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Запах — конкретна властивість тієї чи іншої реалії, яка в нашій свідомості відображається 
через нюхове відчуття. Існує безліч запахів, які сприймає людина, і оцінка дії цих запахів, 
різноманітність відчуттів знаходять вираження в мові. Так, зіставляючи вислови «Дівчина 
відчула запах троянд», «Дівчина вбирала в себе запах троянд», «Запах троянд п’янив 
дівчину», виразно бачимо, як зміна синтаксичної конструкції, добір відповідних дієслів 
впливає на стилістичний зміст мовної форми і відповідно передає різну оцінку мовцем того 
чи іншого запаху, його дії. Пор., наприклад, речення, в яких по-різному відображено 
відчуття нюхового подразнення: В хаті Катерина... пересипала землю з жмені в жменю й 
вдихала запах житнього хліба (С. Чорнобривець); Важкий дух польових васильків, чебчику 
розлягався в солонкуватому повітрі (І. Нечуй-Левицький); Змішувалися в повітрі тонкі 
пахощі троянд, терпкі запахи чебрецю і свіжої пшеничної соломи (В. Козаченко); Липа запах 
медовий ширила (У. Кравченко). 

Мова виробила цілий ряд синонімічних засобів, щоб вдавати відтінки сприймання 
запаху, поширення його в повітрі або виділення запаху певним джерелом. Зокрема, на 
сприймання запаху вказують дві типові синтаксичні конструкції: в першій іменник із 
найзагальнішим значенням «запах» виступає в ролі підмета-діяча і, як правило, поєднується з 
характерними діє словами типу п’янить, наморочить, душить, ріже, дратує, лоскоче та ін.; 
в другій дієслово із значенням «сприймати» поєднується з іменником на позначення запаху 
взагалі, що виступає у ролі об’єкта дії, а в реченні виконує функцію додатка: «хтось чує 
(вбирає, ковтає) запах». Наприклад: Жменяк нюхав... чудодійний запах [ріллі] 
(М. Томчаній); Роман... жадібно вбирав терпкуватий осінній повів землі (М. Стельмах); Так 
би й пив [Павло] сосновий дух (В. Кучер). 

Іменники-підмети із загальним значенням «запах» поєднуються з такими дієсловами: 
відчувається, чується, п’янить, наморочить, дурманить, туманить, душить, б’є, лоскоче, 
дотикає, діє, ріже, торкає, шпигає, розбуркує, заколисує (колише), заспокоює, охоплює, 
обіймає, обдає, оповиває, огортає, обволікає, дратує, закручує, нагонить, ніжить, голубить, 
тривожить, тішить, веселить, проймає, сниться, вгадується, приваблює, піднімає та ін. 

Іменники-додатки із загальним значенням «запах» поєднуються з такими дієсловами: 
нюхати, чути, відчувати, ковтати, смакувати, пити, вдихати, хапати, ловити, втягувати, 
вбирати, пізнавати, згадувати (запах) п’яніти, чадіти, дурманіти, морщитися, туманіти, 
важко передихнути, нікуди дітись (від запаху); наїдатися (запаху); впізнавати, визначати, 
вгадувати (по запаху); дихати, затягуватися, у(в)питися, живитися, віяти, повіяти, 
обдати, о(б)гортати, дратувати, пестити, заколисувати (запахом); потопати (в запахах); 
забриніти (від запахів) та ін. 

Як видно з поданих прикладів, дієслова в обох групах різні. А такі, як п’янити — 
п’яніти, дурманити – дурманіти, туманити — туманіти, вгадується — вгадує (згадає), 
що утворюються від одного кореня, різняться між собою ознакою перехідності і 
неперехідності. 

Простеживши за дієсловами, можна помітити, що найчастіше вживаються при 
передачі сприймання запаху ті, які своїм значенням стоять найближче до дієслова нюхати, 
основне значення якого в Словнику української мови розкривається в тлумаченні: «Вдихати 
через ніс який-небудь запах» (т. V, с. 458), наприклад: Михайлові... почувся солодкий запах 
теплої паляниці (Ю. Збанацький); Його б’є дрож, а пахощі прив’ялого липового цвіту 
п’янять дурманом операційної (М. Стельмах); Пішов [Карпо] сміливо, глибоко вдихаючи 
медовий аромат гречок, що в ту пору пересилював запах найдухмяніших польових трав і 
квіток (А. Іщук) та ін. 

Синонімічні дієслова дають змогу виразити силу, інтенсивність запаху та його оцінку 
як приємного або неприємного. Центральну групу дієслів-синонімів, що вживаються в 
мовній конструкції із значенням сприймання будь-якого запаху, становлять: нюхати, чути, 



дурманити, п’янити, дратувати та похідні їх, а також віяти, огорнути, обдати. 
З іменниками-підметами типу запах, дух, пахощі, сморід та ін. вживаються, як 

правило, дієслова: п’янити, наморочити, дурманити, чутися, бити, лоскотати (та їх 
похідні), дратувати, душити, дотикати. 

Дієслово чутися пов’язане з нейтральною оцінкою будь-якого запаху. Інші дієслова 
типу п’янити, дурманити, бити мають у своїй семантиці відтінок значення «сильно діє 
запах», а такі, як лоскотати, огортати і подібні, навпаки, підкреслюють ніжну, слабку, 
приємну дію запаху. 

На означення сприймання запаху так само часто вживається група дієслів іншої 
семантики: вдихати, вбирати, втягувати, ловити, ковтати, пити, вчадіти, вхопити— у 
поєднанні зі словами запах, дух, пахощі, сморід та ін., які виступають в реченні як додатки, а 
також діяти, охопити, обіймати, оповивати, обволікати, при яких іменники на означення 
запаху є підметами. 

Показово, що Словник української мови, розкриваючи значення дієслів цієї групи, 
дає тільки опосередковану вказівку на запах, тобто називає повітря, дим, пару, вологу та ін., 
наприклад: 

вдихати — «1. Дихаючи, вбирати, втягувати в легені (повітря, газ, пару і т. ін.)... 
Вдихав [Вихор] на повні груди пахощі пізньої осені (Кучер, Чорноморці, 1956,252)» (СУМ, 
т. І, с. 311); 

втягувати — «3. //Вбирати в себе; усмоктувати, вдихати (про живі істоти)... Гелена з 
насолодою втягує тремтливими ніздрями запах помаранчів (Рибак, Переясл. Рада, 1948, 
217)» (СУМ, т. І, с. 778). 

Тим часом практика художнього мовлення засвідчує в синтаксичних конструкціях на 
сприймання запаху ще цілий ряд синонімічних дієслів: наїдатися, живитися, смакувати, 
туманіти, ковтати, пестити, заколисувати, морщитися, забриніти, потопати (при 
іменниках-додатках); вразити, ніжити, голубити, торнути, тішити, тривожити, 
веселити, шпигати, різати, розбуркати, розбудити, заколисувати, заспокоювати, нагонити 
та ін. (при іменниках-підметах). У словниковому тлумаченні відсутній будь-який натяк на 
запах хоч відповідний контекст містить вказівку на тонкі нюанси значення нюхового 
подразнення. Як видно з переліку дієслів, одні з них своєю семантикою прямо пов’язані зі 
смаковими подразненнями, з відчуттям дотику, а також із зоровими, слуховими та ін. 
враженнями людини (приємними чи неприємними). 

Серед дієслів, семантика яких вказує на сприймання запаху, розрізняються: 
а) дієслова, що називають загальний фізичний стан людини, який наступає від 

якогось сильного відчуття (в даному випадку від запаху), наприклад: п’яніти (п’янити), 
вчадіти, дурманити (дурманіти), чманіти (чманити) та ін.; 

б) дієслова, що своїм значенням пов’язані з органами дихання, дотику і т. ін., 
наприклад: вдихати, чути, вхопити, ловити, пити, ковтати, душити, торкнути, різати, 
дратувати, пестити, бити та ін.; 

в) дієслова, що вказують на будь-які дії людини, які пов’язані з її пам’яттю, 
мисленням, сном тощо, тобто ті, котрі за своїм значенням найвіддаленіші від сприймання 
людиною запаху, наприклад: пригадувати, відкладатися, снитися, приваблювати та ін. 

Серед мовних конструкцій, що передають активну дію запаху на органи чуттів, 
виділяються такі, в яких семантичним центром виступають дієслова типу бити (ударити, 
забивати), лоскотати (залоскотати, полоскотати), ловити, втягати (потягнути, 
втягнути, затягнути), хапати (вхопити), вбирати, шпигати, що поєднуються як правило, 
не з назвою особи, що сприймає запах, а з назвами органів чуттів (ніс, ніздрі) та частин тіла 
(горло, груди, обличчя, голова та ін.), наприклад: cмолистий дух у ніздрі б’є; у ніс ударив дух 
крові; запах лоскотав ніздрі; ніздрі вхопили запах олії; запахи душать груди; запах ружі 
ударив у голову та ін. Дієслова, що вказують на поширення того чи іншого запаху, 
поєднуючись із відповідними іменниками типу запах, дух, пахощі, аромат, сморід та ін., так 
само утворюють ряд синонімічних конструкцій, наприклад: Звідтіля [з Ботанічного саду], 



доносився аромат прілого торішнього листя і міцний запах весняних квітів (В. Собко); 
Навкруги поширився давкий пах [попелища] (Є. Гуцало); Гострі пахощі грибні поміж листям 
розлилися (М. Рильський) та ін. У відповідних контекстах дієсловами-синонімами 
виступають: литися, линути, нестися, іти, мішатися, пливти, підійматися, залягати, 
наповнювати, текти, слатися, куритися, тягнутися, висіти, вриватися, повзти, залітати, 
блукати, снуватися, вплітатися, зриватися, вихорити, грати, струмити, залазити, 
пролізати, пробиватися, просочуватися, шугнути, ворушитися, тремтіти, промайнути, 
утікати та ін. 

У семантиці дієслів іти, линути, литися тлумачний словник виділяє компонент 
значення, який передбачає зв’язок з іменниками типу запах, дух, аромат, пахощі та ін., 
наприклад: 

іти — «12. Виходити, виділятися з чого-небудь (про дим, тепло, запах тощо)... 
Прілий дух гнилих пнів, запах кладовища лісного йшов »на них з пущі (Коцюб., II, 1955, 
347)» (СУМ, т. IV, 55). 

линути — «1. //Поширюватися в просторі (про звуки, запахи і т. ін.)... З гарячою 
парою з кухні линув ніжний аромат тіста і варених ягід (Сенч., На Бат. горі, 1960, 32)» 
(СУМ, т. IV, 487); 

литися—«2. перен. Випромінюватися, поширюватися в просторі (про світло, пахощі 
тощо)» (СУМ, т. IV, 495). 

Завдяки вживанню найрізноманітніших дієслів типу тягнутися, висіти, вриватися, 
досягати, повзти, залізати, блукати, зокрема дієслів, що своєю семантикою більше 
пов’язані зі станом людини, дією, яку може виконувати людина, жива істота, наприклад: 
зриватися, залазити, ворушитися, пробиватися, шугнути, тремтіти, утікати або дією, що 
характеризує рідини, сипучі речовини тощо, наприклад: розчинятися, просочуватися, 
струмити, поєднуватися та ін., збагачуються й урізноманітнюються синонімічні 
конструкції, які передають нюхове відчуття, наприклад: Під його червонястими, немов 
кінський щавель, вусами ворушився горілчаний дух (М. Стельмах); З-поміж усіх запахів 
яскраво пробивається дух кропу (Є. Гуцало); Ніжний запах подарованих квітів враз 
розчиняється в щедроті незайманих пахощів (В. Логвиненко); Тремтить над лугами ніжний 
дух прив’ялої суниці (М. Стельмах). 

Коли порівняти синонімічні конструкції типу іде дух, линуть пахощі, запах 
розчиняється, тремтить дух можна помітити, що в одних із них дієслова стали 
загальномовними, загальновживаними метафорами, як і перших двох прикладах, а в інших 
переносне вживання дієслова ще вражає своєю незвичністю. Так, Словник української мови 
при слові литися використовує (щодо запаху) ремарку перен., а сполучення типу тремтить 
дух, ворушиться дух, розчиняється запах є, очевидно, оказіональними метафорами, 
характерними для індивідуального мовлення, зокрема художнього. Звичайно, метафора 
лежить в основі й такого стилістичного прийому, як персоніфікація. З явищем персоніфікації 
зустрічаємося, коли розглядаємо синтаксичні конструкції з іменниками групи «запах» і 
дієсловами на означення виділення запаху. 

Дієслова, що вказують на виділення запаху рослинами, продуктами, рідинами та ін., 
як правило, поєднуються з словами-іменниками типу дух, запах, аромат, пахощі, чад та ін., 
які виконують у реченні роль додатка. У ролі іменника-підмета виступає назва poслини, 
продукту тощо, наприклад: Цвіте бузок. Залляв солодкими пахощами повітря скрізь по 
околицях (Є. Кротевич); Гарячий цвіт [соняшників] п’янко димнув на них густими 
неповторними пахощами (О. Гончар); Серце розкриває обійми тому кущикові фіалок що, 
захистившись меж [між] травицею, тихо процвітає, віддаючи свої чудові пахощі чудовим 
пахощам весни (М. Коцюбинський) та ін. 

Дієслова із семантикою виділення запаху називають дії живих організмів, наприклад: 
залити, розливати, видихати, повити, повисати, поїти, віддавати, пускати, стелити, 
затруювати, кидати, виповняти, сповняти, наситити, ширити, розносити, точити, 
розтрушувати розповсюдити, посилати, розвішувати, сіяти, бризкати, стрельнути, 



прочадити та можливі від них похідні — розпускати, розстелювати, поширювати та ін. 
Так само, як і в перших двох групах дієслів, серед дієслів на означення виділення 

запаху можна визначити за тлумаченням у Словнику української мови та на підставі 
досліджуваного матеріалу ті форми, які найбільш усталені, найчастіше вживаються і 
становлять, як найуживаніші, центр цієї семантичної групи, на відміну від периферійних. До 
них належать: заливати, видихати, поїти, повисати, повити, пашіти, затруювати, війнути, 
закуріти. Ці слова у Словнику мають пояснення, що вказують на запах, наприклад: 

заливати — «1. // перен. Наповнювати собою вщерть що-небудь (про світло, туман, 
звуки, запахи і т. ін.)» (СУМ, т. III, 183); 

видихати — «2. тільки недок., перех., перен. Виділяти, випускати з себе, поширювати 
навколо себе. Лій у казані клекотить, шкварчить, здіймає бульби і видихує з себе 
страшенний чад (Мирний, І, 1954, 48)» (СУМ, т. І, 387); 

закурити, закуріти — «1. Почати диміти, виділяти дим або ароматичну речовину, 
задиміти» (СУМ, т. III, 174). 

Поряд з цими дієсловами варто назвати ще й ті дієслова, які в художній мові майже 
не поступаються своєю уживаністю попереднім, проте вони в Словнику української мови, як 
і дієслова з групи на сприймання та поширення, мають тільки загальні тлумачення, що 
стосуються повітря, тепла, світла, звуків і т. ін. Це такі, як віддавати, пускати, стелити, 
виповняти, кидати, наситити, поширити, розповсюдити, прочадити та ін., наприклад: 

віддавати — «2. перех. Виділяти із себе тепло, холод і т. ін. в навколишнє 
середовище» (СУМ, т. І, 574); 

кидати — «2. перен. Спрямовувати, поширювати (промені, світло, тінь і т. ін.)» 
(СУМ, т. IV, 147). 

Дієслова типу посилати, точити, розвішувати, розтрушувати, заструмувати, 
снувати, сіяти, стрельнути, насипати, випромінювати, бризкати та ін. вживаються у 
формах на означення виділення запаху рідко, але використання їх з цією метою досить 
своєрідне в художній мові і відзначається особливою стилістичною виразністю, 
індивідуальним образним слововживання, наприклад: Якийсь ранній косар уже розкошував 
світанок — чути було вологий шелест коси, а рани трав вточили в досвіт свої пахощі 
(М. Стельмах). 

Отже, дієслова у мовних конструкціях із значення передачі запаху виконують 
важливу роль і в поєднанні з відповідними іменниками, а також можливими прикметниками 
дають нові відтінки словесного живі писання, надаючи явищам природи властивостей живих 
організмів, внаслідок чого створюються образні метафоричні картини. 

 


