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ГЕРАЛЬДИКА МОВИ І МОВА ГЕРАЛЬДИКИ У ПОЕЗІЇ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ 
 

Summary 
The problem of connection between poetry and heraldic tradition from the appearance of coat 

of arms to emblematic and heraldic poetries as well as echo of this tradition in modern literature are 
analyzed. The main attention is drawn to heraldry as a certain ideological code, which unites personal 
and national history, religion practices, and traditions of mystic orders, artistic communities and there 
is an evidence of ideological, political, cultural interactions. The author of the article underlines that 
in a situation of the interactions heraldry formed out specific poetical code, symbolic semiotic 
language that was adopted by different kinds of art. The main peculiarities of blazon, the language of 
heralds in juridical and poetical historical documents of different epochs are outlined. The rules of the 
tradition of description of heraldic images (division – tinctures – charges – emblem – mottoes) are 
transported to analysis of creativity of Ukrainian poet of the 20

th
 century Ihor Kalynets. His poetry is 

analyzed in connection to Middle Ages, baroque, emblematic and heraldic poetry, from the point of 
view of different senses and meanings time layers. His works are placed into general European 
context, and their Ukrainian national peculiarities are mentioned. 
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Анотація 
У статті аналізується проблема зв’язку поезії та геральдичної традиції від появи гербів 

до емблематичних та гербових віршів, а також відлуння цієї традиції у сучасній літературі. 
Основна увага звертається на геральдику як певний ідеологічний код, що об’єднує особисту та 
національну історію, релігійні практики, традиції містичних орденів, мистецьких спільнот і є 
свідченням ідеологічних, політичних, культурних протистоянь. Акцентується, що в умовах цих 
протистоянь геральдика виробила специфічний поетичний код, символічну семіотичну мову, яка 
була запозичена різними видами мистецтва. Окреслено основні ознаки блазону – мови герольдів у 
юридичних та літературних пам’ятках різних епох. Закони традиції опису гербових зображень 
(розмітка – тинктури – фігури – емблема – клич/девіз) перенесено на аналіз творчості 
українського поета ХХ ст. Ігоря Калинця. Його поезія аналізується у зв’язку з традиціями 
Середньовіччя та бароко, емблематичних та гербових віршів з точки зору різночасових 
нашарувань сенсів та значень. Його твори вписуються в загальний європейський контекст, 
також вказується їхні українські національні особливості. 

Ключові слова: поезія, образ, символ, емблема, геральдика, зображення, традиція. 
 

Аннотация 
В статье анализируется проблема связи поэзии и геральдической традиции от появления 

гербов до эмблематических и геральдических стихов, а также отголоски этой традиции в 
современной литературе. Основное внимание обращено на геральдику как определенный 
идеологический код, который объединяет личную и национальную историю, религиозные 
практики, традиции мистических орденов, объединений художников, и является 
свидетельством идеологических, политических и культурных противостояний. Подчеркивается 
на том, что в условиях этих противостояний геральдика выработала специфический 
поэтический код, символический семиотический язык, который был воспринят различными 
видами искусства. Проанализировано основные черты блазона – языка герольдов в юридических 
и литературных памятках разных эпох. Законы традиции описания гербовых изображений 
(разметка – тинктуры – фигуры – эмблема – девиз) использовано для анализа творчества 
украинского поэта ХХ века Игоря Калинца. Его поэзия анализируется в связи с традициями 
Средневековья и барокко, эмблематических и гербовых стихов, с точки зрения разновременных 
пластов значений и смыслов. Его произведения вписываются в общеевропейский контекст, 
также указываются их украинские национальные особенности. 

Ключевые слова: поэзия, образ, символ, эмблема, геральдика, изображение, традиция. 
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Геральдика – ключ до історії. 

Жерар де Нерваль [19, 39]. 

 

Мова – це геральдика людського розуму; 

і вона водночас містить у собі 

здобутки свого минулого та зброю 

своїх майбутніх завоювань. 

Самуель Тейлор Колридж [18, 276-277].  
 

З огляду на той факт, що у двотомній «Літературознавчій енциклопедії» за редакцією 

Ю.Коваліва статті «Геральдика» [2, 219] відведено неповних п’ять рядків енциклопедичної 

колонки, може скластися хибне враження, що сфера геральдики дуже мало стосується проблем 

літературознавства. Водночас це є свідченням того, що окреслена тема не достатньо розвинена 

в сучасному українському літературознавчому просторі і заслуговує на окрему увагу. При 

наближеному погляді на проблеми геральдичного дискурсу в літературі стає зрозуміло, що ця 

сфера не стільки нова, як забута, тому вимагає нової актуалізації, конкретизації, 

перепрочитання в умовах оновленої методології гуманітарних наук. 

Витоки геральдичної поезії можна вбачати ще у традиції емблематики (від грец. emblema 

– вставка, рельєфна оздоба) елліністичного та римського періодів, яка набула особливого 

поширення в часи маньєризму та бароко, коли «вона відповідала новим на той час 

синкретичним художнім утворенням «малярської поезії» («Picta poesis» Б.Ано, 1552), не 

обмежуючись античними мотивами, охоплювала фрагменти «Фізіолога», бестіаріїв, байок, 

прислів’їв, рицарських гасел, вояцької символіки, використовувала будь-які предмети 

довкілля» [3, 329]. На той час вона уже тісно поєдналася із середньовічною традицією 

лицарства, віднайшла у літературі нову семантичну перспективу, витворивши унікальний 

синтез вербального і невербального планів, поєднання метафорики, алегорії, іносказання. 

Важливо виокремити і біблійний (зокрема – християнський) струмінь формування цієї 

традиції. Тут необхідно брати до уваги здобутки ранньої патристики, представників шкіл 

алегоричних інтерпретацій Святого Письма, де вагомим стало досягнення переходу і долання 

межі між іманентним і трансцендентним, відтак – закоріненість у містицизм, у символ як спосіб 

поєднання поцейбічного із потойбіччям, земного із небесним [4]; у бароковий пансофічний 

універсалізм, представники якого визнавали, що у світі все має символічне значення і на 

підставі цього намагалися розробити універсальну символічну мову, яка би стала книгою світу. 

Саме на цьому тлі в добу бароко розвинувся емблематичний містицизм, згодом посилений 

філософськими пошуками Г.В.Ляйбніца, який багато в чому поділяв погляди Я.А.Коменського 

та інших гуманістів своєї епохи і вірив, що символічна універсальна мова могла би стати малою 

енциклопедією світу і справжніми воротами речей, у тому числі й для науки.  

Це відобразилося на багатошаровій побудові емблеми як жанру: «Емблема за структурою 

складалася з тріади: зображення окремих предметів чи їх поєднань, міфічних, біблійних чи 

історичних фігур; девіз (inscriptio, titulus, motto, lema), за допомогою якого розкривався сенс 

зображення; пояснювальний напис (subscriptio, declaratio, epigramma). Напис іноді мав вигляд 

загадки, а підпис – її розгадування, почасти перетворюючись на сентенцію» [3, 329]. З іменем 

італійського гуманіста Андреа Альчієто пов’язують появу першого збірника емблем 

«Emblematum liber» (Аусбург, 1531), який набув такої популярності в Європі, що перевидавався 

170 разів. Згодом з’явилися друком подібні книги Н.Таврелія (Нюрнберг, 1559), О.Венія 

(Антверпен, 1608, 1615), Г.Гуго (Антверпен, 1624), Ф.Куарлза (Лондон, 1635), Б.Ван Гефтена 

(Антверпен, 1629), Г.Гокінса (Руан, 1634), Дж.Голла (Лонддон, 1648) та ін. 

Поява цих книг, їхні численні перевидання в інших країнах та в перекладах на різні 

національні мови оновили традицію емблематичної лірики, а також стали ще одним 

підтвердженням, що заснована на Біблії барокова символіка набуває універсального значення, 

незалежно від національної культури чи історичного часу, на ґрунт яких вона потрапляє; тому 

символ постає засобом спілкування між різними національними та історичними традиціями. 
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Водночас поглибився підхід до символічної та емблематичної інтерпретації (уже в 1590 р. 

з’явилася книга І.Камерарія «Символіка емблематики», в якій автор виклав тематичну 

класифікацію емблематичних компонентів).  

В українській давній літературі яскравим представником такої інтерпретації став 

Григорій Сковорода, який у своїй творчості акумулював елементи формант емблематичної 

лірики Європи та України, зокрема діячів Києво-Могилянської академії, сучасників філософа, 

які підхопили європейську традицію емблематики і активно її впроваджували і в поетиках, і в 

поетичній практиці (показовими тут є «Київська поетика», 1637, інші посібники, відомі 

давньому українському письменству ХVІІ – ХVІІІ ст.). Якщо говорити про семіотичний світ 

Г.Сковороди [5], то основні художньо-поетичні засоби, якими він послуговувався у своїх 

творах, мають таку ж знакову природу, як і у книгах Святого Письма, яке він наслідував. 

Найпоширенішими тут є метафора, алегорія, ієрогліф та символ, останній із яких набуває 

універсального значення, особливо з огляду на його внутрішній зв’язок із трансцендентним та 

ключовою властивістю набувати ознак містичного, що доповнювалося антитетичною 

побудовою творів, евфонікою та парадоксальністю. Це давало підстави Д.Чижевському 

детально простежувати витоки символізму вченого та вписувати Сковороду в контекст традиції 

«емблематичної містики» і вважати, що «він належить до найяскравіших представників 

емблематичного стилю в містичній літературі нового часу» [14, 213].  

Проблема зв’язку мови і творчості у різних мистецьких сферах крізь призму 

божественного і містичного значно загострилася в епоху романтизму, яка возвела символ у 

найвищий ранг. Розуміння емблематичної природи світу і мистецтва найкраще передає думка 

Ф.Шеллінґа, який у «Філософії мистецтва» писав: «Божественне знання символічно явило себе 

світові через мову; отже реальний світ у цілому, оскільки він знову ж таки становить єдність 

реального й ідеального, є первісною мовою. Однак реальний світ – уже не живе слово, 

мовлення самого Бога, а лише вимовлене, застигле слово» [15, 186-187]. Мистецтво 

символізації як світ другого ступеня і застиглість світу в емблемі були вкотре підтверджені.  

Як вказують провідні медієвісти, перші герби Європи виникли і активно поширилися в 

ХІІ – ХІІІ століттях: «щодо стадії зародження, то аналіз передусім засвідчує, що перші герби 

з’явилися в умовах бурхливого розвитку емблематичних систем... Ретельний аналіз дає змогу 

виокремити близько десяти знакових систем, які слугують для означення особи, титулу, роду 

діяльності і навіть етнічної приналежності...» [9, 233-234]. Від своїх витоків емблема була знаком, 

що виражав ідентичність особи чи спільноти. Герби стали поглибленням емблематичної традиції 

через присутність у них символу як втілення певної ідеї, об’єднали традиції емблеми та символу. 

Закоріненість у середньовічне мислення за аналогією тут спонукає говорити про зв’язок між явним 

і прихованим: між тим, що існує у світі, та тим, що перебуває «по той бік світу» у сфері вічних 

істин, наштовхує на відшукування прихованих сенсів. 

Не зважаючи на певну нерозмежованість емблематики та геральдики (зокрема в 

англійській мові на позначення емблеми чи герба вживається спільне слово emblem), а також на 

те, що в давніх українських поетиках гербові вірші приєднували до емблем (зокрема тому, що 

емблема була обов’язковим елементом герба), маємо підстави припустити, що геральдична 

традиція, у тому числі й у літературі, мала власну специфіку та особливості, на підставі яких її 

можна розглядати як окремий феномен. З огляду на її тісний зв’язок із військовою справою 

(первісні герби належали лише військовій знаті у вигляді військових клейм – т.зв. armales, 

згодом – як герби arma, які у часи лицарства виконували також функцію розпізнавання на полі 

бою), вона більшою мірою тяжіла до вексиллографії як учення про прапори, військові знамена, 

штандарти, хоругви. Водночас була близькою до іконології (адже вже від епохи середньовіччя 

існували також герби церковних організацій; церковні герби з’являлися на церковних знаменах 

і хоругвах; тут показовою є книга Чізаре Ріпи «Іконологія»); також і до ієрогліфіки як 

інтерпретації певного зашифрованого коду, який містив інформацію про імена і постаті, що 

фігурували на гербах чи інших атрибутах, розшифрування яких було доступне тільки для 

втаємничених (в Європі була популярною видана в 1517 році книга «Ієрогліфіка», приписувана 

Горапполону Нікопольському, ІІІ – ІV ст. н.е.). 

В українському науковому просторі зв’язок геральдики з емблематикою обстоював 
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Д.Чижевсьий, вказуючи, що «найрізноманітніші спроби зв’язати витовмачення ґербів з 

емблемами знайдемо на Заході з самих початків ґеральдики», і що «ґербовні вірші є лише 

певною відміною емблематичних віршів» [13, 227]. Свою думку він обґрунтовував тим, що 

герб є клейнодом, а трактування клейнодів цілком відповідає традиції емблематичних віршів. 

Водночас він визнавав за геральдичною поезією право на певну окремішність: «Головною 

рисою, що відрізняє ґербовні вірші від інших емблематичних, є та більша свобода, з якою може 

витовмачувати автор ґербовних віршів емблеми, що входять в склад клейнода... автор навіть 

може обійти емблеми мовчанкою» [13, 230].  

За короткий час геральдичні практики набули надзвичайно важливого значення в усіх 

частинах і країнах Європи, у тому числі й на українських землях, адже засвідчували існування 

власної знаті, власної історії (часто зображення фіксували подвиги на полі бою як 

увіковічнення пам’яті про звитягу предків), власних культурних кодів. Саме геральдика була 

чинником творення «території з історією» [8; 17]. 

У контексті дослідження геральдичної традиції важливим постає з’ясування причин її 

згасання, як і певної її нездоланності (ця традиція знову і знову заявляла про себе у різних 

формах, і є всі підстави говорити про її рідкісну, «приховану» іпостась, зокрема у ліриці ХХ 

століття). Пояснення цих причин знаходимо в історичному екскурсі в минулі століття. 

Фігуранти «геральдичних практик», ідеологічних чи релігійних орденів завжди репрезентували 

верховні суспільні еліти, відтак завжди були залучені до певного ідеологічного протистояння. 

Сучасний дослідник української гербової поезії Ю.Миненко вказує на ідеологічну роль, яку 

відігравав гербовий вірш у суспільних потрясіннях другої половини ХVІ – початку ХVІІІ 

століть, коли в Європі спостерігалося «особливе напруження релігійної боротьби, що зливалася 

з боротьбою політичною і культурною. Тож поезія обслуговувала потреби релігії та політики, 

була своєрідним рупором, формою висловлення власних думок»
 
[7, 5]. 

У часи історичних зламів члени орденів, носії гербів найчастіше ставали однією зі сторін 

найбільшого політичного тиску, в разі ж поразки – підпадали під цілковите винищення або 

заборону. Такий злам відбувся у часи правління знавця і шанувальника мистецтв та історії 

гетьмана Івана Мазепи, який зібрав навколо себе талановитих панегіристів та геральдистів, і 

утверджений ним «культурний спалах лицарського ідеалу» породив появу надзвичайно 

інтелектуальних і вишуканих текстів. Розгром його і наближеної до нього аристократії 

спричинився і до заборон у книжковій сфері: «Крапку в розвитку елітарних форм поезії 

поставила заборона Петром І 1720 року світського книгодрукування. Остаточно завмирає і 

жанр геральдичної поезії, що був нерозривно пов’язаний з видавничою справою...» [7, 30]. 

Дещо пізніше подібні ситуації повторювалися в Європі. У цьому зв’язку показовою 

сторінкою історії також є події Французької революції, в ході якої зразу ж після падіння монархії 

уряд у червні 1790 року видав указ про заборону і примусове знищення будь-яких геральдичних 

елементів (у тому числі тих, що стосувалися ремісничих цехів і майстерень чи інших «менш 

елітних» організацій, вензелів, монограм і кокард), що вилилося у так званий «геральдичний 

терор», який згодом був підсилений робесп’єрівським терором проти церкви (із повною забороною 

будь-якої атрибутики) і аристократії, яка була піддана майже цілковитому винищенню.  

Припинення розвитку і заборона українських гербів на підмосковних землях [1] було 

історичним фактом. Цей процес значно посилився після Жовтневого перевороту 1917 року, з 

приводу чого А.Ф.Лосєв зазначав: «більшість критиків і логіків, особливо в період революції, 

не вважали за необхідне користуватися терміном «символ», оскільки тут уже не вірили у 

потойбічний світ і в містичному розумінні символу мало хто вбачав потребу» [6, 5]. 

В подібних обставинах нова влада намагалася заповнити «символічний вакуум», який 

виник. У період «геральдичного терору» у Франції це виявилося у намаганні буржуазії після 

революції ввести у просторі Європи торгові логотипи, які би зайняли місце колишньої 

геральдики. У час подій українсько-російського протистояння та козацька старшина, що 

виявила прихильність до російського царя, була дорівняна до російського дворянства: згідно з 

імператорським указом від 9 липня 1783 р. українська козацька старшина отримувала російські 

«табельні чини» у відповідності з «Табелем про ранги», який розрізняв 14 військових, 
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штатських та придворних чинів. Пізніше все-таки з’явилася російська геральдика як 

наслідування європейської, яку згодом після Жовтневого перевороту замінила радянська 

атрибутики на усіх рівнях суспільного життя. 

В кожному разі геральдика, яку намагалися викоренити, була подолана лише позірно: в 

одних випадках задля її збереження поглибилися практики таємних товариств і організацій, в 

яких ця геральдична традиція плекалася, що виглядало чи не найважливішою справою; в інших 

– зокрема щодо заборони національних знамен та іншої символіки – була «загнана у підпілля», 

по-новому виринаючи під час сплесків національних рухів і повстань. Так, після революції в 

Австро-Угорщині у березні 1848 році спостерігалося посилення національно-визвольних 

змагань підневільних народів Східної Європи, у тому числі в Україні постало питання про 

відновлення національної символіки. Тоді в основу національного герба було покладено 

атрибутику колишнього герба Львівської землі з левом, що піднімається на скелю, та блакитно-

жовтими кольорами.  

Окреслена вище «підпільна іпостась» геральдики з часом виробила певну мову, 

іномовний код, з яким подекуди проникала у загальний суспільний і культурний простори. Її 

функції частково перейняли поезія, живопис і музика як «вищі мови», які виражають те, що 

перебуває поза межами здатності мислення, що прочитується тільки «очима серця». 

Д.Чижевський зазначав, що вагомість гербової поезії підтверджується тим фактом, що її 

відгуки зустрічаємо у творах інших жанрів і видів мистецтв. Мабуть, можна говорити і про 

певне генетичне передання цієї традиції та пов’язаної з нею мови, яка у випадку із 

національними самовиявами закорінена в національне підсвідоме, прамову національно-

культурних символів і атрибутів. Однією з іпостасей цієї мови і стала українська емблематична 

та геральдична поезія ХХ століття, що поєднала традиції давніх епох зі складними історичними 

обставинами, в яких опинилася нація упродовж ХVІІІ – ХХ століть. Прикметно, що, на відміну 

від деяких інших поетичних жанрів, геральдична поезія, яка від витоків була прикладом 

шляхетської літератури і належала до високого стилю, зберегла свій статус елітарного письма. 

З часом геральдичний вірш трансформувався у своєрідний геральдичний мотив як неповторний 

ореол поезії. Здійснюючи рух від описового образу до зорового, він зберіг обидві грані. 

Найяскравішим представником елітарної поезії, закоріненої в емблематику та геральдику, 

в українській літературі ХХ століття вважаємо Ігоря Калинця. У цьому зв’язку його особа є 

показовою в різних сенсах: нащадок шляхетного роду [16], він зберігав і плекав українські 

національні традиції від ранньої молодості, згодом – учасник Гельсінської групи, визвольних 

змагань, представник українського «поетичного» підпілля, чиї твори з’являлися і 

поширювалися у самвидаві, засуджений, не змирився, а в тюремній камері під час слідства, у 

таборах строгого режиму і на засланні продовжував писати. 

Вже від останніх десятиліть ХХ століття дослідники творчості І.Калинця намагалися 

вписати його поезію в певну поетичну традицію. Оскільки його світогляд закорінений у пласти 

давньої української літератури та барокової «емблематичної містики» Григорія Сковороди (чия 

постать серед згадуваних історичних осіб займає важливе місце у Калинцевій творчості); його 

найчастіше асоціювали із системою бароко. Український автор є відданим продовжувачем 

емблематичних віршів (такими зокрема постають цикли «Знаки Зодіаку», «Зільник», 

«Лапідарій», «Мій Азбуковник» та ін.). Бароковість є визначальною ознакою його стилю, де 

поєдналися риси і елітарного «високого» бароко, і «низового», козацького. Ю.Миненко так 

визначає основну грань українського бароко: «Ідеал універсальної людини, виплеканий 

Ренесансом, був витіснений тією простою істиною, що людина Нового часу – «національна». 

Мистецтво ж бароко, що проголошувало своїми головними функціями docere, delectare, movere 

[«навчати, приносити втіху, зворушувати»], ідеально підходило пафосові служіння на «оздобу 

вітчизни» [7, 6]. З Вітчизною був пов’язаний також неймовірний сплеск розвитку гербових 

віршів, які писалися книжною українською мовою і для українців були не стільки засобом 

ствердження власної шляхетської гідності, як це відбувалося у державницьких націях: 

«Українці мусили таким чином створювати свою національну еліту, своєрідний пантеон 

національних героїв, здатних відстояти мову і віру свого народу за умов бездержавності. ...Не 

слід забувати у контексті героїзації про численні згадки в українських геральдичних текстах 
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про перемогу над «ворогами», любов і вірну службу «отчизні», славу й оборону рідної церкви. 

...Боронячи «золоту вольність», лицарі вшановувалися за мужність клейнодами, на які й 

писалися геральдичні вірші» [7, 16-17]. Відтак в українському культурному просторі 

утверджувалася думка, що людина може сягнути слави не через знатне походження, а через 

особисті заслуги перед власним народом, через служіння Батьківщині.  

Наближений аналіз збірок І.Калинця цілком дає підстави вважати цього талановитого 

поета представником майже зниклої і рідкісної на наш час геральдичної традиції. Ця грань 

проступає в його творчості надзвичайно виразно – його поезії містять незчисленні вкраплення 

геральдичної атрибутики, термінології, структурних фігур та формул, що часто постають як цілісні 

геральдичні описи. У багатьох віршах І.Калинець сам позиціонує себе як спадкоємця геральдичної 

традиції. В інтермедії «Калиновий герб» (теж названій з дотриманням одного з основних правил 

геральдики, коли гербове зображення повинно бути суголосне з іменем роду) поет пише: 

чи не останній 

я 

зі шляхетного родоводу 

з гербом 

де на щиті блакиту 

осінній листок калини ПМ 103
1
; 

водночас, другим знаковим орієнтиром накреслює закони європейського лицарства з його 

незмінною середньовічною меланхолією: 

...та незмінно 

на чолі кожен несе 

обов’язку герби 
 

навіть не підозріваючи 
 

тільки я Митусо 

мушу знати 
 

про свій герб неприкаяний 

герб  м е л а н х о л і ї ПМ 260. 

Можливо, геральдична традиція виринула у творчості І.Калинця не лише з огляду на його 

орієнтацію на ідеали філософії серця Григорія Сковороди, а й на підсвідомому рівні – як голос 

предків, як національна пам’ять минулих поколінь. Незаперечним залишається той факт, що в 

І.Калинця однаково виразно заявляють про себе нашарування і минулих епох, і сучасної 

дійсності, з ними пов’язаної. 

У межах окресленої проблематики маємо справу зі старими та новими пластами 

історизму в культурі та літературі; водночас – із двостороннім феноменом: сучасною 

геральдикою мови та давньою проблемою ословлення геральдики, в яку вона закорінена. Це 

так звана традиція блазону (від старонім. blasen – дути в ріг) – тобто поетичних описів гербів 

учасників лицарських турнірів, які виголошувалися перед поєдинком. Право такого 

виголошення надавалося лише спеціально навченій для цього особі – герольду (нім. Herold, лат. 

heraldus – в середньовіччі це був придворний вісник, глашатай, розпорядник на торжествах і 

лицарських турнірах, який також відав укладанням родоводів та створенням нових гербів), від 

назви якого і походить термін «геральдика». Серед обов’язків герольда були й інші: приносити 

вісті, оголошувати про початок війни, розповідати людям про ратні подвиги на полі бою, 

фіксувати закони описів гербів, укладати гербівники. 

Герольди використовували спеціальну семіотичну мову, яка вибудовувалася як знаковий 

                                                           
1
 Усі посилання на поезії І.Калинця подаємо за виданнями: Калинець І. Пробуджена муза. – Варшава: 

Вид-во ОУН та Канадського інституту українських студій. – 1991. – 462 с. (скорочено ПМ) та Калинець 

І. Невольнича муза. – Балтимор – Торонто: Українське незалежне видавництво «Смолоскип» 

ім.В.Симоненка. – 1991. – 452 с. (скорочено НМ). 
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код для опису і запису зображень гербів та стягів. Ця мова розвивалася, нарощувала свій 

лексичний та семантичний потенціал разом із розвитком гербових зображень. Структура герба 

поступово ускладнювалася: у Середньовіччі гербове зображення, як правило у формі щита, 

було доволі простим, згодом з’являлися закони нашарування кольорів, тинктур, додалися нові 

його компоненти, як-от образи часто костюмованих чи напівмістичних «тримачів герба», які 

під час турнірів виносили герб на поле поєдинку, а у добу бароко доповнилося ще образом 

розгорнутого намету, що покривав гербове зображення і часто увінчувався шоломом, 

супроводжувався майстерно оформленими написами, складною орнаменталістикою. Однак уже 

у Середньовіччі геральдична мова була настільки розроблена, що давала змогу текстовим чи 

словесним способом описувати гербові зображення (у багатьох випадках вони записувалися у 

спеціальні сувої), а також відтворювати описану цією мовою атрибутику з надзвичайною 

точністю. Водночас обов’язковою рисою цієї мови була її особлива поетичність, що згодом 

лягло в основу панегіричних віршів на честь родових гербів. Специфікою цієї мови було те, що 

геральдичні описи первісно здійснювалися народними мовами, і це навіть створювало певну 

незручність, адже переклад подібних текстів на латинь становив майже нездійсненне завдання. 

Це було ще одним чинником «творення території з історією», адже такі тексти фіксували 

приналежність тої чи іншої традиції до конкретних національних кодів. 

Певною мірою геральдична мова зафіксована у так званих дарчих грамотах (Letters 

patent), що герольди видавали як свідчення легітимності герба. Цікавим, на нашу думку, є той 

факт, що значною мірою специфічні закони написання цих юридичних документів, як-от 

відсутність пунктуації, написання з великої літери найважливіших компонентів, розміщення 

прикметників після іменників, яких вони стосуються, та ін., нагадують специфічний 

Калинцевий верлібр – глибоко поетичний, інверсивний, часто позбавлений пунктуації. 

Геральдична мова ускладнювалася й доповнювалася в образному сенсі існуванням такого 

явища, як геральдичні легенди, які пропонували розгорнуті оповіді про власника герба, події, 

які спричинили появу в гербі тих чи інших символів тощо. Ці легенди ставали супроводом та 

«поетизацією» гербових зображень. Поширювалася ця практика і на українських землях. 

Зокрема вважається, що геральдичні легенди волинської, київської та брацлавської шляхти 

найповніше представлені у тритомному гербівнику 1641 – 1645 рр., автором якого був 

домініканець з Кам’янця-Подільського, згодом – ректор Львівської кафедральної школи 

Шимон Окольський. 

Геральдична мова мала не лише свої усталені формули і коди, а й порядок опису, який ми 

обрали для аналізу поезії Ігоря Калинця. Закони і послідовність геральдичної мови складали 

такі компоненти: тинктури, які поєднувалися із основними лініями (розміткою) на гербі; опис 

основних фігур, зображення емблеми, символічних знаків і допоміжних атрибутів, клич/девіз. 

Тинктури. До гербових тинктур належать кольори, метали, хутра та емалі. Звичайно ж, у 

поетичному втіленні найбільшої ролі набуває колористика. У геральдиці є сім основних 

кольорів – золото (жовтий), срібло (білий), червлень, блакить, чернь, смарагд, пурпур; а також 

кілька допоміжних (протрав), зокрема сангіна (темно-кривавий колір), помаранчевий та 

багряно пурпуровий. Усі вони  мають не лише власну історію та символічне значення: «Колір 

відіграє також теологічну, літургічну, емблематичну, «атмосферну» роль. Колір – це 

тональність, це каталізатор, це символ і ритуал» [9, 148]; «Будь-який опис, будь-яка згадка 

кольору є ідеологічною, навіть якщо постає у незначному інвентарному описі чи у 

стереотипному нотаріальному документі... Не менш значимим є вибір слова, якому писар чи 

нотаріус надає перевагу перед усіма іншими, щоби виразити сутність, якість і функцію цього 

кольору» [9, 123-124]. Колір – це культурний феномен, параметри якого змінюються в 

залежності від епохи і контексту. До того ж, колір набуває сенсу лише у поєднанні з іншими 

кольорами, а закони їх можливих поєднань, як і нашарувань одного на інший, чітко прописані. 

В поезії І.Калинця не лише присутні усі геральдичні кольори, а й часто він їх означує 

геральдичними назвами. 

Золото, яке в секулярному просторі означає знатність, могутність, багатство, в церковній 

ієрогліфіці набуває зовсім іншого сенсу. Тут воно означує невимовно божественне, 

християнські чесноти: віру, справедливість, милосердя, смирення, адже в біблійній мові є не 
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лише ознакою світла як найвищої чистоти, а й символом Храму, Божого Царства. У 

семіотичній системі І.Калинця знаходимо «золочений фон» НМ 180, «тернове золото» НМ 218, 

«черлене золото» НМ 154; «золоті блискітки» НМ 366; золотими постають знакові предмети-

символи – «золоте пірце» ПМ 119, «золотий горішок, зерня» ПМ 121, «золотий сніп» ПМ 164, 

«золоті цвяхи» ПМ 290. Водночас, це ще й вказівка на вищу реальність, яка перебуває поза 

межами слова – «невимовно золоте» НМ 155, а також знак індивідуального досвіду («що ми 

винесли з минулого як золото» НМ 53). Саме тому золото, що «береться цвіллю» НМ 154, чи 

золото, що «знеправділо» НМ 163 постають знаками фальші, неправди світу поцейбічного, де 

справжні цінності втратили свою вагомість. 

Образ срібла як втілення благородства, відвертості, чистоти, невинності, правдивості 

(«срібло огорнене в проміння» НМ 84, «срібна павутинка віри» ПМ 68, «срібні підкови» ПМ 79, 

НМ 219, «срібний човен» НМ 211, «срібло риби» НМ 366, «посріблені волхви» ПМ 331); 

співзвучний з ідеєю дитинства («срібні кола дитинства» ПМ 65, «срібні сани» НМ 97, 

«сріблястоажуровий міст» НМ 38). «Полущене срібло» НМ 245 як знак зіпсутості цього світу 

викликає відчуття жаху. Його колірний відповідник – білий – постає як «біла вовна» чистоти 

ПМ 110, як «білі крила» ПМ 331, як «біле переродження душі» ПМ 331, як «біла смуга зойку» 

НМ 253, як «біла хмарка коруговка» ПМ 96, як «білий отвір у вічність» НМ 250. Білий колір 

творить піднесену настроєвість, ореол чистоти і святості. Тому й, приміром, п’ятий вірш із 

циклу «Верлібровий вирок» може сприйматися як герб у білих тонах. 

Червлень є втіленням ідеї хоробрості, мужності, любові і самопожертви, крові, пролитої у 

боротьбі. У ранній творчості поета-шістдесятника він постає як знак «розпеченого світу»: 

Такий червоний червень, така червона воринь, 

Таке черлене сонце, таке червове серце... ПМ 111. 

У символіці пізніших віршів цей колір каже те, «що каже кров» НМ 46. Це – «зболений 

багрець» НМ 45, «багрянцевий вінчик» НМ 44, «криваві скапи» ПМ 186, «шовк багрецю на 

раменах трав» ПМ 326. Для поета, який усім явищам у світі надає нових значень, це ще й 

«черлене слово» НМ 149, «багрова проповідь втиснена в золоте ложе оправи»... як «запечена 

кров у піску» НМ 242. Цикл «Червоне поле» зі збірки «Тринадцять алогій» може цілком 

сприйматися як гербове поле щита, що протиставляється «чорному полю» НМ 364, або ж як 

герб у червоних барвах. А у поезії «Червень» із циклу «Місяцеслов» з’являється й образ 

приготування червленої барви для щитів: 

у котлах царська барва 

випиває вогонь 
 

іменем сонця 

день державності твориться 

багрові корзна 

підіймаються над солом’яним духом 

у високих теремах 

на стрімких кременцях 
 

візьмуть на щити 

ярий лик 

аби лисицям брехалось 
 

зачерпнуть на китайку 

і кармазин 

влиють у мамаїв келих 

того черленого божка  НМ 289. 

Як бачимо, тут є алюзії і на «Слово о полку Ігоревім», і натяки на вино-як-кров, на 

помсту, на ритуальний одяг – червлені корзна, і на китайку (що, утім, містить ще й згадку про 

смерть, як-от «червоною китайкою оченьки накрито»), і біблійний кармазин. 

Блакить у геральдичній традиції є втіленням ідеї великодушності, чесності, вірності та 
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бездоганності, у біблійній – образ неба, Святого Духа, Діви Марії. Сприйняття синіх тонів 

кардинально відрізнялося в різні періоди історії [10], зокрема в середньовіччі синій вважався 

найтеплішим кольором як знак неба і повітря. Як і в європейських практиках, у творчості 

І.Калинця блакить постає в різних відтінках – відтак набуває нових звучань та сенсів: 

«блакитне свічадо» ПМ 60, «кришталева синя сутінь» ПМ 295, «голуба ілюзорність обрію» ПМ 

309, «дзеркало синього неба» ПМ 366, «блакитне поле» НМ 140, «бліді лаштунки неба» НМ 

107, «бірюзовий промінець... окутий невільничою оправою» НМ 233, «волошкове» НМ 163, 

«синя гора і оперте на ній небо» НМ 38 та ін. Доба романтизму надала синій барві нового 

звучання – ніжна романтична синява стала знаком чистої поезії та мрії, водночас недосяжності 

ідеалу, образом смутку. Поет теж визнає, що «дні печалі голубі» НМ 86, що «фарба розведена 

сльозою – найблакитніша» НМ 172. У циклі «Кохання в семи барвах» поезія «Блакитне» 

окреслює ореол «безконечної зорі що зветься розлукою», розпачу, «блакитного згасання», де 

«наша любов плаче блакитними незабудками» НМ 249-250. Тут є ще й алюзія на романтичну 

блакитну «квітку Новаліса», всередині якої – вогонь. Синє – це ще згущеніша настроєвість 

блакитного, тому автор неодноразово зізнається: «гину в синьому», «бо надто глибоко я в 

синьому» НМ 250. У «Двох пісеньках про синє» з «Третьої книжечки для Дзвінки», яку 

І.Калинець писав у засланні для своєї донечки, синє постає ще й барвою ностальгії. Тут 

зринають образи синього дзвіночка, синьої пташки, синьої хвилі, синьої рибки. Коли вона 

розповіла про це сопілці, то стала ця пісенька «сумна-пресумна» НМ 215. 

Смарагд, як і блакить, має безліч відтінків, що означують надію, свободу, радість, 

достаток, адже є кольорами розквітлого лугу, саду, буяння трав. Це і «щастя зелене» ПМ 159, і 

«росиста трава» ПМ 371, і «зеленолезі ватрища трав» ПМ 77, і «світ зелений» НМ 140, і «зелене 

свято собору» ПМ 163. У своєму тріпотінні листя схоже на військові прапори, тому можна 

говорити про «стяг зелений лісу» ПМ 158, «зелені штандарти по усіх берегах і заплавах» НМ 

49; а також про ще виразніші геральдичні знаки – «смарагдову корону» НМ 288 чи «зелене 

золото в золотій зелені» НМ 413.  

Чернь у конотаціях європейського середньовічного лицарства є кольором обережності, 

мудрості, постійності у випробуваннях, трауру і печалі, смирення. Це – знак чернецтва як 

відречення від розкошів, як пошук умиротворення. Різного трактування цей колір набуває у 

поезії. Тут він зринає то як «чорне віко панахиди» ПМ 35, «чорна хмара» НМ 135, «чорний 

гніт» ПМ 163, то як «країна чорного зерняти» ПМ 123, що все ж залишає простір для надії 

проростання.  

Пурпур як символ благочестя, стриманості, щедрості та верховного панування з’являється 

у Калинцевій поезії нечасто, як-от в образі «Пурпурової Троянди», Троянди, «одягненої у 

царський пурпур» НМ 111-112. Нового сенсу набуває пурпур «вгодований терновим вогнем / 

довгою пам’яттю роду / і солодкої помсти» НМ 236. 

Не менш важливими постають принципи поєднань кольорів, зокрема у циклах «Кохання 

в семи барвах», «Місяцеслов», «Числа», «Лапідарій». Тут кожна барва набуває нових сенсів у 

взаємовіддзеркаленні / взаємовідштовхуванні з іншою чи іншими. У «Лапідарії» вони 

доповнені субстанцією дорогоцінного каміння, кожне з яких має свій відтінок і нагадує 

геральдичну емаль. У цьому циклі автор виводить закон використання барв: 

інколи мені здається 

 то  м о р е 

зупинене на мить у спалахові істини 

де біла хвиля застигла побіч рожевої 

а за нею червона збратана із зеленою 

яка означає надію 

бо має поруч чорну ... 
 

... видно градацію вдосконалення 

від кольору ідеї через насіння 

аж до барви ствердження (НМ 240-241); 

або ж: 
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я промовляю давню правду 

брати 

всі барви добрі 

червоний зелений білий і навіть сірий 

коли вони властиві 

блаженство білого у білім 

а чорного у чорнім 

єдина ж субстанція в них 

 творчий порив світла 
 

не марнуй радощів на заломлення 

за примарною щедротою веселки 
 

впізнай свою барву 

єдину НМ 243. 

Прочитання кольорів постає вагомим чинником у «Львівській казочці про Росаву, 

кришталеву гору і тернову дудку», сповнену великою кількістю колірних відтінків та їх 

нашарувань. Тут є пряма вказівка на знакову природу таких символів: 

кольорові слова 

дивуються всі на вітраж 

зі середини цікавіше 

хочеться слави 

читай золоте 

хочеться зітхнути 

є волошкове НМ 163. 

Було би зайвим вдаватися у розлогі пояснення, чому поєднання золота і блакиті є 

домінуючим у поезії поета-дисидента. Зрозуміло, що це і давня національна символіка, і 

кольори козацьких хоругв, і львівські гербові атрибути, і княжі та гетьманські відзнаки. Це 

поєднання позначує світ вищої реальності, яку можна розпізнати внутрішнім зором, реальності 

невидимого і «невимовно золотого»: «У синьої квітки / золоте серце: / вона любить / срібну 

росинку і золоту осу. // У синьої пташки / золоте серце: / вона любить / і золоте яєчко / і 

сорокате. // У синьої річки / золоте серце: / вона любить / і золоту рибку, / і рибку синю. // У 

синьої пісні / золоте серце: / вона любить / і золоте слівце, / і срібну сльозу» (НМ 216). Не 

випадково, на нашу думку, тут з’являється і срібний колір як найвищий прояв білого, адже саме 

блакить і білий є атрибутами Українського Січового Стрілецтва. Цим легким небесним 

кольорам надії і таїни протиставляється чорний колір скорботи: «Веселко, Веселко, / чи маєш 

свою вкраїну? // –  А моя вкраїна – / то небо синє / після чорного» НМ 216.  

Попри багату колірну палітру, утверджується думка про те, що вагу має один-єдиний 

колір чи поєднання кількох, а їхній сенс – у світі вищих істин, у дії світла як прояв найвищої 

субстанції. У цьому і  виявляється «божественне одкровення кольорів» як віщих знаків, а також 

утверджується думка, що «прапор сам створює свою власну міфологію» [9, 280]. 

Фігури. Геральдичними фігурами є передусім точні – квадрати, круги, кола, прямокутники, 

ромби; прямовисні, горизонтальні та скісні лінії, різноманітні поділи полів (хвилеподібні, 

хмаровидні, полум’яновидні, зубчаті та ін.), що є тлом загального зображення. Вони присутні й у 

творах львівського автора. Тут зринають «Білі колони тищі» ПМ 200, «незворушні колони» НМ 

232, «чорний стовп» ПМ 107, і «зіткнення вертикального з поземним» НМ 106, і білі та голубі 

кулі ПМ 46, 143, обручі НМ 37, 207, блакитні кола НМ 270; і зламаний промінь НМ 263, і лінія, 

яка здатна «поєднати непоєднане і нерозлучне розділити» НМ 257. Однак цей тип фігур не є у 

його поезії домінуючим. І це зрозуміло: на перший план тут виходять фігури, які займають 

провідне місце у гербах митців (тут, як засвідчують авторитетні дослідження, була своя 

специфіка), цехових спільнот, гербах міст, персональних та родових геральдичних знаках. 

Цими так званими «негеральдичними фігурами» (тобто тими, які не є геометричними) 

могли бути звірі, рослини, інші елементи природи, небесні світила, військові знаряддя, музичні 
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чи землеробські інструменти тощо. Від часів Середньовіччя тут спрацьовувало правило: 

«кожен предмет, будь-яке природне начало, кожна жива істота виражають реальність іншого, 

вищого і непорушного порядку; символом цієї реальності вони і постають» [9, 15]; «Людина і 

все існуюче в цьому світі є всесвітами в мініатюрі, влаштованими за образом і подобою 

безконечного... Символ завжди вагоміший та істинніший від реальної людини чи речі, яких він 

повинен репрезентувати, адже ... істина перебуває поза реальністю, у світі вищого порядку. 

Істинне не є реальним» [9, 19]. Більше того, однин із найвпливовіших медієвістів ХХ ст. 

Й.Хейзінга пов’язував багатство і невичерпність тем негеральдичних фігур із закоріненістю цієї 

практики у древньому тотемізмі, де рослини, тварини і магічні предмети «означали більше, 

аніж задоволення пристрасті до генеалогії... Геральдичне зображення володіло значенням, 

наближеними до значення тотема» [12, 280]. Тому важливим є пошуки і відгадування цих 

прихованих таємничих смислів, зокрема й у поезії. 

З-поміж найбільш поширених у І.Калинця, як і в геральдичній традиції в цілому, є такі 

групи символічних зображень: небесні світила, рослини, елементи природи, тварини, птахи, 

химери, предмети. 

Серед астральних символів у збірках І.Калинця першість належить місяцю, який постає у 

різних фазах і тонах: «білогрекий місяць і золоті небеса» ПМ 48, «зелений місяць» ПМ 67, 

«місяцеве коло» ПМ 315, «ріг місяця» ПМ 88, «старий / молодий» НМ 143, «срібна підкова» 

ПМ 79, «вічнозелений вінець / омела місяця» НМ 146, «місяця серпочок» НМ 97, «місяць 

призбавлений» НМ 49. І це – неспроста. Сам автор визнає його першість між іншими 

небесними знаками: 

він герб нашої ночі 

щербате серце 

на блідому геральдичному 

щиті НМ 148. 

Коли ж трапляється образ сонця, то це не стільки сонце в зеніті ПМ 137, «сонце 

мудрості» ПМ 191 чи «тріумфальний лук орбіти сонця» ПМ 225, як сонячні промені – «скісне 

проміння» НМ 91, «ріка променів» НМ 242. 

Наступними за чисельністю є знаки зірок. Зірка у бароковій мові постає передусім як 

Віфлеємська зоря, що означає присутність Бога, Божого послання, Божий супровід, надію 

(світло в темряві). Інколи долучаються фольклорні чи язичницькі значення. Зірки зображені 

поодиноко («червона зоря серця» НМ 35, «зіронька-свічарниця» НМ 225, 228); чи у поєднанні – 

зірниці-три сестриці – Вечірня, Опівнічна і Рання; або ж у сузір’ях (особливо у циклі «Знаки 

Зодіаку») як «зоряні чотки» ПМ 63, сузір’я Великий віз ПМ 61, як провіщення по зорях: 

Що нам віщує знак Стрільця? 

Несхибну руку й гостре око 

Для тріумфального вінця?.. НМ 88. 

Астральна символіка має свою традицію в українській історії. Так, золоті сонце, 

півмісяць та зорі були знаками запорозького війська, з-поміж козацьких атрибутів доби 

Хмельниччини була шестипроменева зірка; зірка та місяць був давній родовий знак роду 

Острозьких, який походив від царя Костянтина, що оспівав у своєму гербовому вірші Даміан 

Наливайко. В останньому прикладі в образі Стрільця ще й завуальовано алюзію на Українське 

Січове Стрілецтво, що мало свої атрибути, і його ідеї, прагнення і надмірна жертовність 

можуть сприйматися як «знак Стрільця» для нащадків. 

Не менш вагоме місце у цьому контексті відводиться рослинній символіці. У поезіях 

І.Калинця природно поєднуються різні рослинні коди – і загальноєвропейський, і власне 

національний. Сам автор визнає існування особливої «мови квітів» ПМ 373, «мови лугової 

трави» НМ 101, сумує, що квіти тепер є свідченням «забутої мови» НМ 118, що їхня мова тепер 

зберігається хіба що у старих гербаріях. Тому автор приділяє так багато уваги гербаріям (вони 

щораз з’являються в його віршах – ПМ 145, НМ 91). Є цілі цикли, названі «Зільник», «Містерія 

зілля» – на зразок давньоєвропейської традиції, коли книги квітів були настільним джерелом 

герольдів при укладанні нових гербів (неспроста слова «гербарій» та «гербівник» – 

однокореневі, з акцентом на рослинній символіці). Тут бралися до уваги і зовнішні прикмети 
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рослин, і їхні приховані властивості (лікувальні, магічні та ін.). 

З-поміж найпоширеніших рослинних гербових зображень у поезії І.Калинця фігурує 

троянда чи ружа, чия символіка досягає апогею в циклі «Полум’яні посли (листівки з 

трояндами для жінок-політв’язнів)», в якому з перших же рядків акцентується увага, що 

символіка троянд – промовистіша, ніж слова, що існує «словник троянд», красномовність 

трояндових метафор: 

Шукай поміж рядки 

поміж благенькі ямби 

бодай такий-сякий 

але підтекст троянди НМ 62. 

Кодовий «трояндовий підтекст» творився в європейському просторі упродовж століть; це 

– церковна символіка, і символіка середньовічних трубадурів, і кровопролиття війни білої і 

червоної троянд, і трояндовий герб династії Тюдорів, і багато інших часових нашарувань. Саме 

тому ця квітка стала одним із найпоширеніших геральдичних знаків. Такою вона залишається і 

в інтерпретації львівського автора, який задається питанням, «чи знайти не можна богоматір 

квітки?» (відомо, що троянда в церковній традиції була квіткою Діви Марії), а також визнає: 

«кращої не знаю понад троянду квітки» НМ 66. В цьому образі все пов’язане – і колір троянди: 

червоний – червець НМ 62 як знак палкого кохання, пролитої крові, пристрасті; білий – знак 

чистоти, «просвітлілих душ», «шлюбного престолу» НМ 63; бурштинова рожа – Gold Krone – 

«золота корона», «княжа нагорода», в якій «надія кличе золотом вінчатись» НМ 64; рожева 

троянда – Gloria Dei – «середньовічна легенда» для слави Бога, квітка Пісні над піснями. 

Троянди набувають нових сенсів не лише в залежності від їхніх відтінків, а й у поєднанні з 

іншими атрибутами – біла троянда і люстро, біла троянда і шлюбна фата, біла троянда і біла 

рука НМ 63, троянда і «бурі тло», «хмара кара, хмара сива», що доповнюють «небесних жнив 

серпи гарячі», око і сльоза НМ 64; бурштинова троянда і пуп’янок зелений, золота корона НМ 

64; троянди, сльози і розп’яття НМ 65, рожева троянда, очі і знаки фризу на синагозі НМ 65; 

троянда і соловей у клітці НМ 66; троянда, муза і серце НМ 67; гірлянда з рожевих троянд, сизі 

голуби і сонце НМ 100, трояндовий вінок з колючками НМ 66. Прочитуються у цьому символі 

й відлуння інших європейських традицій, як-от про троянду Парацельса: «троянда / що перед 

тим осипалася і знову вставала з попелу / як вогнистий птах / пекла мені пальці» НМ 249. 

Останній вірш із циклу «Відлуння імені» перегукується зі стародавнім висловом, за яким від 

рози зів’ялої залишилось одне лише ім’я, а також може сприйматися як герб із трьох 

різноколірних троянд і місяця на чорному тлі:  

віддих трьох троянд 

вгамований ніччю 
 

старий зазублений місяцю 

не струси сну з них 
 

червона виточена 

з чорного дерева 
 

жовта виліплена 

з густого воску 
 

а тінь від білої 

як від прозорої 

ледь блідава... НМ 37. 

Тут прочитується ще й певна алюзію на три троянди Ольги Кобилянської. 

Троянді протистоїть квітка терену (трояндовий вінок – терновий вінок). Це – кервавий 

терен НМ 77, який «вкороновує Людину» (алюзія на розп’яття Ісуса Христа як знак страждань). 

Таким він постає у «Треносі над ще однією хресною дорогою» ПМ 245-249, де коронування 

тереном є знаком людей-страдників. У верлібрі «Терпіння» зі збірки «Віно для княжни» він 
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поєднаний із такими атрибутами, як кров, місяцеве коло, фреска, жіночі руки, золочені 

канделябри, пташка ПМ 315-316; а у «Тернових терцинах» НМ 71-72 з’являється образ 

зрубаної тернини, що взялася цвітом, та розімкнутих оков (як алюзія на Боже провіщення із 

тернового куща до Мойсея, що було обітницею звільнення єврейського народу з рабства). 

Також у геральдичній традиції троянда часто межує з лілеєю, яка у різні часові епохи 

набувала нових значень. Так, до ХІІІ ст. трипелюсткова лілія вважалася символом трьох 

основних чеснот – Віри, Мудрості, Рицарства, а від Людовика Святого стала символом Святої 

трійці; згодом у такому вигляді утвердилася як атрибут французького королівства (у липні 1790 р. 

французька революція заборонила герби, а після падіння монархії 21 вересня 1792 р. оголосила 

війну вінцям і ліліям, які знищувалися на тканинах і камені на всіх архітектурних спорудах). У 

християнській символіці квіти лілії присутні в атрибутиці Діви Марії як символи любові-

страждання і чистоти. Цей знак у латинській мові мав свої особливі назви: Lilum Condidum – лілія 

Мадонни та її стилізована геральдична копія fleur-de-lis. Поєднання троянди та лілії часто 

трапляється у церковних знаменах і зображеннях, а також у жіночих гербах, укладання та 

побутування яких має свою історію і свої коди. Поруч ці квіти з’являються в І.Калинця у «Акафісті 

до Богородиці із Красова», а також як спогад про дочку, захисту і благословення для якої він 

просить у Діви Марії: «благослови Лілеї і Рожі в її нестиглому серці» НМ 181. Називаючи 

Лілею «князівною між квітів», поет відводить їй особливу роль, виявом непорочності і чистоти 

вона постає у «Мадонні незайманості» ПМ 82. У поєднанні лілеї з символікою Руанського 

собору НМ 113 відчитується алюзія на Жанну Д’Арк, яка була спалена в Руані; тут до ідеї 

чистоти долучаються сенси жертовності й відданості, Божого покликання і звитяги. Водночас 

з’являються індивідуальні авторські значення, і біла лілея стає втіленням холодної півночі 

заслання, памороззю на вікнах, символом туги і забуття, відлуння вічності: «чиста моя лілеє / з 

білим бездонним серцем / навіть із заплющеними очима / бачу твоє довге стебло / ту білу лінію 

/ що стремить із небуття / як промінь зорі / якої давно нема...» НМ 251. 

Серед квітів, які більше закорінені в українські національну традицію, найчастіше 

згадується мак як знак крові й козацької звитяги, як-от у поезії «Мак», де цей квіт спочатку 

постає символом пролитої крові і страти молодого козака, а згодом – його відродження до 

життя НМ 308-309. В інших поезіях маки – це «тендітні пелюстки на наших золотих ланах» НМ 

115, а «сизі маки» НМ 150, «жовті маки» НМ 383 – знак чогось чужого і ворожого для людини, 

яка має свій національний інстинкт, «занурений у червоне» НМ 384. Іншими знаковими 

національними атрибутами постають часто згадуваний барвінок як символ вічного життя і 

повернення від смерті, євшан ПМ 37 як вияв ностальгії, і князенко-соняшник НМ 137, сонях із 

золотими язиками НМ 247; ромашки і ромен ПМ 80, червона ромашка ПМ 122-123; ряст ПМ 

66, матіола НМ 87; айстра як знак благовісту ПМ 85, хризантема НМ 175, полин як втілення 

гіркоти і розчарування НМ 87 та багато інших, у тому числі – й незнані квіти – білостебло, 

чорноквіт НМ 218, чи «дивні квіти / яким ще хочеться вмирати / задля освідчень людей у 

коханні», назви яких автор «не пригадує» НМ 186-187. 

Із символікою квітів перегукується символіка дерев, яка теж має надзвичайно 

розгалужено і прописану геральдичну традицію. У збірках І.Калинця ця загальна гербова 

традиція відступає на другий план, віддаючи першість національним значенням. Так, 

поширений в європейському просторі образ дуба як втілення витривалості, набуває атрибутики 

сакрального (дуб-жрець, «священний дуб» ПМ 156, «перекинутий священний дуб» НМ 287, як 

у культах і міфічних віруваннях слов’ян), українського довгостраждання і незламності, 

символом козацької ради, адже під старим дубом козаки збиралися «раду радити попід 

бунчуками» НМ 277). У циклі «Дуб пишний» зі збірки «Міф про козака Мамая» окреслено 

багатогранність символічних значень цього образу. Тут він межує з образами серця, півня, 

меча, коня, корони, вогню, золота і срібла та ін.  

Не менш древнім для слов’ян був символ липи ПМ 156. В Європі він теж сприймався як 

особливий. Відомий медієвіст М.Пастуро зауважує: «Судячи по численних текстах, 

присвячених липі, саме це дерево завоювало особливе ставлення середньовічних людей. 

Автори бачать у ній лише достоїнства; жодного разу – і наскільки мені відомо, це унікальний 

випадок – вона не представлена з негативного боку» [9, 97]. Давніх сенсів набувають також 
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образи зеленої вільхи ПМ 47, лози із гроном НМ 253, квітів, плодів та зерен яблуні ПМ 122-

123; НМ 207, листя лаврових вінків ПМ 413, верби, черешні НМ 103, ясена НМ 146, образи 

листя дерев НМ 118, коріння НМ 138, плодів тощо.  

Однак усі ці зображення відступають на другий план, віддаючи першість образу калини 

(дерево, калинове листя, пучки калини). У геральдичній практиці існує так звана традиція 

«мовлячих гербів», armes parlantes [11, 31]; в окремих випадках їх називали ще більш поетично – 

англ. canting armes, лат. arma cantabunda – «співаючі герби» [10, 245-246]. За законами цієї 

традиції однією з найпоширеніших груп гербів є такі, в яких у центральних фігурах закодовані 

знаки і символи, суголосні з іменем володаря герба, або ж побудовані на грі слів, своєрідному 

ребусі, в розгадці якого вписане ім’я носія герба (цей розділ геральдики є також складовою 

генеалогії, оскільки є шляхом ідентифікації осіб і родів). Окрім того, калину можна розглядати як 

знак, що свідчить про національну приналежність його носія (геральдика фіксує випадки, коли не 

лише національна, а й етнічна ознака є впізнаваною). Саме тому образ калини за чисельністю 

перевищує усі інші в поезії І.Калинця, займаючи у ній провідне місце – і серед міфологічної 

атрибутики («Наді мною калиноуста Лада / схилилась вишневою калиною» ПМ 63), і серед 

військової  («перезвяні коругви – калиновий звіст» НМ 292; «християнську кров пролляли / заки 

калину підняли // через Золоті Ворота / попід Червону Калину / козацьку коругву» НМ 319), і 

серед церковної («з-під омофору калини... ми вийшли у світ» ПМ 185 – натяк на червону шату, 

багряницю). Цей образ в інтермедії «Калиновий герб» стає мовлячим гербом автора: «чи не 

останній / я / зі шляхетного родоводу / з гербом / де на щиті блакиту / осінній листок калини» ПМ 

103. В образі калини, окрім її зорового зображення, долучається ще й її гіркуватий присмак, як 

натяк на гірку долю, на неможливість повернення у «золоте минуле» нації: «а ми калину рвали / 

осінь спізнали / а яка ж бо то мамо / на смак весна» НМ 291. Калина як герб Калинця уже сама по 

собі становить геральдичну легенду, яка творить знакову сторінку життя, персоналізовану 

історію особистості, роду, краю. До того ж герб, перенесений на знамено чи хоругву, ставав уже 

військовим атрибутом, який був невід’ємною складовою ius militaries – звичаїв війни як правил 

норм і поведінки воїна, що сповідував ідеали християнства та лицарської честі, що означував 

присутність цієї особи на полі бою. Його повний набір – щит, шолом, нашоломник, намет та ін. 

виявляв його основну функцію – військову – справу боротьби і звитяги, оборони чеснот. 

Поруч із окресленими і прописаними образами-символами у Калинцевій поезії 

з’являються і загадкові «дерево ствердження» ПМ 173, «Квіт Часу» НМ 182, і «відчиняє сумне 

лице Квітка Поезії» НМ 176. Відтак, як і часто в геральдиці, не всі коди відчитуються просто, 

залишаючи ореол таємниці, герметичності сенсу, прихованості для вибраних, невмолимим 

проханням «Витлумач мову айстр, витлумач мову айстр» НМ 176. І є свій «тлумач осені» НМ 

177, як побратим «герольда зими» НМ 45, що знає приховані сенси осінніх трав. Поет задається 

питанням, чи закладені у квітах значення не буде втрачено: «Чи перебуде слово віще понад 

життя троянд коротке?» НМ 65. 

Образи тварин є наступною численною групою негеральдичних фігур. Значення 

гербових тварин можна відшукати у давніх бестіаріях, які пропонують універсальні сенси 

європейської фауни. Водночас на ці значення в окремих випадках нашаровуються 

індивідуальні трактування. Таким, зокрема, у Калинцевій ліриці є образ лева. В європейській 

гербовій практиці цей образ був настільки поширений, що від ХІІІ ст. в лицарських романах 

існував вислів: «у кого нема герба, той носить лева» [9, 17]; а через християнську символіку (як 

один із ликів херувима, і не тільки) він вважався знаком християнських воїнів чи хрестоносців. 

В художньому світі І.Калинця лев набуває особливого значення, адже є центральним 

атрибутом поетового міста Львова. У першому відомому анонімному панегірику «Просфонима» 

(1591), написаному учнями Львівської братської школи на честь приїзду митрополита Михайла, 

на початку є вказівка на герб міста Львова, де символ лева набуває саме християнського 

звучання: «Лев царствуєт безсловесным звhрем в начало, / словесным же образ Христово 

царство нам ся показало». Лев був також центральною фігурою у гербі Львівського братства: 

«Братству Лвовскому лва и вежу за герб дано / Вежу в добродhтель, лва в мужество признано». 

Як відомо, символ лева, що піднімається вгору на блакитно-жовтому тлі покладений в 
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основу загальнонаціональної символіки. Такими бачаться геральдичні леви із «Львівської 

казочки про Росаву, Кришталеву гору і Тернову дудку»: «в місті як у місті / зі старих гербів / 

молоді леви виходять» НМ 161. Вони постають то як «сплячі леви» НМ 167, то як «пробуджені 

леви» НМ 199, то як «крилаті леви» НМ 405, то у поєднанні з іншими істотами: білий янгол – 

мале левеня НМ 166, лев і ягня НМ 99, сягаючи апогею у вірші «Галичина» з циклу «України», 

де міститься пряма вказівка на втрачений чи забутий герб:  

Опісля сягнистого кроку 

у стольній брамі 
 

Лева звели на лапи 

вавельська цяцька 
 

Без Данилової корони 

Але то не височінь 

Височана 

не скеля в голубім небі 
 

За гербове поле 

темрява править 

галчине крило 
 

Галичина могила 

у гробі перевернулася НМ 281-282. 

На завершення ліричний герой визнає необхідність повернення до давньої атрибутики, 

що дає окриленість на майбутнє: «Пробуди в мені Лева / піснею / хрестом / мечем / зі 

сягнистим кроком / у стольній брамі / в землі Обраній» НМ 282. 

Традиційного звучання набуває друга за чисельністю використань тварина – кінь. Як і в 

геральдиці, цей образ в поезії І.Калинця постає у різних кольорах і в поєднанні з різними 

атрибутами. Це – і білий кінь ПМ 187, і карий кінь НМ 211, і сивий кінь НМ 217, і чалі коні НМ 

73. Кінь є першим атрибутом українського козака з циклу «Лицарія». Тут загальноєвропейська 

традиція доповнюється особливими національними сенсами з багатьма алюзіями на народні 

легенди, казки, сказання і повір’я. Також додаються елементи суміжної атрибутики – срібної 

підкови НМ 219, поєднання кінь і шабля НМ 207, кінь – біла грива НМ 167, карий кінь – 

срібний човен НМ 211, коня, шаблі, прапора на списі, підкови НМ 98 та ін. 

До благородних геральдичних тварин належать також образи оленя з діадемою місяця 

ПМ 93, 229, сарни, яка «легко стрибає у голубому / і горизонт відчиняється / як біблейне 

Червоне море» ПМ 313-314, буйвола ПМ 84, сивих волів НМ 139 та ін. Їм протистоять образи 

хижих звірів, які в європейській традиції, як правило, обирали своїми атрибутами 

нехристиянські роди, воїни, що представляли себе віроломними, жорстокими, 

немилосердними. В аналізованій поезії ці образи означають ворогів. Такими є вовки, що 

шукають своєї жертви ПМ 87, сизі лиси НМ 148, лиси з птахами в зубах ПМ 45, гадини і змії. 

Вони часто постають озброєними – такими в геральдиці називають звірів з яскраво вираженими 

атрибутами сили – пазурами, вогненними язиками, гострими зубами: «хапчиві пазурі із 

запеченою кров’ю» ПМ 306, «гадин язик» НМ 230, змія, «що краплю солодкої крові тягне в 

криваве дупло на гострому зубі злоби» НМ 172. Їм подекуди протистоять подібні образи з 

протилежною конотацією: «згублений хвіст свій ловить / мудра сковородинська змія / лускою 

вилискує / в нічному небі» НМ 194. 

Утім не лише злі звірі можуть мати атрибутику озброєння. Таким є образ із циклу «Мій 

азбуковник»: «прекрасний звір / перемагає мене випростовуючись / обдавши довгим язиком / 

жагучим подихом» НМ 262. Тваринна символіка геральдики пов’язана з ритуалами тваринних 

братств, із древніми повір’ями про здатність людей набувати звіриної подоби, згадати б тут 

легенди про козаків-вовкулаків, в яких воїни ставали непереможними, могли живими виходити 

з полону. Тому поет закликає: «Та не губімо дару звіра, / котрий, хоча й змордований украй, / 

зачує те здаля, в що вірить» ПМ 191. 
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Під подібний поділ – благородних і злих (жертв і мисливців) підпадає і геральдична 

символіка птаства. У ній голуб є виявом покори, смирення, Святого Духа, лебідь – вірності, 

павич – символ обтяженості і самотності, соловей – атрибут гербів європейських поетів – 

символ поетичної мови, неприрученості (ПМ 224, соловей із золотим горлом ПМ 411; троянда і 

соловей у клітці НМ 66). Національної символіки набуває образ півня. Коли він червоний, то 

стає атрибутом вогню: «лопоче з полотна на полотно червоний» ПМ 108, 202, «піє півень / 

дуже осінню пісню // і гребінець у нього / палахкотить червоно // і руде пір’я летить / за вітром 

стелиться» НМ 141; коли він синій чи золотий – то приручений, рідний, домашній: «там синіх 

півників уста / тебе додому в гості кличуть» НМ 68, «де фоном призьба золота / там синіх 

півників уста / для нас одчинені оклично» НМ 70. У вірші «Півники» в образі двох заквітчаних 

півників теж віднаходяться сенси, закорінені в національну колористику, символіку народних 

казок, байок, пісень: «що один цвів / синім в золотім / синім в золотому / не вернув додому // 

що другий цвів / жовтим в голубім / жовтим в голубому / не вернув додому» НМ 116. Їхня 

трагічна доля прочитується у підтексті: «два півники мої милі / два співники онімілі» НМ 116. 

Як і прочитується прихована ідея півника як будителя ранку, вкраденого голосу, що відганяє 

злих духів і темряву, і є алюзією на «ще треті півні не співали», на народні повір’я, вірування. 

Давня геральдична традиція простежується в образі пташки / птаха, що не 

ідентифікується з конкретним видом, просто означується як пташка-вісник; або з перами чи 

оперенням (що були атрибутами стріл, а також поширеною оздобою нашоломників, якими 

увінчували герби; крила й оперення були відзнакою «летючих гусар» війська литовсько-

польського). Птахи у леті нагадують знакову гербову фігуру mertlet – мерлетів – птахів без ніг, 

оскільки вони все життя проводять у польоті і не мають потреби торкатися землі (ідея 

окрилення, неприземленості). У циклі «Пісеньки для пташки» НМ 129-131 з’являються образи 

жовтодзьобої пташки, сизої королівни, пташки із людським голосом, пташки з золотим яєчком, 

пташки із золотою сльозою, пташки в гніздечку зі срібним перснем і срібною сльозою, пташки 

з калиновим вином і трьома коренями, пташки з натомленим серцем на тлі білого і червоного. 

Вони є запереченням вище вказаної традиції, набувать ознак втрати безтурботності, сумної 

долі. Такого ж меланхолійного значення набуває образ птаха із срібним суцвіттям у дзьобі з 

циклу «Квіти. Птахи. Ми» НМ 152-156, а також суміжна атрибутика – крил, сизого пір’я, 

золотої пір’їни, самотнього гнізда та подібне. Цим світлим птахам протистоять злі птахи – 

«вороння як половці», що чатує на м’ясо сире ПМ 40, гайвороння ПМ 91, сови, що вилетіли на 

лови як знак ночі ПМ 224, чорнокрилля і тернове гніздо ПМ 106. 

Хоча і менш численні, але не менш цікаві у геральдичній традиції образи комах, серед 

яких теж є благородні, символічно місткі зображення мурашки і золотої бджоли як символів 

працьовитості і наполегливості, божої корівки як жіночого атрибута, цвіркуна як символу 

відданого поета чи скрипаля, яким протиставляються образи оси, жадібних скорпіонів НМ 237, 

зелених скарабеїв НМ 242. Образ, що з переліку комах зринає у творах Калинця найчастіше – 

це метелик. Як засвідчують давні гербівники, у цьому образі міститься ідея нетривкості, 

короткочасності життя (у деяких видів життя триває один день: «до полудня до нашої ери / з 

полудня вже наша ера // на квітці й перевікуєш» НМ 137); а також християнський сенс 

переродження чи смерті та відродження: «ера метелика триває у цупкім бурштині метафори» 

НМ 191. Разом з тим, форма і колір крил метелика доповнює образ новими значеннями. Так 

«переливні крильця бабки» НМ 37 стають символом «дитинства світлого і тремтячого»; 

«метелик з мондріанівським візерунком» НМ 58 – незнаної землі, яка промовляє до чужинця 

невідомими ієрогліфами – він постає у поєднанні з жовтим листком із далекого дерева, соколом 

вітру і сльозою; «метелик як листок зіщух на лутці» НМ 46 – метафора згасання і смерті. Є в 

І.Калинця і цілий цикл, присвячений цьому образу, під назвою «Орати метеликами». Тут 

значеннєва сфера розширюється образами зимових кришталевих метеликів, що супроводжують 

метелицю НМ 267 (вони доповнені образом золотої підківки); білого паперового метелика НМ 

269 (у поєднанні з білими морозяними мальвами і свічкою); змертвілих попелястих мотилів на 

тлі блакитних кіл, що символізують кола часу, повернення у дитинство НМ 270. Саме у цьому 

циклі, поряд із зображенням кольорового метелика у поєднанні з образами осяєного лугу, 
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гарячої квітки, сонця та блискучого плугу, поет винаходить свою знакову метафору – «орати 

метеликами... де навіть волам не під силу» НМ 268-269 як свідчення того, що духовними 

невидимими зусиллями можна змінити те, чого неможливо добитися фізичною силою. 

Щодо морської атрибутики, то тут першість належить образам риб (золоті рибки на тлі 

блакитного неба ПМ 51, рибка у сітях меридіанів ПМ 98, золота рибка і золоте листя ПМ 148, 

риба, сіті і біле вітрило ПМ 357, рожева рибка і синя річка НМ 138, рибки срібнопері НМ 220). 

Поезія «Риби» із циклу «Червоне поле» пропонує завершене геральдичне зображення: 

Поцілувалися дві рибки 

на перловому дні –  

і розійшлися. 

Одна горою, 

друга пониззям, 

одна золотою, 

друга срібно. 

Стала між них водяниця, 

водяної лілеї цариця... НМ 224. 

Подекуди морську тематику урізноманітнює образ мушлі, яка для середньовічного 

лицарства була символом далекого паломництва до морських земель. Вона набуває нового 

звучання. Це – то «мушля тиші» ПМ 77, то «рожева мушля» НМ 228 у формі тої, що на відомій 

картині Ботічеллі. До речі, така за формою мушля вважалася особистим знаком Святого 

Августина, згодом – перейшла як символ Рочестерської єпархії, де Августин у 604 р заснував 

кафедральний собор. 

До геральдичної енциклопедії образів фауни примикає численна група химер, 

фантастичних істот. У геральдиці поява цих образів асоціюється із давньою міфологією, 

містичною традицією, алхімією. Окремі з них межують з реальними істотами, зберігають 

нейтральну конотацію («дивен звір» НМ 90), сприймаються як вияв чогось непізнаного: 

У ніч багряну – скіфську ніч –  

сплелися коні і грифони, 

і капле золото червоне 

у ніч багряну – скіфську ніч НМ 88. 

Цей фрагмент може трактуватися як герб із зображенням коней і грифонів (химер, у яких 

поєднувалися риси царя звірів і царя птахів – тіло і вуха лева, крила і кігті орла) на густо-

багряному тлі із золотими накрапами.  

Інші – взяті з реальної природи, але їхні прикмети гіперболізовані, як-от образ кажанів із 

кривими дзеркалами, що ладні розіпнути кожного, хто їм не гожий ПМ 169. Атрибути, які 

роблять істот незвичайними, містичними, додають до цих образів негативних конотацій: 

«чатують якісь химери» ПМ 399, «випещена водою довга змія водорослі / одягала крила як 

чорний янгол» НМ 191. Часто ці химери перегукуються з образами з народної демонології, 

озброєні або ж зображені з відкритою пащею: «дихають вогнем семиголові ... поглядають на 

мене чорним піднебінням» ПМ 152, «сичить як змій / з пащі розприскує / чорні лилики» НМ 40, 

«Мов кусні м’яса, змій зригає оди // якими значено його щокрок» ПМ 191. 

Ці звірі як втілення нелюдської жорстокості є вираженням природи біблійного звіра-

антихриста, опис якого нагадує низку старих гербових образів виверни, василиска чи дракона: 

«похітливий диявол / увінчаний виногронами» НМ 264, «вергну / як змія / чорнотруту // про 

кінець світу» НМ 233, «...на волохатих лапах бестії ціпеніє густий сік / три шістки в кокарді / 

поступ звіриного числа / як неминучість...» НМ 299. Для подібних зображень характерне 

загалом властиве бароковій свідомості поєднання елементів християнства і язичництва. 

Таким образам протистоїть значно численніша група божественних істот, іконографічних 

картин. Серед них – ікона з вістрям свічки ПМ 111, древні предковічні фрески ПМ 315, янгол 

на колінах ПМ 192, чорний і білий янголи ПМ 136, Білий Ангел і Пурпурова Троянда НМ 111-

112, Ангел-двокрилець із золотою свічкою НМ 98; янголи, херувими і риза НМ 155, архангел 

Гавриїл на райському повозі ПМ 82, срібні ризи і крила архангелів ПМ 89, архистратиг Михаїл 

з левами і малиновим стягом НМ 292, крила фенікса ПМ 312, «посріблені волхви // з миром 
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інею / з високим кадилом морозу / золотом ранкового мерехту» ПМ 331. В «Автопортреті з 

крилом архангела» з’являються зображення архангела, якого доповнюють райські мури, сльоза, 

срібні сурми, огненний меч, крило з золотими і срібними пір’їнами ПМ 126-127. Подібні сенси 

ще більше згущуються в образах Богоматері в щирозлотому вінці ПМ 69, Мадонни в небі 

голубого світла ПМ 75, «Мадонни в небесі / у пречистім омофорі» ПМ 281, Юра зі списом ПМ 

64, Оранти смальту у фресках Софії НМ 310, Оранти з простягнутими долонями у пурпурі НМ 

236, зачарованого Саваофа, що завмер за хмар балюстрадою ПМ 62, Божої Матері, яка за 

престолом читає книгу НМ 219,Чистої Діви з Дитиною, місяцем і пучками калини НМ 128. Вони 

є втіленням церковної геральдичної традиції, у межах якої вироблялися закони укладання 

церковних гербів, гербів церковних братств, а також церковних знамен і хоругв, які виносили на 

поле бою у часи визвольних війн. Для їхніх зображень найчастіше використовувалася біблійна 

символіка, образи відомих храмів і соборів, зокрема церковні фрески, мозаїки, вітражі. При 

перенесенні цих зображень у геральдичні атрибути намагалися зберегти і дух образу, і його 

колористику, і настроєвість. Таким могло би бути зображення із вітражів із однойменного твору: 

Мільйони сонць –  

від радісно-палких, 

жовтогарячих і червоних 

до лагідних, 

до блідо-голубих, 

до ніжної прозорості півтонів. 

І в синтезі мозаїки їх барв 

і ліній легких і величних 

я упізнав, 

я в себе увібрав 

святі від ясності обличчя ПМ 42.  

У цій підгрупі є ключові атрибути, запозичені з іконічних зображень – блаженні лики, 

ореол, очі святих на іконах ПМ 41, Маріїне синє око, немов сльоза ПМ 68, око і сльоза НМ 53, 

велетенське Незаходяче Око НМ 180, очі з кольорами стихій неба, моря і піску НМ 186, сльози, 

пророслі як насіння НМ 72, «руки опечалені тисячолітнім жестом / священне калинове лоно» 

НМ 197, перст, витесаний з каменю ПМ 134, Божий перст ПМ 275, долоня і пломінь ПМ 150, 

долоня і свічка ПМ 311, серце ПМ 110-111, силует серця ПМ 120, сиве серце ПМ 133, свята 

лінія серця і сльоза НМ 259, серце, охоплене вогнем ПМ 151, «серце ... протяте скалкою мов 

яблуко» НМ 55, «серце... золотою скалкою скровавлене» НМ 181. 

Образи живих чи метафізичних істот підсилюються символікою священних церковних 

предметів: чаші причастя ПМ 238, повної чаші НМ 85, дзвонів ПМ 62, НМ 72, затонулого 

дзвону і срібних кіл ПМ 65, дзвіниці у синіх хмарах ПМ 75, жертівника ПМ 81, п’яти хлібин 

ПМ 173, храму, іконостасу ПМ 246, собору Юра ПМ 71, архангельських сурм НМ 183, 

схрещених снопів світла НМ 158. Інколи ці атрибути поєднуються у завершене зображення – 

вогненний меч, що розтинає блакитну змію ПМ 367, «Початок дерева життя – у серці» ПМ 192, 

«із двох сердець стремлять багнети / і дві лілеї у руках» НМ 158, або ж: 

Христове серце напуває лози, 

стікає з виногрона кров до чаш. 

Христове в тебе серце, якщо сльози 

тремтять дитинно у його очах ПМ 192; 

Герб мій носить знаменитий, 

що на дуб-гіллі прибитий, 

має в герці моє серце, 

має в пісні серце слізне НМ 327. 

Звісно, що серед церковної атрибутики першість належить символу хреста, який у різних 

варіантах позначав воїнів-хрестоносців, представників різних орденів. Цей знак займає 

особливе місце й в українському культурному просторі: «Хрест є чи не найпоширенішим 

символом в українській геральдичній поезії, адже цей знак за герб взяв сам Христос у кривавій 
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самопожертві. Він є своєрідним оберегом, захисником, свідченням того, що нічого цьому роду 

не загрожує. Проте найчастіше цей символ означав втілення найбільших чеснот» [7, 99]. Хрест 

як геральдичний символ в поезії І.Калинця сягає найтрагічнішого звучання у «Треносі над ще 

однією хресною дорогою», де у «Страсті четвертій» він набуває й національних ознак, адже це 

– «свіжий хрест // недармо плаче / з нього / космацька живиця // о він ще / послужить / замість 

іконостасу / у нашому / обкраденому храмі» ПМ 246. І тут, і в інших творах, як у трактуванні 

Радивиловського, «хрест – то наш клейнод, то герб шляхетства нашого». 

Утім, використання у геральдиці неживих предметів пов’язується не лише із церковною 

традицією. Це – загальнопоширений закон, за яким на гербах і печатях часто зображали 

предметні атрибути, які вказували на рід заняття людини чи общини, якій належав герб. 

Власне, образами предметів була розширена традиція укладання гербів, коли вона переходила 

із військових і шляхетних станів на інші верстви. У такому ж виді вона проникає і в поезію. Тут 

чітко простежуються найдавніші геральдичні символи – корона ПМ 117, корона і вінець ПМ 

279, тріумфальний вінець НМ 88, смарагдова корона, зелене крило і княжий кий НМ 288, жезл 

– знак монаршої влади ПМ 413, червоний келих з краплинами вина НМ 240, голуба чаша НМ 

357, дзеркало чи свічадо, печать, ключ, терези та багато інших. 

До військової атрибутики належать наступні образи: меч свічкою увінчаний ПМ 185, щит 

ПМ 156, 312, лук ПМ 332, НМ 74, гулка тятива НМ 49, пружна тятива НМ 88, стріла із лука НМ 

88, сагайдак і стріла ПМ 332, яса коругов НМ 326, у злотосині двоязикий стяг-прастяг НМ 329, 

сяйна орифлама НМ 441, сурма НМ 46, 88, 123, литаври НМ 113. До знаків військової звитяги 

належать і символи з морською тематикою, адже за лицарським кодексом честі уміння плавати 

під парусом є невід’ємною ознакою лицаря, парусне судно було на знамені запорожців. Тут 

постають образи срібного човна НМ 211, золотої галери НМ 212, крилатого корабля ПМ 326, 

білого вітрила ПМ 357, малинових вітрил НМ 50-51, бистрих вітрил летючого голландця ПМ 

411, корабля, сирен і золотоморя НМ 223, старих каравел у розколинах аквамарину НМ 244. 

Козацькими утвердженими знаками є часто вживані у поезії І.Калинця, водночас – 

зведені воєдино у циклі «Лицарія» НМ 294-302: осідланий кінь, кармазин і кобза; лук з тятивою і 

лук з сорокома срібними тятивами (натяк на бандуру як зброю), з писаним сагайдаком і опереними 

кленовими стрілами; мушкет, кремінь і викресаний вогонь; порохівниця на золотому ланцюгу; 

шабля – «ваша дамська світлість», посріблена люлька; «торбина-нетяга... камінням цяцькована / 

бляхою підкована»; шапка-корона, сідло-колиска; перо, що «стременом вістря пориває у 

первозданне» і каламар з пергаментом. Увесь цей перелік увінчується віршем «Герб», який цілком 

співзвучний із гербом українського Запорізького козацтва, основні домінанти якого такі: 

... а замість ікони 

на гербі коник 

килими-попони 

бо козак зацний 

з конем обачний 
 

вивів його в поле гербове 

в дупло вербове 

отак на щиті стій ... 
 

герб-оплот 

кінь-сколот.... 

тільки Козакові Мамаєві годить 

сто тисяч годів 

де ж бо смерть 
 

споконвікінь 

степовий герб 

амінь НМ 300-301. 

Це – той узагальнений образ козака, зображення якого прочитуємо у низці українських 

барокових віршів, зокрема в гербі на честь Запорізької Січі, вміщеному перед текстом «Віршів 
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на жалобний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного»: 

Кгди мензства запорозцов королеве дознали, 

Теди за герб такого їм рицера дали. 

Котрий ото готов отчизні служити, 

За вольность її і свій живот положити. 

Цілком іншими атрибутами оздоблені герби митців. Цех поетів позначений такими 

образами: перо і каламар ПМ 105, сріблясте перо ПМ 224, прудке перо НМ 74, небесна книга і 

незгасне перо НМ 217, окрилене перо, «що музикою крила марить» і каламар з бузиновою музою 

(натяк на бузинове чорнило, яке використовували писарі в давнину НМ 301), перо, що цвіте 

чорнилом золотим НМ 447. Третій вірш із циклу «Квіти. Птахи. Ми» цілком може вважатися 

начерком для геральдичного вірша церковного переписувача книг. Він починається так: 

Я знов молюся до пера, 

я знов пера покірний в’язень. 

Кирилиці сад – вертоград 

повився золотою в’яззю... НМ 153, 

далі зринають образи винозорих ягід і райської птиці, сріблястого сяєва, що сочиться на 

зруділий лист, Євангелиста з блискучими очима, молодої Богоматері у білій шаті. 

Через розуміння слова-як-зброї в окремих рядках простежується поєднання 

письменницької атрибутики з лицарською (хоча й лицарі складали вірші, писали книги): 

«мучився строфою / яку ти діткнув пером / як лицар печальним списом» НМ 235. Подібного 

звучання набувають і малярські символи: «О Вітчизно Вітчизн, не скупи нам своєї покрови, / на 

нашому гербі хоч пензлі, як списи, схрести» ПМ 106. 

Цех музикантів вдається до символіки музичних інструментів, де найпоширенішими є 

скрипка, ліра, арфа, орган; з народних інструментів – кобза, бандура, цимбали, бубон, тернова 

дудка, калинова сопілка; у поєднанні – нотні галуззя, кришталеві краплі, скрипковий ключ НМ 

163-164; смичок і райські птахи з чорним ягіддям в нотному лісі, доповнені листям, скрипкою, 

вежею НМ 59. І.Калинець пропонує і завершені гербові зображення, наприклад, «республіки 

пісенний герб»: 

Сягне луною краю світу 

республіки пісенний герб. 

І знов, німу поправши смерть, 

увійдемо в нові завіти. 

Його кував у димній кліті 

як дань богам безхитрий смерд 

в часи, коли ще пісню й серп 

було водою не розлити. 

Від стріхи до високих сцен 

омелодійнена завія –  

і щирозолотим вінцем 

той герб обвила Соломія... НМ 75. 

Тут маємо справу ще й з гральдичною традицією гербового намету та герботримачів, що 

вважається пізнім нашаруванням, пов’язаним із виносами гербів на поле поєдинку, чи в інших 

урочистих випадках. Згодом тримачі герба почали зображуватися як його компоненти, як опора 

для щита. Подібний випадок є в «Акафісті до Богородиці із Красова»: «...молюся Твому 

багряному / і Твому зеленому / усім барвам / стереженим двома ангелами з боків» НМ 182. 

У цитованому вище «пісенному гербі» неспроста з’являється образ серпа. Це – відлуння 

давньої традиції, коли відомі землеробські роди могли мати свої герби з атрибутами їхньої 

праці. Для українського автора такі символи є надзвичайно близькими: три серпи – золотий, 

срібний і стальний як знаки молодості, зрілості і старості НМ 125-126; сині серпи НМ 148, 

дванадцять поржавлених серпів на тлі неба НМ 151, серп, сльоза і Йорданські образи НМ 206-

207, схрещені снопи НМ 158. У вірші «Серпень» із циклу «Місяцеслов» є натяк на герб 

«вітчизни женців»: «на золотих коругвах зійшов серп», доповнений колосками, сонцем, 
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промінням, вежами НМ 290. І вже пряма вказівка на геральдичне зображення – герб 

черняхівський землі дулібів: «коли символом віри у землю / в її щолітній політок / стали два 

золоті колоски / лагідний герб черняхівський» НМ 55; «...і бачить він знаки живого вогню / 

правічні арійські знаки...» НМ 54. Григорій Плугатар із однойменного вірша постає 

«Вартівником Поля» НМ 407, «Лицарем Ріллі» НМ 410. Його атрибути – гербівник землеробів, 

роду Орачів. Основними з його символів є небо блакитне – чорноземне небо, соняшникове 

небо, Золотий Сколотський Плуг, Сніп-Дідух, солярний знак на хлібині, Святі у Позолітках, 

Борона й Оборіг, Зоряний Віз і Квочка, Веретено і Кужіль, Терлиця і Ціп, свічки, обручі, Німби 

Серпів, сопілки і сурми, Лист, Папороть, Голуб – Дух, Зерно, Сонце, Гніздо, Бузьок, Бджола, 

Гніздо Короваю та ін. НМ 407-411. Прикметно, що, як це було прийнято у дарчих гербових 

грамотах, усі знакові слова цього твору написано з великої літери. 

Серед ремісницьких знарядь у гербовій практиці особлива роль відводиться веретену НМ 

49, 174, 206 як знакові жіночого герба (його у більшості випадків позначає поширена фігура 

витягнутого ромба). 

Емблеми є однією з основних частин герба. Якщо згадані вище символічні знаки можна 

окреслювати окремо, то, говорячи про емблеми, ми маємо справу з певними сталими 

зображеннями, поєднаннями фігур, відтак нашаруванням їхніх сенсів, що дають новий синтез. 

Саме у цьому аспекті геральдична поезія найбільше наближена до емблематичної, де 

найактивніше виявлялися домінантні риси барокового стилю – концептизм, метафоризм, 

алегоризм і символізм. Гарна емблема повинна була дивувати і захоплювати; це ж стосувалося і 

геральдичних віршів. 

Деякі із гербових емблем мали свої назви. Найпоширенішою із загальноприйнятих у 

Європі в цілому, й на українських землях зокрема була емблема «Погоня». Сучасна українська 

дослідниця Наталя Яковенко [17, 173], осмислюючи історичні витоки цієї емблеми, вказує, що 

вона існувала у двох варіантах. Перший – названий «Литовською погонею» – містив 

зображення кінного рицаря, що вбиває дракона (асоціювався з визволенням царівни від 

полону), був символом європейського лицарства, фігурував на гербах князів-Ґедиміновичів 

(образ білого лицаря на білому коні і сьогодні є гербом Литви). Другий – названий «Руською 

погонею» – містив зображення Юрія-Змієборця, тлумачився як руська антитеза першому і 

використовувався у випадках, коли мали на меті підкреслити руські витоки роду. Водночас ця 

емблема на руських землях набула особливих конотацій; тут озброєний рицар вказує на 

готовність до бою, готовність захищати недоторканість, мир і спокій своїх земель, Вітчизни. В 

поезії І.Калинця це зображення трапляється неодноразово, саме у тому варіанті, де 

центральною постаттю є святий Юр, що переслідує дракона. В окремих випадках ця емблема 

вписана в європейський контекст: «...поки нічною росою / серенаду співатиму / та цокає 

підковами / білий вершник Юр / під смарагдовим шоломом / на смарагдовім горбі» НМ 163. 

Однак при всіх її згадках зберігаються українські, слов’янські акценти, адже емблеми Юрія 

Змієборця та Архистратига Михаїла були центральними зображеннями родових гербів 

Рюриковичів, згодом лицар, який вбиває змія став гербовою емблемою князів Долматів, Юрій-

Змієборець утвердився як знак князів Острозьких (протиставлення Георгія-змієборця та лицаря 

на коні зі списом використано у вірші Даміана Наливайка на герб князів Острозьких).  

Водночас І.Калинець переосмислює назву цієї емблеми у сенсі міжусобиць і 

переслідування одних націй іншими: «...До дикої погоні за судженим, що родовитим гербом – о 

доле! – має п о г о н ю. Не спить дорога поступу: вершники, що втікають, і вершники, що 

настигають. Скільки погоней на щитах Литви і Білої Русі! скільки погоней могло уміститися на 

гербі Волині, родимої землі! Проміняла ти зацний герб роду на терпку втечу. Не спить дорога 

поступу, народу на ній багато, мчить чужинецька їзда, вже виписана на вузьких пергамінах 

шабель доля Твого мужа. Не єдиний зойк у вухах Вітчизни» ПМ 282. 

Суголосні з цим зображенням образи інших вершників: «А мій Дніпро / на сивім коні / 

під Золоті мости / в’їжджає» НМ 217; уподібнюється до цього зображення і образ вершника на 

сапфіровому небі із циклу «Лапідарій»: 

мчить синій верхівець молодого народу 

із відзнакою зоряності на чолі 
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 за відточене лицарство 

з метким променем що 

 повергає їдуче полум’я 

 смоку у принишклий дим 

киплять копита в небесній тверді ... 

...синій верхівець повертає Божу 

  милість для тебе безхосенно 

з першим криком півня 

і на цілий день 

поки зорить його 

як ласка 

сапфірове небо НМ 245-246. 

У збірках І.Калинця трапляється безліч інших емблематичних зображень, як-от: 

велика голуба хвиля 

човник віри НМ 201; 

Як емблема двобою добра зі злом під блакитним небом сприймається наступне 

зображення: 

будеш вимовляти блакитне 

бо так мовив Заратуштра 

мить застигла у бірюзу 

поміж невспокійливим боєм 

Білобога і Чорнобога НМ 244. 

На окрему увагу тут заслуговує рядок «мить застигла у бірюзу», адже є натяком на 

пов’язане із емблемами та гербами явище ієретизму. Ієратизм (від гр. обрядовий, священний) – 

це зумовлена релігійно-канонічними вимогами урочиста застиглість у поєднанні з абстрактністю 

зображення, що було притаманно мистецтву давнього світу та середньовіччя. Натяк на подібне 

сприймання образу маємо у таких випадках, як: «вкопаний завмер золотогрив» НМ303, «замри, 

немов у диві звір» НМ 74, чи у зображенні, яке наче завмирає на очах: 

Ми – душі чорних риб 

на срібному тарелі. 

Смертельним був наш стриб 

із моря – в акварелі... 
 

...Зелені води – снам, 

 очам – панелі жовті. 

Обтято кила нам, 

заслано горизонти. 
 

Без тіла, без ікри –  

печальні силуети. 

Ми – душі чорних риб, 

які завмерли в леті НМ 113-114. 

Потім завдяки геральдичному синтаксису ці зображення немов «оживають», приходять в 

рух, вибудовуючи промовисту оповідь. 

Кличі, які увінчували нашоломник, та девізи, які писалися на стрічці, що оповила щит, є 

одним із найбільш пізніх нашарувань у гербах; ймовірно, ще одним запозиченням із 

емблематики, де вагоме місце займають написи та підписи; Д.Чижевський вказував також на те, 

що гербова поезія пишеться у стилі епіграм. Як і в емблематиці, у геральдиці словесні написи є 

вінцем значення, однією із форм кристалізації думки, що культивувалася від часів 

Середньовіччя. Як зазначав Й.Хейзінга, «Це вже не універсальна мудрість, ...а особисте 

правило або життєва настанова, що звеличується його носієм до рівня знака; закарбована 

золотими літерами життєва настанова, яка, будучи у стилізованому вигляді повторена, 

відтворена на кожному предметі особистого гардеробу і на зброї, покликана вести і 
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утверджувати і самого його власника, і його прибічників... За настроєм девізи – значною мірою 

охоронного характеру... Це надія, яка інколи містить щось неословлене, що вносить елемент 

таємниці» [12, 280]. 

У збірках І.Калинця так багато афористичних висловлювань та сентенцій, що вся його 

творчість може сприйматися енциклопедією крилатих висловів. Як і в європейському 

лицарстві, частина з них є відтворенням бойового кличу – cris-de-guerre – за допомогою якого 

командувач збирав своїх воїнів на полі бою. Згодом окремі з них ставали кредом окремого 

військового угруповання: «Не губімо дару звіра» ПМ 191, «Наше сонце ще не зайшло» ПМ 352, 

«Тоді і Тепер» НМ 405, «В нещадний, у нещадний бій» НМ 160, «Пощо вмирати до смерті – 

воскресни мерщій!» НМ 189, «Якщо не тепер, то коли?» НМ 420. 

Також можна говорити про сентенції, які є девізом братства, ордена чи певної 

геральдичної спільноти, що теж вкарбовувалося в їхній герб: «Наукою, плотію, всі рівні 

єсьмо!» НМ 421, «Усі ми походим з-під знаку вогню» ПМ 79, «коли не впав на бойовищі – 

пізнай всю ваготу хреста» НМ 70, «Хто ми і що судилось нам?» НМ 78; «Мужня ніжність 

возсіяє» НМ 227, «Бо що стяже – не поляже, поки крові круговерть!» НМ 329, «Через отроцтво 

– через мужіння – і до смерті» НМ 313;  деякі звучать, як присяги: «Меч при мечі, серце при 

серці, рана при рані, Так нам, Боже, допоможи на побратимство» НМ 313. Тут виокремлюються 

девізи мистецьких цехів і спільнот – «Написи невидимі для смертних» ПМ 324, «безсмертне 

мистецтво» НМ 89, «усе старіється під сонцем, окрім поезії» НМ 42, «Поезія вінчає» НМ 66, 

«Що не згоряє – виходить із попелу» НМ 419, «Ми серцем бачим, серцем зорим» НМ 84. Деякі 

можуть прочитуватися як девіз далекого походу – «Всі ми колись повернемось з вирію» ПМ 

106, «Тепер ми подорожні» НМ 63, «Не зупиняйся в переддвер’ї» НМ 77, «Побрататися з 

небом» НМ 146, «Нема ні меж, ні пут, ні впину» НМ 77, «Важка дорога до Вітчизни» НМ 93, 

«Хоч на щиті чи зі щитом, та вберегти подобу Божу» НМ 95, «Наділи мене міццю йти на всі 

сторони світу» НМ 258, «Що таке прощання – не знаю, що таке невертання – не знаю» НМ 222, 

«ДАЛЬОРОЗА» НМ 178.  

Інша частина сприймається як філософські сентенції, які притаманні для гербів 

переважно представників невійськових станів (вони були настільки знаковими, що у 

середньовічних манускриптах чи документах часто супроводжували особистий підпис [11, 

215]): «Що суджено і що лежить на серці» ПМ 84, «Дім мій – мій замок» ПМ 122, «Світ 

завершено» ПМ 137, «Не гнів, а світлий гімн» ПМ 277, «До неба високо, до землі чужинно» 

НМ 144, «Що пережито, то і наше» НМ 152, «У ріднім гніздов’ю будьмо з любов’ю!» НМ 117, 

«Орати метеликами, де навіть волам не під силу» НМ 271, «Коли ти не весел – ти в морі без 

весел» НМ 333, «Все задля життя, а не вмирання» НМ 413; або ж церковні істини – «Радуйся 

мире» НМ 239, «Господнє Царство в середині» НМ 77, «Цей світ не для нас» НМ 51, «Очисти 

нас від скверни» ПМ 52, «Як мовлено у слові віщім» НМ 70, «Трохи терпіння» ПМ 83, 

«Розвінчано поверглий мир» НМ 73, «Слово – віщий проводир» НМ 75, «О, Мати Божа, не остав 

без свого омофору» ПМ 106, «Та віримо: ангел незримо обереже нас від кривд» ПМ 275, «Душі 

страждальців не знають смерті» ПМ  283, «Щоб дзвоном воскресити воскресіння» НМ 72, «Суть 

твоя зверенена в небо, Людино» ПМ 371. Інколи ці висловлювання трискладові, що дає змогу 

розміщати їх на трьох стрічках, які обрамлюють герб – дві з обох боків, третя – знизу: «Май серце 

неподільне, бо півсерця чуже для Бога, Бог йому чужий» ПМ 192, «Щоб істину, неначе голку в сіні, 

найпослідущий серцем в серці віднайшов, а сльози проростали, як насіння» НМ 72, «До надр, у 

суще, вглиб, до дна, до Божої й земної суті» НМ 78, «Не пісня, не торжество, але беззвучна 

надія» НМ 266, «Хоч і скупими кроками, але вперто до себе. До Гнізда» НМ 415. 

Дослідники-медієвісти виокремлюють групу девізів, які стосуються сфери кохання. Їх 

могли карбувати не лише на військових атрибутах, а й на внутрішній стороні персня. Є такі і у 

львівського митця: «Ми не із світу сього, ми з неба сьомого» ПМ 101, «Наша розлука вінець 

нашого зближення» НМ 57, «Без сльози від ридання, без серця від серця» НМ 192, «Існуємо, 

щоб любити» НМ 246, «Чекають, отже існують» НМ 57, «Закам’янілий у любов» НМ 158, «Дві 

печалі для обох» НМ 159, «Прямуймо до любові – і зором ні назад, ні вбік» НМ 159, 

«Прямуймо до любові – в нещадний, у нещадний бій» НМ 160, «Ми з тобою невіддільні, як око 

і сльоза» НМ 54. 
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Ще іншою групою є написи-епітафії (поширеною геральдичною практикою було 

створення спеціальних надгробних «гербів на смерть» відомих осіб, тому надгробки і досі є 

надійним джерелом інформації зі сфери геральдики): «Будь мені пером, легка земле» НМ 41, 

«Ми тут жили, вмирали тут» НМ 93, «Ти не забудь їх» НМ 40, «Людина живе як спалах» НМ 

201, «Даруєш безсмертя» НМ 234, «Зійшов промінням і повертаюся у згасання» НМ 235, 

«Хоробрих не воскресити» НМ 390, «У нас без вороття, у Божі руки віддаємо душі» НМ 423, 

«Стежкою життя і неба спочиньмо» НМ 429. 

Звичайно ж, запропонований поділ на тематичні групи є дуже умовний. Багато із 

вказаних сентенцій можуть бути цілком прийнятні у різних випадках. 

Як свідчать дослідження української геральдики, народні герби, закорінені у давню 

міфологію, сказання, національний фольклор, зберігали національну самобутність. Попри те, 

що І.Калинець дуже добре обізнаний із чужими традиціями, він вболіває за збереження власне 

української пам’яті, атрибутики: «куряча пам’ять у містечка / забуло воно про білого коня / чи 

може ніколи не було / білого коня у нього» ПМ 187. Автор порушує проблему, коли українські 

вельможі різних часів орієнтувалися на чужі оздоби, лише простий люд залишався вірний 

рідним знакам. Найпромовистіше це відчувається в одному з останніх поетичних творів 

І.Калинця «Італійське подвір’я. Поривання»: 

І наші шляхетні лицарі 

із змалілою кров’ю Короля Данила 

один за одним 

пересідають у чужинецьке сідло, 

хизуючись обновами в гербі. 

Залишають самотнього гречкосія 

звершати Дерев’яний Ренесанс НМ 420-421; 
 

Вже герби донаторів наліпляємо 

на чистих непогамовних стінах Успення... НМ 422. 

Згодом тут поєднані «Камінь і Поривання. Плити у галицьких візерунках» НМ 418 як 

свідчення стійкої традиції вкарбовувати герби і фрески у камінні споруди, щоб вони були 

тривалішими. Це – праця Цеху Малярів, Предтеч, що «віщують про Високе Відродження попереду. 

Спізнілі, але Молоді, як архангели на іконостасах», які «Віками віддавали Богові Боже, одягаючи 

камінь у шати фресок» НМ 423. Таким бачиться «кам’яна заставка «Апостолу» Федоровича»: 

Оборонити виструнчений фасад – 

пишний, як оправа першої книги 

зі світським змістом – 

крильми янгола 

і Лицарем на Коні... НМ 419. 

Кам’яна заставка зберігає згадку про ту роль, яку виконували давні українські 

книгодруки, і про заборону Петра І видавати світські книги. Ці кам’яні оздоби – як застигла 

музика у камені: «пісня риштувань, пісня сокир, пісня жайворонків над Княжою Горою, пісня 

Крокуючого Лева у Відчиненій Брамі, пісня волоків із брилами, пісня наструнених коней і 

медових околиць: З д в и ж е н н я!» НМ 422. 

Камінь – найстійкіший матеріал, він довго зберігає пам’ять, він на віки закарбовує знаки 

історії. Саме тому поет закликає: 

Вчімося кам’яними бути, 

як вічна Стіна Нерушима: 

муруймо Ренесанс Запізнілий – 

Козацьке Барокко! НМ 422. 

Поезія І.Калинця теж є запорукою збереження знакових національних кодів та символів, 

частиною пошуку власних історичних традицій, що виражається у творенні культу пам’яті. 

Вона віддзеркалює історичні пласти української культури та її стан у нелегкий для неї час. У 

ній, як свого часу про геральдичну структуру літератури говорив М.Пастуро, відбувається 
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накладання планів зображення та сенсів: «на задньому плані – минуле, на передньому – 

теперішнє, і вічність – поверх усього» [9, 338-339]. У хитросплетіннях словес поетична мова 

поета приховує у собі і древній український гербівник, і розшифрування до нього. 
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