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У статті досліджено фразеологізми з соматичними компонентами у 
давньогрецькій та українській мовах на позначення негативних емоцій, зокрема гніву, 
роздратування, злості та ненависті. Зіставлено засоби мовної об'єктивації 
соматичного коду в давньогрецькій та українській мовах, проаналізовано вживання 
соматизмів у складі фразеологізмів та метафоричних сполук, охарактеризовано 
семантику дієслів у соматичних фразеологізмах у компаративному аспекті. 
Встановлено, що до частотних соматичних лексем, які вербалізують у складі 
фразеологічних одиниць гнів та споріднені з ним емоції і почуття, належать καρδία / 
κραδίη / κῆρ “серце”, φρήν “грудна перетинка”, “серце”, σπλάγχνον “нутрощі” і ἧπαρ 
“печінка” у давньогрецькій та “серце” і “печінка” в українській мовах. Виявлено, що 
вживання у складі досліджуваних одиниць лексеми φρήν, яка первісно означала 
“діафрагма”, “перегородка між легенями та черевною порожниною”, вказує на більш 
архаїчні уявлення давніх греків про місце зародження емоцій та почуттів. У ході 
дослідження було визначено, що і в українських, і в давньогрецьких соматичних 
фразеологізмах вживаються дієслова схожої семантики, зокрема дієслова зі 
значеннями “кипіти” / “нагріватися” / “клекотіти” (у поєднанні з давньогр. σπλάγχνον 
і укр. “серце”) та “чіпати” / “брати” / “вивертати” (у поєднанні з давньогр. ἧπαρ і 
укр. “печінка”).  

Ключові слова: соматична лексика, фразеологічні одиниці, лінгвістика емоцій, 
гнів, серце, печінка. 
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В статье исследуются соматические фразеологизмы в древнегреческом и 

украинском языках, которые используются для вербализации негативных эмоций 
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гнева, раздражения, злобы и ненависти. Сопоставляются средства языковой 
объективации соматического кода в древнегреческом и украинском языках, 
рассматривается употребление соматизмов в составе фразеологизмов и метафор, 
анализируется семантика глаголов в соматических фразеологизмах в компаративном 
аспекте. Установлено, что к частотным лексемам, которые используются в составе 
фразеологических единиц для вербализации гнева и связанных с ним эмоций и чувств, 
относятся καρδία / κραδίη / κῆρ “сердце”, φρήν “грудобрюшная 
перегородка”,“сердце”, σπλάγχνον “внутренности” и ἧπαρ “печень” в 
древнегреческом, а также “серце” и “ печінка ” в украинском языках. Было также 
выявлено, что употребление в составе исследуемых единиц лексемы φρήν, которая 
первично имела значение “диафрагма”, “перегородка между легкими и брюшной 
полостью”, указывает на более архаические представления древних греков о месте 
зарождения эмоций и чувств. В ходе исследования было определено, что и в 
украинских, и в древнегреческих соматических фразеологизмах фигурируют глаголы 
похожей семантики, в частности глаголы со значением “кипеть” / “нагреваться” / 
“бурлить” (в соединении с древнегр. σπλάγχνον и укр. “серце”) и “задевать” / 
“брать” / “выворачивать” (в соединении с древнегр. ἧπαρ и укр. “печінка”). 

Ключевые слова: соматическая лексика, фразеологические единицы, 
лингвистика эмоций, гнев, сердце, печень. 
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The article explores the somatic phraseological units that serve to verbalize negative 
emotions of anger, irritation, wrath and hate in Ancient Greek and Ukrainian languages with 
the particular focus on comparative investigation of the implementation of the somatic 
cultural code in ancient versus modern languages. The author analyzes the meanings of verbs 
as parts of phraseologisms and metaphorical expressions with the somatic component in both 
languages. It is revealed that the most frequent somatic lexemes, used as components of 
phraseological units to denote anger and other negative emotions and feelings, are καρδία / 
κραδίη / κῆρ "heart", φρήν "heart", "midriff", σπλάγχνον "viscera", "inward parts" and ἧπαρ 
"liver" in Ancient Greek, sertse “heart” and pechinka “liver” in Ukrainian languages. It is 
demonstrated that phraseological units with “midriff” are only typical for ancient Greek 
linguoculture as a reflection of the archaic stage of the interpretation of φρήν as a place of 
human emotions and passions. It is also noted that verbs, used in somatic phraseological units 
in Ancient Greek and Ukrainian languages, have the same meanings, particularly, "boil" / 
"heat up" / "rage" (with σπλάγχνον and “sertse”) and "touch", "wrench", "turn out" (with 
ἧπαρ and “pechinka”). 
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Мовна об'єктивація емоцій у різних лінгвокультурах є одним з 
пріоритетних напрямків етнолінгвістичних досліджень. Серед засобів мовної 
репрезентації психоемоційної сфери людини найбільш архаїчними за 
походженням є мовні одиниці з соматичним компонентом. Вживання соматичної 
лексики з непрямим значенням визначається як приклад реалізації у мові 
соматичного культурного коду [Петрова 2007, 134]. У давніх народів  
соматичний код культури займає перше місце у пізнанні навколишнього світу 
[Красных 2002, 232-233]. Це, зокрема, підтверджується численними фактами 
використання соматичної лексики для передачі мислення, емоцій та почуттів у 
давньогрецькій, латинській та інших античних мовах [Пилипів 2010]. Проте 
навіть у сучасних мовах існує чималий пласт засобів з соматичним компонентом, 
що використовується для вербалізації психоемоційних станів людини 
[Wierzbicka 1999; Вайнтруб 1975; Селіванова 2004; Толстова 2006; Трофімова 
2010]. Вербалізації емоцій у давньогрецькій мові присвячені новітні розвідки 
В. Талманна [Thalmann 1986], Б. Козіак [Koziak 1999], Д. Кернса [Cairns 2001], 
Д. Констана [Konstan 2003; 2006], С. Пауелла [Powell 2016], однак у  
зарубіжних працях не приділено окремої уваги соматизмам як важливим  
засобам мовної об'єктивації емоцій та почуттів, що зумовлює актуальність 
нашого дослідження. Варто зауважити, що компаративний аналіз соматичних 
засобів вербалізації емоцій у давньогрецькій та українській мові здійснюється 
вперше. 

Мета дослідження – провести зіставний аналіз соматичних засобів 
вербалізації гніву у давньогрецькій та українській мовах для виявлення 
подібностей та розбіжностей реалізації соматичного коду культури в давніх та 
сучасних мовах. Об'єкт дослідження – фразеологічна система давньогрецької та 
української мов, а предмет – соматичні засоби вербалізації гніву в цих мовах.  

У давньогрецькій мові існує декілька лексем на позначення гніву, що 
свідчить про його багатовимірну вербалізацію. Це, зокрема, μῆνις “гнів”, “злоба”, 
νέμεσις “праведний гнів”, ὀργή “гнів”, “pоздpaтувaння”, “злоба”, λύσσα “лють”, 
“шаленство”, θυμός “гнів”, χόλος “гнів”, “злоба”, “роздратування”. Лексема μῆνις, 
якою починається перший вірш Іліади Гомера, здебільшого, позначає гнів богів, 
проте також може позначати гнів смертної людини, зокрема, гнів Ахілла, 
спрямований проти Агамемнона за те, що останній відібрав у нього полонянку. 
Лексама νέμεσις може вживатися у давньогрецькій літературі зі значеннями 
“божественний гнів” або “покарання”, “відплата”, що посилається богами. 
Натомість лексеми θυμός та χόλος за своїм походженням належать до тілесного 
мовно-культурного коду.  
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Лексема θυμός первісно означала “дихання”, “подих життя”, “життєве 
начало. У такому значенні вона вживається в поемах Гомера, наприклад, τὸν λίπε 
θυμός “його полишило життя” або θυμὸν ἀποπνείων “видихаючи душу”. 
Т. Гамкрелідзе виводить грецьке θυμός від індоєвропейського кореня *dheu-, 
який актуалізується в історичних індоєвропейських діалектах зі значеннями 
“задихатися”, “тяжко дихати”, “останній видих, за яким настає смерть” 
[Гамкрелидзе 1984, 466]. На думку давніх греків, θυμός як життєва сила 
зосереджувалася у грудях, тому згодом лексема θυμός отримала значення 
“серце”, “душа”. Вже у Гомера також зустрічаються випадки, коли θυμός 
розуміється як місце зародження бажань, емоцій, зокрема відваги, печалі та 
гніву, про що зазначається у працях дослідників-класиків [Bremmer 1983; 
Casswell 1990; Koziak 1999; Sullivan 1985]. Окрім значення “емоційний центр 
душі”, θυμός отримує у поемах Гомера контекстуальне значення “гнів” [Koziak 
1999, 1072], поєднуючись при цьому з епітетом μέγας “великий”.  

У поемах Гомера на позначення гніву також вживається слово χόλος, яке за 
походженням споріднене з соматизмом χολή “жовч”. Лексема χόλος є найбільш 
типовим словом на позначення гніву у поемах Гомера [Konstan 2006, 48], 
натомість автори класичної доби надають перевагу синонімічній лексемі ὀργή 
[Harris 2001, 51]. В епосі та трагедіях також вживаються деривати з семантикою 
гніву, що походять від лексеми χολή “жовч”, наприклад: χολόομαι “гніватися”, 
“дратуватися”, “сердитися”, ἐπίχολος “жовчний, “дратівливий”. 

У ході дослідження було виявлено, що крім лексем-номенів соматичного 
походження (θυμός та χόλος) для передачі емоції гніву в епічних та поетичних 
творах вживаються соматичні лексеми καρδία / κραδίη / κῆρ, φρήν, σπλάγχνον та 
ἧπαρ у складі фразеологічних одиниць. Лексеми καρδία / κραδίη / κῆρ та φρήν 
вживаються як синоніми у фразеологізмах, що позначають емоції та психічні 
стани, і здебільшого відповідають українській лексемі серце. Лексеми καρδία / 
κραδίη / κῆρ буквально означають “серце”, а φρήν (часто у формі множини 
φρένες) – “грудна перетинка”, “діафрагма”, проте у переносному значенні φρένες 
вживається як серце або душа у поемах Гомера та давньогрецькій ліриці 
класичної доби [Ireland 1975; Sullivan 1988; Sullivan 1989]. Обидві лексеми 
використовувалися давніми греками на позначення центру людської душі як 
центру емоцій та почуттів, хоча φρήν пізніше почав розумітися як когнітивна та 
ментальна здібність людини, що засвідчується у дериватах φρόνιμος 
“розсудливий”, “розумний”, φρόνημα “думка”, σωφροσύνη “здоровий глузд”, 
“розсудливість”. Проте в епосі та ліриці φρήν ще пов'язаний з ірраціональною 
сферою емоцій. 

У поемах Гомера та давньогрецьких трагедіях зустрічаються 
фразеологізми та метафоричні сполуки із соматизмами καρδία / κραδίη / κῆρ та 
φρήν, які вербалізують емоцію гніву, наприклад: 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Вип. 10 : 81-89 

 

___________________________ 
Проблеми класичної філології та неоелліністики 

© Левко О. В., alexaristos@gmail.com 
Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах (Українською) 

 
85 

 χωόμενος κῆρ “лютуючи серцем” (Hom. Il. 1, 45); 
 λύσσα δέ οἱ κῆρ αἰὲν ἔχε κρατερή “лють невгасима тримала завжди його 

серце” (Hom. Il. 21, 543); 
 οἰδάνεται κραδίη χόλῳ “розпирає серце від гніву” (Hom. Il. 9, 646);  
 χολώσαιτο φρένα κούρη “нехай дівчина розгнівається у серці (легенях 

/ діафрагмі)” (Hom. Od. 6, 147); 
 στυγεῖν μιᾷ φρενί “ненавидіти серцем (легенями / діафрагмою)” 

(Aesch. Eum. 986). 
Варто зазначити, що καρδία / κραδίη / κῆρ та φρήν є вмістилищами не лише 

гніву, але й інших емоцій та почуттів, зокрема, любові, радості, страху, ревнощів, 
печалі, суму, ненависті, що засвідчується фразеологізмами та метафорами з 
даними соматизмами, наприклад: ἀχνύμενος κῆρ “горювати серцем”, ἐνὶ στήθεσσι 
κῆρ τείρει “у грудях серце крається”, κῆρ γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι “серце веселиться у 
грудях”, γάνυμαι φρένα “радію з усього серця”. 

На позначення гніву у давньогрецькій мові можуть також вживаються 
фразеологізми, що містять лексему σπλάγχνον, що буквально означає “нутрощі”, 
зокрема серце, легені, печінка та нирки, які під час жертвоприношення мали бути 
з'їдені учасниками жертовного бенкету і на яких часто здійснювалися гадання 
щодо майбутнього [Liddel 1996, 1628]. У переносному значенні σπλάγχνον може 
вживатися у складі сполук, що вербалізують гнів, наприклад: 

 σπλάγχνον θερμῆναι κότῳ “скипіли нутрощі у злобі” (Aristoph. Ran. 
844); 

 τὰ σπλάγχνα ἀγανακτεῖ “клекочуть нутрощі”, тобто “хтось сповнився 
гніву / злості” (Aristoph. Ran. 1006). 

Окрім вербалізації гніву, фразеологізми з соматичним компонентом 
σπλάγχνον можуть також передавати роздратування, обурення, любов, сум. У 
пізньоантичний період, зокрема в новозавітному койне, σπλάγχνον та його 
деривати вживаються у сполуках на позначення співчуття, жалю та милосердя, 
наприклад: σπλάγχνα ἐλέους “співчуття у серці” (досл. “співчуття у нутрощах”), 
σπλαγχνίζομαι “бути милосердним”, “чинити милість”, εὔσπλαγχνος 
“співчутливий”, “милосердний”. 

Лексеми καρδία / κραδίη / κῆρ, φρήν, σπλάγχνον могли вживатися для 
передачі інших позитивних та негативних емоцій, зокрема страху, печалі, 
радості, суму тощо. Натомість для позначення суто негативних емоцій у 
давньогрецьких творах вживаються фразеологізми, що містять лексему ἧπαρ 
“печінка”. Як зазначають дослідники, давні греки вважали печінку місцем 
перебування пристрастей, почуттів та емоцій, здебільшого негативних [Казакова 
1998, 359]. Зокрема, у давньогрецькій трагедіях та ліриці сполуки з соматичним 
компонентом ἧπαρ передають, здебільшого, гнів, роздратування та ненависть, 
наприклад: 
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 πολλὰ γοῦν θιγγάνει πρὸς ἧπαρ досл. “багато що ятрить печінку”, 
тобто “дратує”, “викликає гнів” (Aesch. Agam. 432); 

 χολὴν οὐκ ἔχεις ἐφ' ἥπατι досл. “не маєш жовчі у печінці”, тобто “не 
здатний гніватися” (Archil. 131). 

В українській лінгвокультурі, у якої багато відмінностей з 
давньогрецькою, у сфері вербалізації соматичного коду можна знайти багато 
спільностей. Насамперед, в українській мові існує чимале розмаїття 
фразеологізмів з соматичними лексемами серце та печінка, що передають різні 
емоції, в т.ч. гнів і роздратування, наприклад: 

 серце кипить, тобто “хтось гнівається на когось”; 
 зганяти / зірвати серце на комусь, тобто “виливати свій гнів на 

когось”; 
 серце кров'ю обливається, тобто “хтось відчуває гнів”. 

Печінка в українській лінгвокультурі не є настільки важливим центром 
емоцій, як у давньогрецькій (для української лінгвокультури властивий 
кордоцентризм), проте в українській фразеології все ж таки зустрічаються мовні 
одиниці, що містять соматичний компонент печінка та репрезентують негативні 
почуття й емоції, зокрема, ненависть, гнів, роздратування, тривогу. Наведемо 
приклади фразеологізмів, що вербалізують гнів, ненависть та роздратування: 

 брати за печінки, тобто “дратувати”, “дошкуляти”; 
 вивертати печінки, тобто “діставати когось”; 
 вимотати печінки, тобто “дістати”, “викликати роздратування”, 
 в'їстися в печінки, тобто “надокучити”, “зненавидіти”, 
 трясця йому в печінки – лайливий вислів, що вживається для 

вираження гніву, роздратування, невдоволення. 
Як зазначає О. В. Трофімова, “в українській мові концепт ГНІВ найчастіше 

перетинається з концептом НЕЗАДОВОЛЕННЯ, а також з концептами 
ДОСАДА, НЕРВУВАННЯ, НЕНАВИСТЬ, СТРАЖДАННЯ, ПРЕЗИРСТВО, 
ОБРАЗА [Трофімова 2010, 113-114]. У наведених вище українських 
фразеологізмах з соматизмами серце і печінка засвідчується перетин різних 
вербалізованих емоцій, зокрема гніву, роздратування, ненависті, досади та 
нетерпимості. Те ж саме можна спостерігати і в давньогрецькій мові, у якій 
фразеологізми з соматизмами καρδία / κραδίη / κῆρ, φρήν, σπλάγχνον та ἧπαρ на 
позначення гніву можуть вербалізувати також ненависть, роздратування тощо. 

В ході дослідження було встановлено, що і в українських, і в 
давньогрецьких фразеологізмах з досліджуваними соматизмами вживаються 
дієслова схожої семантики. Частотними компонентами фразеологізмів є дієслова 
зі значеннями “кипіти”, “бурлити”, “клекотати”, “нагріватися” (у давньогрецькій 
мові – ἀγανακτέω “бурлити”, “бродити”, θερμαίνω “гріти”, “розпікати”, в 
українській – кипіти). Давньогрецька мова вербалізує гнів через фізичну дію 
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“кипіння нутрощів”, “нагрівання нутрощів”, а українська – через “кипіння 
серця”. У фразеологізмах з соматизмом ἧπαρ / печінка в обох мовах вживається 
дієслово, яке має семантику фізичного контакту з органом, зокрема в 
давньогрецькій мові дієслово θιγγάνω “торкатися”, “чіпати”, а в українській – 
брати, вимотувати, вивертати, причому в українській мові акцентується увага 
на завданні фізичної шкоди печінці. На відміну від української мови, частотним 
є вживання лексем χολή / χόλος “жовч” або похідних у давньогрецьких 
фразеологічних одиницях на позначення гніву, наприклад, у гніві жовчю (χολή / 
χόλος) обливається печінка (ἧπαρ) або діафрагма (φρήν), розпирає серце (κραδίη) 
тощо. Натомість в українській мові вживається у подібній функції лексема кров 
(пор. серце кров'ю обливається), проте також засвідчений фразеологізм вилити 
жовч, що має значення “зігнати злість на комусь”. 

Отже, і в давньогрецькій, і в українській лінгвокультурі існують 
фразеологізми з соматичним компонентом, які вживаються з метою вербалізації 
емоцій гніву або споріднених з ним роздратування, ненависті, злоби. Українській 
лексемі серце, що вживається у фразеологізмах на позначення гніву, в 
давньогрецькій мові відповідає декілька лексем, які у прямому сенсі означають 
“серце”, а також лексема φρήν (у мн. φρένες), яка первісно означала “діафрагма”, 
“перегородка між легенями та черевною порожниною”. Вживання лексеми φρήν 
у складі сполук на позначення емоцій вказує на більш архаїчні уявлення давніх 
греків про місце зародження емоцій та почуттів. Спільною рисою обох мов є те, 
що соматизм печінка вживається з метою вербалізації негативних емоцій гніву, 
роздратування, злоби, ненависті. На відміну від української мови у 
давньогрецькій частина лексем, що позначають гнів, мають соматичне 
походження, зокрема θυμός та χόλος, причому остання етимологічно пов'язана з 
χολή “жовч”, яка як тілесна рідина за уявленнями давніх греків відграє значну 
роль у зародженні негативних емоцій. 
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