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У літературній спадщині українського бароко важливе місце 
належить жанрам високого стилю. Для сучасного дослідника 
саме ці тексти значною мірою засвідчують повноту українського 
письменства, що в часи бароко задовольняло будьякі літературні  
смаки різних стильових регістрів. Жанр геральдичної поезії по-
сідає у цьому ряду особливе місце, беручи за основу як візуальну 
складову зображення герба – неодмінного атрибута шляхтича, 
представника найвищого суспільного стану.

Факт наявності вірша на власний герб був формою визнання 
заслуг і чеснот шляхтича. Тож не дивно, що починаючи з 1581 
року (вірш Герасима Смотрицького на герб князів Острозьких 
в Острозькій Біблії), гербовий вірш є одним з провідних жанрів 
української поезії. Так, «у Речі Посполитій шириться мода на се-
рію емблематів, присвячених одній особі, що давало змогу роби-
ти припущення щодо символіки герба, свідчень влади особи, що 
займає певну посаду» [150, с. 74]. Геральдичні вірші таким чи-
ном становлять оригінальний приклад шляхетської літератури, 
нерозривно пов’язаної з цим суспільним станом, а «дослідження 
розвитку цієї форми в нашому письменстві може привести до ці-
кавих спостережень, що виходять далеко за межі розмірковувань 
філологічної та історичнолітературної природи» [154, с. 6]. 

Гербовий вірш відігравав важливу ідеологічну роль у суспіль-
них катаклізмах другої половини XVI – початку XVIIІ століть.  
В. Перетц, пов’язуючи появу українського віршування з поль-
ським, зазначав, що ХVІ ст. в Польщі, Литві й Україні було 
епохою, коли спостерігалося, як і в Західній Європі, особливе 
напруження релігійної боротьби, що зливалася з боротьбою по-
літичною і культурною. Тож поезія обслуговувала потреби релі-
гії та політики, була своєрідним рупором, формою висловлення 
власних думок [79, с. 137]. Погоджуються з такою оцінкою й су-
часні дослідники, наголошуючи, що «в обох пластах творчости: 
і в елітарній поезії «високого» бароко, й у «низовому», козацько-
му, бароко – домінує суспільна заангажованість: суспільнополі-
тичні теми активно розробляють різні жанри в межах морально
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учительної та декларативної поезії» [110, с. 118]. Ангажованість 
літературних творів, зрештою, є прикметною рисою літератури 
того часу багатьох поневолених народів (приміром, національні 
панегірики сербів, підкорених Османською імперією). 

Період від Люблінської унії до Хмельниччини – це час куль-
турнополітичного наступу Польщі, потужної хвилі католицької 
експансії, «пересадження польського устрою й польських прак-
тик» [18, с. 338] на українські терени. Українські інтелектуали 
намагаються вибудувати на противагу польській власну культур-
ну вісь, прославити своїх меценатів і героїв. Не слід також забу-
вати, що «тривожне XVII століття» стало для Європи стартовим 
у формуванні націй, які почали самореалізовуватися у творенні 
національних держав. Ідеал універсальної людини, виплеканий 
Ренесансом, був витіснений тією простою істиною, що людина 
Нового часу – «національна». Мистецтво ж бароко, що прого-
лошувало своїми головними функціями docere, delectare, movere 
[«навчати, приносити втіху, зворушувати»], ідеально підходило 
пафосові служіння на «оздобу вітчизни» [142, с. 457].

Дослідження геральдичної поезії як суміжного з жанрами 
емблеми та панегірика неможливе насамперед без чіткого її ви-
значення цього жанру. Геральдична поезія – це вірші на герби пе-
реважно шляхетських та магнатських родів, в них поєднуються  
графічне зображення герба і поетичний текст, в якому розтлу-
мачуються окремі клейноди, вихваляється шляхтич чи його рід. 
Цей різновид поезії є емблематичним за формою і панегіричним 
за змістом. Такі твори української барокової поезії можна квалі-
фікувати як зриму метафору, в якій слово і зображення вступа-
ють у складну взаємодію.

 

рОЗДіл 1. 
 

ҐЕНЕЗа гЕралЬДИЧНОЇ ПОЕЗіЇ

1.1. історико-культурні чинники

Говорячи про походження і виникнення геральдичної поезії, 
слід насамперед окреслити середовище, з яким пов’язана поява 
віршів на герби. Суспільним станом, який з часів Київської Русі 
послуговувався власними геральдичними знаками, були кня-
зі. У Східній Європі у ХIV столітті геральдична мода набуває 
 популярності у середовищі військової і міської знаті. Станом на 
кінець ХVІ століття існування шляхетського роду без сталого ро-
дового знака було неможливим, адже він допомагав визначати 
рід у соціальній системі.

Тож виникнення геральдичної поезії нерозривно пов’язане з 
еволюцією стану власників гербів – шляхетського загалу. Дослі-
джуючи історію української шляхти Волині і Центральної Укра-
їни у період з кінця ХIV до середини ХVІІ століття, Н. Яковенко 
пов’язує її постання з традицією Київської Русі, що мала суспіль-
ство жорстких статусів і стабільних станових категорій, якому не 
була властива соціальна мобільність. Основні ж форми «політич-
ної надбудови, які виникли у південнозахідних князівствах до 
монгольського нападу, збереглися і після входження цих земель до 
литовської держави» [144, с. 17]. Таким чином форму феодалізму 
Київської Русі було перенесено до руськолитовської держави.

Зважаючи на складну зовнішньополітичну ситуацію, в якій 
постала молода держава, у масових масштабах виникає явище, 
до того не знане на руських землях – залучення якнайширших 
верств непривілейованого населення до військової служби.  
М. Грушевський зазначав, що уряд звертав увагу насамперед на 
заможних людей. Вони звільнялися від сплати будьяких подат-
ків, зобов’язуючись виставляти одного чи більше кінних вояків 
(залежно від дохідності їх земельних маєтностей) «на кожде 
 візваннє правительства» [18, с. 41 – 42].
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