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Наприкінці минулого століття І. Я. Франко писав, що смак і пахощі, хоч і важливі для 
фізіології нашого тіла, для психології мають далеко меншу вагу. Відповідно до цього наша 
мова досить убога на означення різних смаків, а ще бідніша на означення запахів. На 
означення різних запахових вражень мова має дуже мало слів. 

На підтвердження своїх слів І. Франко посилається на народні пісні, в яких запах грає 
дуже малу роль, і на твори Т. Шевченка, де також немає запахових образів, коли не брати до 
уваги переспіву псалмів Давидових, у яких найчастіше зустрічаються неприємні запахові 
враження, як маслак смердячий тощо. 

Тонкі спостереження і обґрунтовані висновки І. Франка, в основі яких лежить глибоке 
вивчення найвидатніших художніх творів того часу — поезії Т. Шевченка та народних 
пісень, не втратили свого значення і сьогодні. В радянський час ці висновки підтвердив 
О. І. Білецький на прикладі поезії О. С Пушкіна, яка була ще тісно пов’язана з класичною 
поетикою. Так, Пушкін, змальовуючи природу, «звичайно проходить мимо запахів квітів: в 
ідилічному пейзажі ліцейського «Городка» цвітуть липи, черемха, під березками білосніжна 
конвалія сплітається з фіалкою, і ніякого запаху» Водночас О. І. Білецький відзначає, що 
роль запахових образів виростала у нас на очах. Значні зміни відбулися в російській 
літературі з перших кроків так званої натуральної школи 40-50-х років минулого століття. 
Вже в «Записках мисливця» І. С. Тургенєва помітна увага до пахощів свіжозрубаних трісок, 
сильного запаху полину, запаху грози тощо; помітне тонке відчуття запахів у Л. М. Толстого. 
Художникам слова увага до пахощів необхідна як засіб надання наочності, фізіологічної 
відчутності зображуваному. Наприклад, у М. Коцюбинського: «У млині стояв теплий, 
приємно-солодкуватий запах кукурудзяної муки» («Дорогою ціною»). 

Відсутність запахових образів у художній літературі певного часу ще не означала, що 
пахучі трави, зілля не були відомі людині здавна. Так, дослідник лікарських рослин 
М. А. Носаль нагадує, що ще за часів язичництва наші предки палили на кострищах чебрець, 
коли курили фіміам перед богами. У нашій мові ще й тепер зберігається вислів фіміам 
курити (палити), що вживається в переносному значенні, пор. у М. Коцюбинського: «Раби і 
підніжки усякої влади палять фіміам навіть земським начальникам». У сучасній мові 
вживаються вислови: боїться, як чорт ладану; тікає, як чорт від ладану, що є свідченням 
того, яке призначення мав ладан у віруючих. Його носили в спеціальних мішечках для того, 
щоб відганяти «нечисту силу», хвороби та ін. Пор.: «Той чоловік був грек.., продавав... 
ладанки од усяких хвороб, навіть пальмові гілки» (І. Нечуй-Левицький). 

В античній літературі знаходимо свідчення прямого використання фіміамів, напр., у 
перекладах з Овідія є слова, де спалена пожежами Земля скаржиться богам: «От мені дяка за 
те, що трави дарую худобі, людському племені — хліб і богам — запашні фіміами...» 
(перекл. М. Зерова). Про фіміами [дим] згадується і в поемі «Неофіти» Т. Г. Шевченка: «А в 
Римі свято.., Співають гімн і курять дим з кадил і амфор... Ликує Рим. Перед кумира Везуть 
возами ладан, мирро». В «Енеїді» І. Котляревського немало місця присвячено змалюванню 
побуту богів. Описується, нібито Венера «Духи од себе іспускала», а піднімаючись на небо 
«аромат пустила: Васильки, м’яту і амбре; На хмарі в Пафос покотила». 

У побуті простої людини потреба в пахучих травах, пахощах визначалась її релігійним 
світоглядом і марновірством. Пахучі трави, зілля були потрібні для виконання святкових 
обрядів, при народженні дитини, на весіллі, на похороні. Усім відомі вислови: в барвінку 
купати, скупана в любистку тощо; зафіксовані вони і в художній літературі, наприклад, у 
Шевченка: «До схід сонця воду брала, В барвінку купала»; у Марка Вовчка: «І той Чайченко! 
Чи він у барвінку скупаний, що так дівчат чарує?». Немало легенд і пісень збереглося про 
любисток, його здатність причаровувати. Ще й тепер нерідко чуємо пісню про ту Гандзю 
милу, що любистком напоїла, або про того хлопця, що йому спокою не дають чорні коси, 
скупані в любистку. У святкові дні пахучими травами квітчали хату, встеляли долівку, і все 



це робилося за звичаєм, як годилось. 
З розвитком суспільства людина поступово звільнялася від впливу релігії, 

марновірства, глибше пізнавала закони природи і саму себе. Матеріалістичний світогляд 
завойовує свої права і в художній літературі. Свого часу поет-академік Максим Рильський 
радив молодим дослідникам вивчати роль запахових образів у мові художньої літератури в 
історичній послідовності і у зв’язку з ідейно-естетичним аналізом: «Згадаймо хоч би 
літописний переказ про пахощі євшан-зілля», — говорить він1. 

Слід сказати, що короткий літописний запис події, яка нібито відбулася 1126 p., 
привернув увагу художників слова. Так, І. Франко опублікував 1914 р. вірш «Євшан-зілля» з 
підзаголовком «Половецька подія 1126 року». До цього були й інші віршові перекази цієї 
події-легенди (А. Майков, М. Вороний та ін.). 

Коротко про суть цього запису. Після смерті князя Володимира полонені половці 
почали готуватися до повернення на батьківщину. Старший син хана, який теж був у полоні і 
вже почав звикати до осідлого життя, не бажав повертатися до своїх. Тоді молодший син 
хана послав гінця до свого брата і наказав співати йому половецькі пісні та дати «поухати» 
степове зілля євшан. Припав полонений до пахучого зілля, заплакав і сказав: «Краще в ріднім 
краю хоч і кості положить, ніж у чужині у супокою хоч би і в достатку жить». Закінчується 
віршовий виклад цієї події у І. Франка: «До старої предків слави Й свій доложимо ми знак, А 
те зілля, що збудило В мні чуття та сліз потік, — Хай йому подяка буде Й пам’ять у людей 
повік». 

Так і запам’яталась людям ця подія-легенда, що залишила глибокий слід у художній 
літературі та викликала наслідування. Згадаймо хоч би оповідання «Чебрець» Л. Куліша, в 
якому йдеться про те, як стара мати, щоб швидше повернувся додому син-воїн, квітчає його 
портрет сухим чебрецем. 

Про зв’язок запахового відчуття з іншими емоціями говорить О. М. Горький у спогадах 
про М. Коцюбинського: «Він особливо ніжно любив свою Україну і часто чув запах чебрецю 
там, де його не було»2. 

Відомо, що пахощі, завдяки здатності викликати приємні або неприємні емоції, 
впливають на наші почуття, як музика, а тому їх роль у художньому мовленні постійно 
зростає, розширюється, незважаючи на те, що слів для відображення самої природи 
пахучості у нашій мові мало. Висловлену з цього приводу думку І. Франка підтверджують і 
сучасні дослідники, відзначаючи, що «сфери нюху і смаку взагалі майже не мають 
самостійних слів, які б своїм номінативним значенням в абстрагованій формі передавали 
якості світосприймання. Для визначення запахів (а також і смаку) важливі такі їх риси: який 
предмет виступає джерелом запаху, приємність чи неприємність його для людини, 
інтенсивність, а також подібність до запаху певного предмета»3. 

Хто не пам’ятає хвилюючої картини в поезії П. Тичини: «Йде весна запашна, Квітами-
перлами закосичена», де прекрасна пора року постає в нашій уяві в образі святково вбраної 
дівчини, квітами-перлами закосиченої. А там, де квіти — там і пахощі. Читачеві дається 
право самому домислювати, якими саме мають бути квіти і пахощі. Сила образу в його 
здатності розбудити уяву читача, викликати співпереживання. Ще кілька прикладів: «Трава в 
покосах в’яне й просихає, І пахощі, як життєдайний струм, У груди ллються» 
(М. Рильський). Інтенсивність пахощів і вплив на наші почуття відображають і такі 
приклади: «А навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів, їхніми розрідженими 
вітром пахощами» (О. Гончар); «Дедалі хата все дужче сповнювалась запаморочливим духом 
свіжоспеченого хліба» (Є. Гуцало). 

Сучасна література широко використовує запахові образи з їх здатністю збуджувати 
уяву читача, викликати спогади, роздуми тощо. У наш час з’явилося немало пісень, прозових 
творів, емоційна наснага яких визначається добре відомими пахощами зілля, трав і квітів, що 
                                                           
1 Рильський М. Т. Як парость виноградної лози. — К., 1973, с. 171. 
2 Горький М. Про літературу. — К., 1954, с. 91. 
3 Шамота А. М. Переносне значення слова в мові художньої літератури. — К., 1967, с. 70-71. 



не потребують якихось особливих роз’яснень: 
Уходит в даль знакомая тропинка  
И рядом с ней растет полынь.  
Полынь, полынь, земли родной кровинка,  
Трава Руси родной моей. 

або: «Чебреці, чебреці, квіти першого болю й кохання» і т. д. 
Трохи ширше розгортаються запахові образи, сповнені душевної схвильованості і 

радості, у прозових творах, напр., у Є. Гуцала: «Чудові літні малосольні огірки... А особливо, 
коли з молодою картоплею... Вся хата тоді просочена запахом кропу, і лоскоче в ніздрях 
терпкувато-дурманний дух кропу, і таке враження, ніби поруч з тобою за столом сидить сама 
радість». Якщо «радість сидить за столом», то це вже спроба пластичного вираження 
абстрактного поняття. 

Новим явищем у художньому мовленні нашого часу є так звані запахові пейзажі, в яких 
місце зорового сприйняття займає нюхове. Визнаним майстром такого пейзажу вважається 
М. Т. Рильський, якого літературознавці не випадково називають «живописцем пахощів»: 

Запахла осінь в’ялим тютюном,  
Та яблуками, та тонким туманом. 

М. Т. Рильський надавав великого значення пейзажам у художньому мовленні, 
вважаючи, що «Часом можна висловить пейзажем Те, для чого слів нема людських» 
(«Почорніли заводі в озерах...»). 

Високого емоційного забарвлення пейзаж створив Максим Тадейович у короткому 
вірші, присвяченому А. Малишкові: 

Мій побратиме! Інколи пейзажем  
Ми про людину найточніше скажем,  
І відгук пісні із лугів рясних  
Нам часом глибше від глибоких книг  
Всю душу розкриває — до останку!  
Ви пахощі романівського ранку  
Мені прислали, як сердечний дар,  
Як сонце, чудом вирване із хмар. 

Глибокого змісту і високої емоційної наснаги цих рядків могло б вистачити на цілу 
повість. 

Радянська художня література велику увагу приділяє людині праці, її здобуткам. 
Колись відважний Прометей викрав у бога вогонь і віддав його людям. Тепер колишній «раб 
божий» відібрав у бога право розпоряджатись хлібом. Наситивши його нечуваними 
пахощами, сам став хліборобом, хлібодаром. Тому й хліб у нас не лише могутня матеріальна 
сила, джерело всіх благ на землі, а й морально-психологічна категорія, свідчення духовного 
багатства людини: 

Як гарно пахне хліб,  
Пахне щастям і добром,  
Пахне достатком, землею 

(П. Воронько); 
Як пахне хліб — це знає кожний,  
Як пахне сталь — ми знаєм всі,  
Вони тепер для нас тотожні,  
Бо ми — як є! — непереможні  
І непідвладні ми грозі! 

(М. Подолян). 
У наш час великої пошани до праці, до трудящої людини з’являються все нові й нові 

засоби поетизації праці, всього того, що творять руки трудівничі. «Радість і труд — поруч 
ідуть»— говорить народне прислів’я. Художники слова, майстерно втілюючи в образи 
спостережене і вивчене в житті, підносять гордість трудівника за свої здобутки на рівень 
високого мистецтва: «А пшениці, що стоять від обрію до обрію, теж пахнуть, аж п’янять, і 
створюють якийсь урочистий настрій» (О. Гончар); «Село купалось у теплих пахощах 



снопів, соняшників та яблук»; «Великий хліб їхав, і їхав на елеватори, і в землянки, і в свіжі 
оселі. В селі запахло свіжим духом» (М. Стельмах). 

Виразною настановою на поетизацію праці позначені художні засоби зображення рук 
хлібороба, що дарують людям багатство і красу. Руки ці пахнуть дарами землі — хлібом, 
плодами, травами, а пахощі хвилюють, як музика: «І пахла житом колосковим Дівоча лагідна 
долонь» (А. Малишко); «Вона теплими і такими рідними руками, що пахнуть житнім хлібом 
і свіжим сіном, обтирає чоловікові піт з чола» (М. Стельмах); «Всіма вітрами пахнуть руки, і 
пахне яблуками хата» (М. Сингаївський). 

Багатство і різноманітність словесних засобів поетизації праці є свідченням того, як з 
розвитком суспільства розвивається, збагачується і вдосконалюється мистецтво слова, яке 
служить народу, духовно збагачує його. Так в умовах розвинутого соціалізму з’явився 
крилатий вислів великої емоційної наснаги «Хвала рукам, що пахнуть хлібом», свого роду 
фіміам людині праці — якого ще не знала історія... 
 


