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Заголовок художнього твору має свій поетичний зміст і свій генезис — поетичну 
етимологію. Це не те саме. Книга Л. В. Костенко, яку видав «Радянський письменник» у 
1987 p., називається «Сад нетанучих скульптур». Зміст цієї назви — поетичне, образне 
позначення тієї сукупності віршів та поем, що увійшли до збірки, метафорично 
пойменованої садом. Ця метафора має дуже давні традиції, відроджені в новітній поезії (пор. 
«Сад» Б. Ахмадуліної). Вірші зіставляються із скульпторами, які, сподівається автор, не 
розтануть у часі: «Створити річ, створити річ, котра ніколи не розтане!». 

Етимологія заголовка має діахронічний та синхронічний аспекти. У першому випадку 
йдеться про пошуки назви, її вибір та варіації. Діахронічна етимологія назви твору 
передбачає вихід за межі тексту цього твору, звертання до початкових варіантів назви, до 
«робочих назв», до свідчень самого автора, спогадів сучасників тощо. 

Натомість синхронічна етимологія заголовка розкривається в тексті самого твору, хоч і 
тут можливе залучення позатекстової інформації. Завдання синхронічної етимології — 
з’ясувати взаємозалежності твору та його заголовка. Думка про текстоутворюючу функцію 
заголовка стала нині загальновизнаною. Однак генетично ця функція може реалізуватися 
лише за умови передування заголовка створеному текстові. А буває й навпаки, коли текст 
утворює заголовок (див. про це: Назва твору як об’єкт ономастики // Повідомл. Укр. 
ономаст. комісії. — 1975. — Вип. 13. — С. 8). Зрозуміло, що в цьому випадку говорити про 
текстоутворюючу функцію заголовка не доводиться. Відомо, наприклад, що поема 
В. В. Маяковського «Облако в штанах» одержала назву лише після заборони цензурою 
першої назви «Тринадцатый апостол», тобто не заголовок породжує текст, а навпаки, з 
тексту вибрано його заголовок («не мужчина, а — облако в штанах!»). 

А втім, текст і його заголовок — це взаємопороджувальні величини, тобто варто говорити 
про двобічні зв’язки заголовка і тексту. І в такому синхронічному розумінні теза про 
текстоутворюючу функцію заголовка завжди залишається в силі. 

Спробуймо розглянути в окресленому ключі синхронічної етимології назви згаданої 
збірки і творів, уміщених у ній. 

Словосполучення, що стало назвою збірки, належить старому флорентійському 
скульптору Джованфранческо Рустичі, який доживає віку в монастирі французького містечка 
Тур (драматична поема «Сніг у Флоренції»): «Чи так би шлях мій завершився? Душа б 
зазнала цих тортур, якби на світі десь лишився мій Сад Нетанучих Скульптур?». У межах 
поеми це словосполучення називає історично реальний Сад Скульптур у Флоренції — «О, 
пригадай Флоренцію — ті храми, садів Сан-Марко виноградний мур, де наш синьйор 
Лоренцо Незрівнянний для нас відкрив славетний Сад Скульптур!», — та оповіді про 
«забуту вже подію», коли «Після Лоренцо занепав той Сад», і нащадок Лоренцо, не маючи 
«кебети до мистецтва», «Звелів, щоб Мікеланджело створив йому гігантську статую із 
снігу». Майстер виліпив «свій сніговий шедевр», створив ту статую, але «пригріло сонце, і 
вона розтала». 

Однак у розповіді про «нетанучі скульптури» закладена ідея про тлінне й нетлінне в 
мистецтві. Виявляється, можна «ліпити сніг у мармурі». Виявляється, «Де в бронзі треба 
деспота одлить, там генії зникають, як етруски». І тане виліплений Рустичі кінь, на якому 
скульптор так і не встиг посадити короля Франції Франціска. Навпаки, у Турі постає 
створена Рустичі скульптурна група, яку «сам Базарі навіть визнавав» досконалою. Більше 
того, в монастирський сад приходить зникла мармурова статуя Маріелли і залишається там у 
всій своїй красі й після того, як сам Рустичі «Розтанув, щез, так наче й не було». 

Поряд із проблемою «художник і тиран» заголовок «Сад нетанучих скульптур» утримує 
ще один мотив — художник і батьківщина. Покинувши батьківщину, «славетний скульптор» 
Рустичі опинився в убогому монастирському саду, де «вапною заляпані скульптури», 
«сутемні статуї». Він прирік самого себе ліпити сніг («У мене в пам’яті йде сніг...»), тоді як 



Мікеланджело, що залишився у Флоренції, створив свій Сад Нетанучих Скульптур, хоч 
обставини й змушували його ліпити сніг у прямому значенні цього вислову... Здавалося б, 
«Причім тут сніг? Флоренція — Фйоренца, квітуча тобто. Лілія в гербі. А сніг там: рідко». У 
назві відбито не лише трагедію Рустичі, але й трагедію художників із тих країн, де сніг не є 
рідкістю. 

Однак назва усієї збірки «Сад нетанучих скульптур» стосується і її творів. Моделлю 
назви став «Сад божественных пісней» Г. С. Сковороди: «Минає день, минає день, минає 
день! А де ж мій сад божественних пісень?». До того ж ідеться не лише про структурний 
зразок заголовка, а й про його змістове — образне й оцінне наповнення. Ось, наприклад, 
вірш, де звучить діалог ліричної героїні й скульптури Сковороди: «— Біда, — каже Григорій 
Савич. — ...Нічого, якось відштовхнуся від постаменту та й підемо». Матеріалізація 
безсмертя, оживання неживого — наскрізна думка книги Л. Костенко: «...От ми йдемо. 
Йдемо удвох із ним. Шепоче ліс: — Жива із кам’яним!». 

У вірші «Пам’ятник І. М. Сошенку» йдеться про пам’ятник, якого насправді не існує («І 
дві вербички стали на сторожі, щоб ту могилу час не зарівняв»), про пам’ятник у душі, тобто 
пам’ять: «Лежи, Іване. Кожен, хто вклонився твоїй могилі, — пам’ятник тобі». 

Так, чудовий український художник Іван Максимович Сошенко (1806—1876), який 
відкрив світові Шевченка, теж опиняється в Саду Нетанучих Скульптур: «І два віки 
зійшлися на пораду. І Літній сад приснився тій вербі. Хоч би яка скульптура з того саду 
прийшла сюди постояти в журбі!». 

Поряд із поетом-філософом, живописцем зустрічаємо у Саду Нетанучих Скульптур 
кобзаря, кам’яну скіфську бабу. 

У збірці раз у раз з’являються скульптури, статуї, пам’ятники («у Греції навіть статуї 
теплі», «Оно стоїть фігурка теракотова — вона його і досі вигляда»). Поетеса роздумує про 
вічне — нетануче («тільки б не танув, як тінь на льоду, той силует у вікні золотому!»), про 
живе і кам’яне («я в мантіях дощу, прозора, як скляна, приходжу до живих і згадую про 
мертвих»). І так органічно з’являється думка про безсмертя поетичного слова: «Не треба 
думати мізерно. Безсмертя є ще де-не-де. Хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде». 

Збірка складається з двох розділів. Перший (36 поезій) своєю назвою «Невидимі причали» 
спирається передусім на вірш «Акварелі дитинства». У спогадах-акварелях фігурує і 
реальний причал на Дніпрі («Дніпро, старенький дебаркадер, левино-жовті береги»), і його 
відхід у минуле, у пам’ять дитинства («І ті роки, що так промчали, і пароплав той, і гора... Це 
вже невидимі причали в глибокій пам’яті Дніпра»). Символіка «невидимих причалів» у 
перетворенні матеріального в духовне, тлінного в нетлінне, і взагалі — танучого в нетануче. 
Це — «і Ваша скрізь присутність невловима», і «О, заспівайте дівчині романс! Жінки 
втомились бути не прекрасними», «І хата, й тин, і груша серед двору, і кияшиння чорне де-
не-де, все згадує себе в свою найкращу пору. І стежка, по якій вже тільки сніг іде...». Слова 
«все згадує себе в свою найкращу пору» — це ключ-розшифровка до назви «Невидимі 
причали». Все згадує себе, коли «Всі мости ще кленові. Всі коні іще вороні», коли «ніхто ще 
не вбитий, не вбитий ніхто на війні». Але символіка назви сягає не тільки часу («в свою 
найкращу пору»), а й простору: вона сягає найдорожчих речей: «Я дерево, я сніг, я все, що я 
люблю. І, може, це і є моя найвища сутність». Найдорожчий причал — рідний край, народ: 
«Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людині є народ, тоді вона уже 
людина». 

Серед віршів першого розділу збірки Л. Костенко «Сад нетанучих скульптур» лише 
трохи більше третини — 13 — мають і свої власні заголовки. 

Ось, наприклад, «Музики» — єдиний, однослівний заголовок у всій збірці: «Ішли музики 
із весілля. Цимбали, бубон і скрипаль». І подія описується цілком буденна: треба перейти 
(після весілля!) вузенький, хиткий місток над потічком. Однак заключний акорд вірша і 
узагальнює назву, і робить її символічною: «Та вдарте в бубон з тої прикрості. Де страшно 
так, то тра навприсядки». 

У назві «Акварелі дитинства» дитячі спогади («Мені ще рочків, може, три») образно 



іменуються живописним терміном і переростають, як найдорожче, у невидимі причали... 
Живописний термін використано і в назві «Українське альфреско» — одного з 

найсильніших віршів збірки. Альфреско — різновид стінного живопису, коли художник 
працює водяними фарбами по вогкій штукатурці. У вірші є пейзаж — «альфреско»: «Там 
повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються 
патлашки уздовж всії стежини, і стомлений лелека спускається на хлів». Традиційна картина, 
акварель (альфреско!) українського села. Але річ не в цім: «Я знаю, дід та баба — це коли є 
онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять». Чарівне альфреско ховає трагедію: молодь 
залишає село й подається до міста. А «біла-біла хатка стоїть на самоті», й «Остання в світі 
казка сидить під образами». Тужливе альфреско українського села... 

Інший термін, уже з галузі поетичного мистецтва, став основою заголовка «Летючі 
катрени». Катрен — це чотиривірш, найпоширеніша форма поетичної строфи. Але катреном 
називають не всяку строфу з чотирьох рядків, а чотирирядковий вірш із закінченою думкою. 
У даному випадку маємо саме такі катрени. Їх шість — шість фактично окремих творів із 
своєю особливою організацією — ритмом, розміром, системою рим — і своїми думками, 
висловлюваними образно й афористично. Для надання цим творам катренної форми автор 
навіть запровадив у двох випадках, так би мовити, примусову катренізацію, вишикувавши по 
два рядки в один. 

Єдина назва цих шести творів-катренів виправдовується їх тематичною єдністю — 
мотивом руху, польоту у плинному часі: «Минулих літ повільні менуети Космічний свист 
епохи НТР». Семантичний центр назви в означенні летючі. Катрени Ліни Костенко летять 
навіть своєю графікою: нема традиційного стовпчика, рядки починаються навскіс, 
утворюючи крутий схил, і так поспішають, що розгубили майже всі розділові знаки. А 
головне — летить поетична думка крізь каскади речей та емоцій («Калина міряє коралі, а ти 
летиш по магістралі Життя — це божевільне раллі»), усе обіймаючи і все оцінюючи з 
погляду поезії: «Побільше музики, поменше міркувань і взагалі — не говорити всує». 

Прості, невигадливі назви «Старий годинникар» та «Причмелені гномики». Але це аж 
ніяк не означає, що вони непродумані. Поет звертається до прямих найменувань, але 
більший чи менший елемент символічності при цьому залишається. Така вже природа 
авторських заголовків. У «Старому годинникарі» усе пронизане часом, і навіть місяць стає 
деталлю годинника: «Вночі нам сходив маятник уповні». 

Жартівливий вірш «Причмелені гномики» розповідає про пиятику крихіток-гномів і про 
комічність великих претензій такої дрібноти («Зітхнула мишка: — Ой, велика річ 
пропорції»). Зрозуміло, йдеться не тільки про казкові ситуації. Варто звернути увагу, що 
«п’яні гномики» тексту в заголовку названі — «Причмеленими гномиками». До речі, ні 
прикметника, ні твірного дієслова причмелити (або причмеліти) у «Словнику української 
мови» (11 т.) немає. Є лише зачмелений «сп’янілий», а також зачмелити, зачмеліти і 
чмелений «очманілий» (при відсутності дієслів чмелити й чмеліти, що слід уважати 
елементарною лакуною словника). Л. В. Костенко шанує рідкісні, не дуже поширені слова, 
виносячи їх і в заголовки. Заголовок «На спиляному осокорі» — всього-навсього деталь: 
«Сів дід на спиляному осокорі, думає». Але «сів дід», повертаючись додому «проз цвинтар». 
А думати тут охітніше. Бо «у хаті ж анікогісінько, а тут і жінка, й сусіди». І один він, як 
самотній осокір, а там гляди — «уже й осокір спиляли». Ще одне журливе українське 
альфреско. 

Назва «Стара церковця в Лемешах» теж указує на деталь, місце давніх подій: «Історія 
стоїть біля дороги». Це вірш про Наталку Розумиху, що спорудила церкву в пам’ять 
померлого чоловіка, козака Григорія Розума, про їхніх дітей, Олексу й Кирила, що 
«доскочили пошани» — перший став фаворитом, а потім і чоловіком Єлизавети Петрівни, а 
другий — останнім українським гетьманом у 1750-1764 pp. Але стара церковця перестає 
бути деталлю, коли приходить час оцінити молитву-вихваляння колишньої Розумихи, нині 
графині Розумовської: «і задвигтіла церква-кам’яниця, і хрест на церкві також хилитавсь, і 
хилиталась паперть і дзвіниця... Мабуть, Грицько в землі перевертавсь». Адже успіхи її 



діточок — шлях запроданства і зради інтересів народу. Згадаймо, що говорив про того ж 
Кирила Розумовського Шевченко: «Як Кирило з старшинами Пудром осипались І в цариці, 
мов собаки, Патинки лизали». 

У назві «Віяло мадам Полетики» віяло знову ж таки деталь, до того ж на портреті. Мова 
не про віяло, а про мадам Полетику, що «цькувала собі генія, знічев’я, просто так. Тепер в 
музеях Пушкіна зі стін очима кліпає, за віяло ховається». Презирство до «мадам Полетики» 
(тому й мадам!), що «отрути жменьку вкинула, де наклепи варилися» і врешті призвели до 
загибелі Пушкіна, не заважає авторові зберегти історичну об’єктивність і шанобливо згадати 
її чоловіка, Василя Полетику, відомого збирача документів з історії України і одного з 
гіпотетичних авторів славнозвісної «Історії русів»: «Воно, звичайно, бувши дружиною 
Полетики, годилось би залишити достойніше ім’я». Ну, а віяло? І тут деталь стає активним 
засобом викриття: «Звідкіль взялося віяло, бо наче ж не було. Чи ти ото прикрилася, щоб 
совість не пручалася, щоб люди не побачили роздвоєне жало?». 

Мабуть, найменше образного, асоціативного змісту в назві вірша «Повернення 
Шевченка». Шевченко після солдатчини повертається із заслання до столиці— у Петербург. 
Ця подія в житті великого Кобзаря настільки істотна для усієї історії української культури, 
що достатньо простого й невибагливого заголовка. Але й він має свій секрет. Повернення 
Шевченка, драматизм події зображено тільки одним епізодом — безпосереднім виходом «із 
каторги в салони»: «Вернувся в Петербург, і ось у Петербурзі — після таких років такої 
самоти! — овацію таку йому зробили друзі! — коли він увійшов. І він не зміг іти». 

Останнім із наділених назвами віршів є вірш, у заголовок якого винесено вірменську 
етикетну формулу співчуття: «Цавет танем!». Поезія ця — пристрасне й високе слово про 
рідну мову. Про мову турбуються вірменські матері в найтяжчі часи вигнання: «Щоб мову 
свою рідну їх діти не забули, їм літери виводять вірменки на піску». І турбота ця не 
лишилась марною: крізь усі лихоліття проніс вірменський народ і зберіг свою мову: «А 
скрізь по всій пустелі тоненькі стебла літер, як трави, проростають в палючому піску. Їх 
топчуть ситі коні, дзвенять чужі стремена. А букви проростають в легенди і пісні». 

Л. Костенко перекладає вірменський вислів, перетворюючи ці слова в оцінний мотив: 
«Цавет танем!» — як кажуть, прощаючись, вірмени. Твій біль беру на себе. Печаль твоя в 
мені». І хоч поетеса помилково пов’язала вираз цавет танем з прощанням, але вжила його 
абсолютно точно. Саме так, як вираз співпереживання, і використовують його вірмени 
незалежно від моменту спілкування. Яким пророчим і вагомим став цей вірш і його назва на 
фоні трагічних подій у Вірменії! 

Назва другого розділу збірки — «Душа тисячоліть шукає себе в слові». Висловлена в 
цьому заголовку думка дуже характерна для світосприйняття Ліни Костенко. Вона бачить і 
відчуває дійсність не просто як сьогодення, а як «душу тисячоліть». Тому є в збірці 
«Скіфська одіссея» (дія відбувається у кінці VI чи на початку V ст. до н. е.), «Сніг у 
Флоренції» — події XVI ст., «Дума про братів неазовських» — історія XVII ст. 

Поема-балада «Скіфська одіссея» пов’язана з археологічною знахідкою в заплаві Супою 
(рештки човна, кістяк людини й 15 античних бронзових посудин). Винісши енциклопедичну 
інформацію про цю знахідку в епіграф, Ліна Костенко в своїй яскравій, дзвінкій поемі 
відновила подорож грека-купця від Ольвії по Дніпру до останнього пристанища в Супої: 
«Відтак зробився той гречин баладою». Це для археолога — кістяк, а для поета — 
«античний грек, сучасник Геродота, негоціант з ольвійських передмість». Ніяким іменем, 
щоправда, Л. Костенко грека не наділила і зробила це заради історичної достовірності: «От 
тільки жаль, ніякий же дослідник вже не встановить, хто він, ім’ярек. «Щасливе місто» — 
Ольвія — дослівно, а він її щасливий грек». 

Дуже зваженою, можна сказати — історично вивіреною і вдалою, є й назва поеми-балади 
«Скіфська одіссея»: «Музейна тиша голосом гречина про одіссею скіфську розповість...». 
Означення скіфська у цій назві не має присвійного значення — адже пливе не скіф, а грек. 
Але пливе він у Скіфію, причому «Скіф і не скіф були для грека — скіфи. Увесь той край 
він Скіфією зве». До речі, в поезії при всій безмежній інтуїції автора відбивається рівень 



розвитку історичної науки, зокрема й помилки дослідників. Слідом за необґрунтованими 
гіпотезами О. П. Знойка автор стверджує: «Наявні тут етруски загадкові в генезі 
етрускоїдних племен». «Все їм дала богиня їхня Дана». Але ніяких етрусків і богині Дани у 
межах Геродотової Скіфії (і в тім числі й у слов’ян) не було. Справді, як дуже слушно 
говорить сама Л. Костенко, «Повірить можна в будь-яку легенду. Теорій напридумувать за 
трьох. Не можна брати істину в оренду і сіяти на ній чортополох». 

Та головне — не якісь мимовільні огріхи, а виразно романтичний (баладний, поетичний!) 
і водночас історично достовірний опис гіпотетичної подорожі грека через скіфські землі аж 
до протослов’ян. 

Ось такий етногеографічний зміст означення «Скіфська одіссея». Одіссея тут ужито в 
значенні «важка й небезпечна подорож». Але не забуто й про гомерівського героя — 
Одіссея, наприклад: «Хоч, звісно, йшлось не про облогу Трої, і він купець, а зовсім не 
герой». Грек, герой поеми, «в двадцятий вік причалює од Скіфів! — а от про нього ні чуток, 
ні міфів». І ось цей «недогляд» суспільної пам’яті виправлено. Скіфська одіссея знайшла 
себе в прекрасному поетичному слові. 

На повну силу мотив «душі тисячоліть» звучить у драматичній поемі «Дума про братів 
неазовських». Поему побудовано як антитезу відомій «Думі про трьох братів азовських». 
Дума в поемі наводиться майже повністю і становить її опозиційний лейтмотив. 

Двоє кінних братів залишають на вірну смерть третього рідного брата, «пішого-
пішаницю». У поемі гетьмана Павлюка (Павла Михновича Бута), що очолював селянсько-
козацьке антишляхетське повстання, та його споборника старого Томиленка везуть на страту 
до Варшави, до них добровільно приєднується козак Сахно Черняк. Тому поема, як і її 
«лейтмотив», справедливо названа думою —- думою про братів. Павлюк, Томиленко і 
Черняк — не рідня. Але вони брати по духу, брати по зброї, брати до кінця. Вони — не 
«азовські брати». Прикметник неазовські заперечує зміст епітета азовські, що виражає риси 
жорстокості, безсердечності. Томиленко каже Чернякові, якого вони з Павлюком умовляють 
зіскочити з воза: «Ми ж не брати азовські. Якби ми із неволі утікали, то я тебе на плечах би 
поніс! А ми ж не із неволі, ми — у смерть. То ми й не хочем брать тебе з собою». 

Про братів-егоїстів створено славнозвісну думу. А про братнє самопожертвування 
Черняка — скупий рядок літопису. І все. Програміст, що з’являється у фінальній частині 
поеми, доречно зауважує: «Виходячи з художнього потенціалу народу, саме його [Черняка. 
— Ю. К.] мав би оспівати народ. Про братів азовських складено думу, а про нього ні?!». І 
народжується ідея: «Заклади програму в комп’ютер, хай створить думу про Сахна Черняка». 
Та сучасну думу про Сахна Черняка створила Ліна Костенко. Душа тисячоліть шукає себе в 
слові... 
 


