
ЛАРИСА КОЗЛОВСЬКА 
«ДЕ ЗАПАХ ТВОГО ВОЛОССЯ...»  

(СЛОВО ВОЛОССЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ) 
 

Твої коси — немов стадо кіз, що хвилями сходять з гори Гілеадської, — написано у «Пісні 
над піснями» Соломона. Можливо, саме тут і треба шукати один із найдавніших поетичних 
образів — образ волосся. 

Поетична традиція віддавна послуговується «світовими» образами, сюжетами, темами. 
Праматір’ю більшості з них найчастіше називають грецьку міфологію. Міфи — це 
неповторний символічний світ, вибудуваний на засадах поетичної умовності, тож недарма в 
них шукають витоки поезії як мистецького жанру. 

Використання традиційних міфологем показове для літературних епох багатьох країн, 
однак при цьому їх ідіоінтерпретації виявилися доволі різними. Скажімо, у давній культурі 
хетів волосся було життєво важливим, але небезпечним символом, особливо зрізане; у давній 
Індії воно вважалося символом оновлення і нечистої сили мертвого. Це рослинність землі, 
«трава» голови, пов’язана з сонячними променями. У греків був відомий міф про Далілу, яка, 
зрізавши з голови сонячного Самсона волосся-проміння, позбавляє його життєвої сили. Тут 
зароджується ще одна світова тема, якій присвячено немало поетичних сторінок у різні часи, 
— тема віроломства. Ось як через сотні років перегукується з древніми Ліна Костенко: 

Я дуже тяжко Вами відболіла… 
Любов підкралась тихо, як Даліла, 
А розум спав, довірливий Самсон.  

З плином часу ця універсальна поетична одиниця стала невіддільним елементом 
індивідуальної мовотворчості. Переосмислюючись у авторській свідомості, вона поступово 
розширює коло близьких і віддалених асоціативних понять, перетворюється на мовно-
естетичний знак культури і стає виразною стилістичною домінантою. 

У системі української національної поетики образ волосся спостерігається у творах 
авторів різних періодів, засвідчує систему стійких асоціативних зв’язків та широку палітру 
естетично-експресивних функцій. 

Входячи до складу порівнянь, метафор, настроєвих рядів епітетів, концептуальне слово 
волосся розширює межі традиційної лексичної сполучуваності, набуває здатності відбивати 
особливості національної картини світу. Показовим з цього погляду є фрагмент відомої 
поезії П. Тичини «Арфами, арфами…», вибудуваний на асоціативно-образних рядах, на 
зіставленні символічних картин природи з психологічним станом людини. В основі 
стрижневого порівняння лежить персоніфікований народнопісенний образ весни-дівчини. 
Текстову структуру вірша увиразнюють означення з позитивною оцінною семантикою: 

Йде весна 
Запашна, 
Квітами-перлами 
Закосичена. 

Цілий ряд народнопісенних текстів («Горіла сосна, палала», «Там, у вишневому саду») 
промовисто свідчать про те, що епітети з лексичним значенням «характеристика волосся за 
різними ознаками» належать до одного з найбільш популярних рядів означень в українській 
словесності. 

У літературно-писемній традиції письменник отримує змогу апелювати до національного 
мовного досвіду читача, програмуючи бажаний стилістичний ефект за допомогою 
маркованих одиниць лексичного та синтаксичного рівнів мови. Прикметною рисою 
концептуального слова є здатність бути темою тексту. Так, у збірці Любові Голоти «На 
чоловічий голос» (1999 р.) представлений окремий цикл «Мистецтво відрощування коси». 
Лексема коса, що належить до лексико-семантичного поля ‘волосся’, у читацькому 
сприйнятті традиційно асоціюється з образом молодої дівчини — символом молодості, 
кохання, щастя. 



Скерованість поетичної мови на незвичні означення, на виявлення несподіваних зв’язків 
між словами зумовлює встановлення нових асоціацій. Скажімо, у названому циклі авторка, 
міркуючи над вічними проблемами людського життя, порівнює його з дівочою косою, 
вибудовуючи складний метафоричний комплекс: 

І виросте перша коса… 
Втягнеться протягом в старе потріскане люстро…  

Перетворення концептуального слова на символ не нівелює актуальності «буденних» 
контекстів нерозривного зв’язку з конкретно-чуттєвою сферою читацького сприймання. 
Одним із важливих мистецьких засобів при цьому стає дієслівна семантика, яка увиразнює 
внутрішній зміст образу. Носіями візуально-зорової семантики є дієслова світиться, 
присипано, розвівається, обвіває. 

Семантичне поле концепту «волосся» поряд із традиційними іменниково-
прикметниковими поетичними формулами (золоте волосся (В. Кордун), сивіюча коса 
(Д. Павличко)) включає також оригінальні авторські новотвори, які дають змогу реалізувати 
семантико-стилістичні можливості слова. Індивідуальна авторська мовотворчість завдяки 
розширенню контекстів виявляє нові оригінальні парадигми: дотикові (В зливі кіс, перевитій, 
важкій? (І. Драч)); смакові (В волоссях гірких твоїх (М. Семенко)). Тобто метафоротворення 
часто спирається на почуттєві механізми, викликаючи у читача цілий комплекс 
психологічних асоціацій, виводячи його за межі конкретного часопростору подій: 

Все одно я люблю твої очі 
І волосся твоє сумне (В. Симоненко); 
 
Обожеволені коси. 
Вона зворушена, осинєплямлена… (М. Семенко). 

У поетичних творах постійно розширюються й порівняльні контексти, традиційні 
компоненти яких або використовуються як усталені формули, або набувають нових 
значеннєвих відтінків. Часто цьому сприяє поєднання прямого і переносного значень, коли 
символічний зміст лексеми реалізується одночасно з її конкретним значенням. Так, для 
творчості Дмитра Павличка образ волосся став маркованою ідейно-тематичною домінантою 
усієї образної системи митця. Багатоетапність індивідуального переосмислення традиційного 
зумовлює народження мікротекстів, побудованих на конкретно-чуттєвих асоціаціях, які 
мають відповідну лексичну реалізацію у порівняльних конструкціях: 

Твоє волосся пахне, як отава 
З-під скатерті різдвяного стола. 
 
Де запах твого волосся 
Розквітнув, як синій без…  

Останній контекст ілюструє поетичне осмислення чуттєвої парадигми запаху, виявленої в 
іменниково-дієслівній семантиці. Простежуючи смислове навантаження ключового слова 
волосся, помічаємо, що популярними об’єктами порівняння залишаються: сніг (снігом 
волосся світив дисидент (В. Базилевський)), шовк і вітер (м’яким шовком тіло обвивши, 
теплим вітром розвіється (Л. Голота)). Враховуючи традиційну для національного 
поетичного словника сполучуваність концептуального слова, митці намагаються розкрити 
його потенційні можливості створення образності. Сучасна мовна практика авторів 
переглядає стильові норми, формує нові, що активізують стилістичну диференціацію 
виразових засобів у загальновживаній літературній нормі. Такі окремі елементи дають 
повніше уявлення про українську національну мовну картину світу, у якій 

Зеленоока Клечальна неділя  
В місячну ніч мене в лісі водила, — 
пахуче тіло і зелен-волосся, 
ще й сім русалок — де не взялося (В. Кордун). 

 


