
ЮРІЙ ПРАДІД 
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТРАХУ 

 
Крім системних відношень синонімії, омонімії, паронімії, що виділяють традиційно, увагу 
мовознавців усе частіше привертають тематичні, семантичні поля, в які групуються 
фразеологічні одиниці на позначення людських почуттів та емоцій. 

Однак вивчення фразеологічних засобів вираження емоцій ускладнюється тим, що у 
психологічній науці й досі є дискусійним ряд проблем, пов’язаних з дослідженням 
емоційних процесів. Деякі науковці (Б. Г. Додонов та ін.) вважають, що принципової різниці 
між емоціями і почуттями взагалі не існує. Польський психолог Я. Рейковський зазначає, що 
терміни емоція і почуття часто вживаються як синоніми, однак їх треба розрізняти. Прості 
емоції забезпечують біологічну рівновагу між організмом і середовищем. Але людині 
властиві й вищі емоції, які виникають у результаті дії психологічних утворень вищого 
порядку, при задоволенні не біологічних, а соціальних потреб. З розвитком розуму і вищих 
людських потреб, вважає відомий дослідник О. Н. Лук, на базі апарату емоцій сформувалися 
людські почуття. Що ж стосується терміну емоційний стан, то він однаковою мірою 
стосується почуттів і емоцій. Загальноприйнятої класифікації емоційних процесів 
психологічна наука ще не виробила. Але щодо існування емоції страху, як окремої, ні в кого 
з фахівців немає сумнівів. 

Скориставшись дарвінським описом симптомів страху, спробуємо проілюструвати, як 
вони виражаються фразеологічними засобами мови. Страх, в першу чергу, зазначає 
Ч. Дарвін, діє на органи зору та слуху. Серце б’ється значно частіше, кровообіг порушується 
і блідне обличчя. Тому й кажуть: лиця немає {не було на кому) «у когось змінився звичайний 
вираз обличчя зід страху і т. ін.»: «На скуйовдженому завгоспові лиця не була. — Біжить до 
медпункту! Там...» (В. Бабляк); ні живий ні мертвий «дуже наляканий»: «Закляк на місці 
Василь, почувши як куля пролетіла повз його вуха Стояв ні живий ні мертвий» (Газ.). 

Почуття сильного страху впливає на виділення поту, хоч поверхня шкіри при цьому 
холодна. Волосся на шкірі стає дибом: холодний (циганський) піт проймає (пройняв кого) 
«хтось дрижить від нервового збудження, страху»: «Потом холодним пройняло від однієї 
думки, що хвильку тому стояв на межі життя і смерті» (Газ.); «Нігде правди діти, як почув, 
яка є пашниця у пеклі на тих, хто то повісті, то усякі ледащі книжки пише, так мене аж 
циганський літ пройняв» (Г. Квітка-Основ’яненко); мороз (морозець) іде (пробігає, сягає, 
подирає, бере) / пішов (побіг, пробіг, перебіг) по шкірі (по спині, поза шкірою, поза плечима, 
поза спиною, з-за плечей, спиною) у кого, кому — «хтось відчуває страх»: «Напившись, 
чоловік прискіпується до дружини, погрожує їй і дочці такими «світлими перспективами», 
від яких, розповідають сусіди, йде мороз по шкірі» (Газ.); «А що, коли він захлинеться у 
воді? Аж морозець побіг від цієї думки по спині (О. Донченко); «Я хоч і не страхополох, але 
й у мене морозець поза шкірою пробіг, коли вибухнула вода» (О. Донченко); «Я мислю собі 
так, же як доскочать сюди гайдамаки, ото ж буде. Страшно й уявити, мороз поза плечима 
сягає» (М. Сиротюк); «Невже він брат мій?» — миготіло у його в думці, і аж мороз пробігав 
у його поза спиною» (Панас Мирний); «Не можу я, бідна, і зрозуміти такого щастя.., тільки 
аж мороз спиною йде, так страшно» (М. Старицький); «Ще й досі, під пізній вечір, подирає 
мороз шкурою веселих гуляк, як глянуть вони на хрест, що геть-геть здалека чорніє над 
Ромоданом» (Панас Мирний); «Було й слухати, як ваш батько-покійничок розказує, то мороз 
з-за плечей бере» (Марко Вовчок); «Від цього видовища мороз перебіг Лялі поза спиною, 
наче до неї, до самої шкіри її вже торкнувся той шпичакуватий ганебний дріт» (О. Гончар); 
«У Івася мороз поза шкірою пробіг, в очах боязнь засвітила» (Панас Мирний); холодні 
мурашки бігають (побігли, полізли, пішли, поповзли) по спині (по тілу, поза спиною, поза 
шкірою) у кого «хтось відчуває страх»: «Мурашки бігали по спині, але цікавість перемогла 
страх» (В. Гжицький); «Синявін надто ревниво ставився до музики.. й від тих мажорних 
сильних акордів здригнувся, відчув, як мурашки полізли по тілу» (І. Ле); «У о. Квінтіліана 
пішли мурашки поза слиною від сих дідичевих слів» (І. Франко); «Мурашки побігли поза 



шкірою від того, що усвідомлюєш: ці химерні витвори спричинила не природа, а люди, їх 
злочинна недбалість, безгосподарність» (Газ.); «Від думки про можливі наслідки візиту та 
послуг «лікаря» в неї [матері] по тілу поповзли холодні мурашки» (Газ.); волосся (волос) на 
голові стає (становиться, підіймається), волосся (стало (піднялося, здійметь-ся) дибки 
(дибом, дубом, сторч, дротом, догори) у кого «хтось перебуває у стані страху»: «Справа в 
тому, що генпідрядник.. здав, а замовник.. прийняв в експлуатацію житловий будинок з 
такою кількістю недоробок (вважай браку), що у новосельців волосся дибки стало» (Газ.); 
«Мабуть, після згаданої обіцянки Миколи Йосиповича звести школу «на кістках», у когось 
волосся дибом піднялося» (Газ.); «Я вже казала, що це активна публіка, готова, реально 
готова до реальних дій». І повести їх можна будь-куди. І залежно від того, хто очолить цей 
рух, вони робитимуть або корисне, або ж, навпаки, скоять таке, що волосся дибки 
здійметься» (Газ.); «А ось Іван.. Має одну таку прикмету, що вам волос дубом стане» 
(Л. Мартович); «Та й розповів мені таке, що аж волосся сторч стало» (Ю. Збанацький); 
«Волосся дибом становиться і здається неначе за шиворот хто і ловить» (І. Котляревський); 
«Сидиш часом на фастівському вокзалі, а дівиця як ударить з репродуктора басом — 
профундо.., — так волосся на голові дротом і стає» (Ф. Маківчук); «Мій батько був з 
запорожців! Господи! Як почне було розказувать про ту войну, — волосся догори 
підіймається» (М. Кропивницький). 

Один з найхарактерніших симптомів страху — тремтіння всіх м’язів тіла, дрижання, 
пересихання в роті, а іноді й пропадання голосу, мови: «хтось відчуває страх перед ким-, 
чим-небудь»: жижки трусяться (затрусились, задрижали) у кого «Збадьорює себе, — 
подумає Станіслав, — а в самої, мабуть, жижки трусяться» (В. Большак); «Справжня 
цифра — велика радість для керівників. Однак якщо вона липова, то неспокій закрадається в 
їхні душі, а в декого й жижки тремтять» (Газ); «Тут Денис так глянув на Трохима, що у 
того жижки задрижали і в душі похолонуло» (Г. Квітка-Основ’яненко); трясця проймає / 
пройняло кого «хтось тремтить від переляку»: «А що це лазить по медку. Мене аж трясця 
пройняла!» (Олександр Олесь); відібрало мову у кого «хтось втратив здатність говорити від 
переляку»: «Побачене перехопило у Марійки дух, відібрало мову» (Газ.). 

Коли страх виростає до агонії жаху, ми маємо нову картину емоційних реакцій. Серце 
б’ється безладно, зупиняється, і настає непритомність: обличчя покривається мертвотною 
блідістю; дихання утруднене; вирячені очі так само видають переляк людини: серце 
стискується, мліє, замирає, стиснулося) у кого, чиє, кому «когось охоплює жах»: «Серце то 
лякливо стискувалось, то враз розпирало груди» (П. Панч); «Не неси мене високо, сестро, 
серце мліє, моторошно, жаско...» (Леся Українка); «Тодозя поглянула на те багаття, на той 
страшний знак помсти й смерті. В неї серце замирало» (І. Нечуй-Левицький); серце (душа, в 
душі, на серці, всередині) холоне (стигне) у кого, чиє, кого, в душі (на серці, всередині) 
похололо (похолонуло, захолонуло, похолоділо) у кого «когось охоплює жах»: «Холоне серце, 
як згадаю, Що не в Украйні поховають, Що не в Украйні буду жить» (Т. Шевченко); «— А 
Клава он приїхала, таке розказує, що душа холоне!.. — Вона стала розповідати, як бомбили їх 
у дорозі, як горіли станції» (О. Гончар); «Хвиля перекочувалась через чорне плисковате 
днище, серце Половчихи захолонуло, за шаландою щось волочилося по воді, видувалося на 
воді лахміття» (Ю. Яновський); «У старої серце похолонуло; як сиділа — так і прикипіла на 
місці» (Панас Мирний); «Маруся похолола ... Чула, як стигло серце. Незрозумілий, 
елементарний якийсь жах перетряс нею цілою» (Г. Хоткевич); «Як сказала вона це — в мене 
в душі похололо» (І. Нечуй-Левицький); «Думав, що довідалась за гроші, аж всередині 
похолонуло» (І.Карпенко-Карий); серце [(усе, щось) всередині] (мов обривається, обірвалося) 
у кого, чиє «комусь стало моторошно, страшно»: «Видавалося йому, що цілий пароплав і він 
з ним западається в глибоке море. І серце його обривається і кров стигне» (М. Ірчан); 
«Семен почув, що серце його раптом обірвалося, впало, у грудях щось стиснуло» 
(М. Коцюбинський); «Модель [біплана] здригнулась у повітрі й клюнула. Серце мов 
обірвалось, застигла на мить кров у жилах» (О. Донченко); «Юрко відчув, як усе всередині в 
нього обірвалось. Вели його батька» (І. Вагмут); душа (серце) тікає (падає, ховається), душа 



втекла (стрибнула, опинилася, пішла, сховалась) у п’яти (п’ятки, у п’ятках, під п’яти) у 
кого «хтось дуже настрашився»: «А потім дружньо його підносять на міцних руках, і під 
багатоголосе «віват» злітає Стасик до стелі. Від тих тілесних потрясів аж дух перехоплює, аж 
серце тікає у п’ятки. Не втримався — заверещав і... розплющив очі» (Газ.); «Футбол, казав 
один, го, коли або серце в п’яти падає, або злітаєш у небеса» (Газ.); «Коли обрали [головою], 
то від страху, точніше — тягара відповідальності душа буквально в п’ятки стрибнула» 
(Газ.); «— Нажени страху на людей, щоб душа в п’ятках опинилася!» (Ф. Бурлака); «Раз 
канчуком вчеше [пан) — до печінки дійме, а голосом крикне — душа з ляку аж... під п’яти 
ховається» (Панас Мирний); «Просто душа в п’яти пішла, аж хата колом іде...» 
(М. Старицький); «— Бачили таке! Натворили капостей, і в самих душа сховалась у п’яти» 
(А. Головко); серце (душа) так і покотилося (покотилася) у кого «хтось відчуває жах»: «Як 
здумає [Олексій], що без нього тут совершилося [скоїлося], так у нього душа так і 
покотилася» (І. Квітка-Основ’яненко); «Серце спинилося, стиснулося і покотилося кудись у 
прірву, у живіт» (Ю. Смолич); серце (душа) (мало, трохи) не вискакує (не вискочило, не 
вилетіло) (з грудей) у кого «хтось злякався, жахнувся»; «..Коли вперше у кліть ввійшла, отак 
тремтіла. А ще спустили нас [в шахту] «з вітерцем». Думала, душа з мене вискочить» 
(Ю. Мокрієв); «Такого страху набрався — мало серце не вилетіло..» (Газ); «Ой, як ви мене 
злякали, що я й не стямилась!. Серце моє трохи ие вискочить з грудей» (І. Нечуй-
Левицький), серце перестало битися у кого, чиє «хтось настрашився»: «Мов вритий, став 
опришок, серце перестало битися „Що се? Хто се? (Г. Хоткевич); кров холоне (охолола) в 
жилах у кого «когось охоплює жах»: «Один за одним виступають свідки злочинів бандита — 
і кров холоне в жилах від їх розповідей» (Газ.); очі на лоб (на лоба) полізли (вилізли) кому 
«хтось дуже настрашився»: «Впав [Нушер] перед Когутом на коліна. Очі перелякані вилізли 
на лоба» (І. Цюпа). 

Отже, семантичний ряд фразеологізмів, що позначають емоційний стан страху людини, 
досить великий. Для більшості з них властиві варіантні форми фонетичного, словотвірного, 
граматичного і особливо лексичного характеру. Вони допомагають наявними в мові 
синонімічними засобами передавати різні емоційні стани людини. 
 


