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ЕВФЕМІЗАЦІЯ ЯК ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ФАКТОР ТВОРЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНО- ОРІЄНТОВАНИХ ОНІМНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ  

(на матеріалі  ФО  французької, української і російської мов) 

 

Евфемізація є одним із лексико-стилістичних прийомів  формування  

фразеологічних одиниць, в тому числі і ФО з компонентом – власним іменем 

або онімом ( далі ОФО). Суть евфемізації як семантичного процесу зводиться 

до субституції стилістично зниженого, депресіативного або обсценного слова 

стилістично більш нейтральним, пристойним, причому ця заміна може 

відбуватись не тільки на рівні однослівних найменувань, а і в складі 

багатослівних спо лук або сталих словосполучень. 

« Існує п’ять основних функцій евфемізмів: 

1) магічно-забобонна, зумовлена вірою в мовну магію; 

2) криптологічно-маскувальна; 

3) політико-ідеологічна; 

4) пом’якшувально-меліоративна; 

5) жартівливо- іронічна» [8, с. 154-155].  

            В широкому розумінні феномену евфемізації ми повинні відносити до 

цього стилістичного фразеологічного різновиду не тільки власне  

фразеологізми-евфемізми, а й дисфемізми, табуїзми [10, с. 260]. На думку   

відомих мовознавців –лексикологів існують спільні табуйовані сфери у 

європейських народів, сфери в яких забороні підлягає пряме найменування 

предмета, явища, процесу і для пом’якшення вживаються різні перифрази. 

Наприклад, в українській, французькій та російській мовах  це такі лексико-

семантичні поля як «жебрачити, просити милостиню», «давати хабар». 

Забороненими у більшості етносів вважаються також найменування певних 



фізіологічних процесів, назви деяких делікатних органів чоловічого та 

жіночого організму, мисливство, сакральні предмети (культові артефакти), 

назви деяких тварин, назви хвороб, інтимне життя жінки.  

Л. Скрипник виділяє три базові сфери евфемізації в українській 

фразеології: 

1) наближення фатальної розв’язки;  

2) тема смерті; 

           3) поняття зради в коханні, у подружньому житті [7, с. 218-219; 246].  

              В нашому дослідженні, враховуючи  точки зору провідних 

вітчизняних та російських фразеологів, ми проаналізуємо національно-

культурну специфіку різномовних  ФO з компонентом –онімом, утворених 

шляхом евфемізації, «заміни точної однослівної назви певного поняття,  

пряме вираження якого було б певною мірою небажаним» [ 5, с.340]. 

В сучасному мовознавстві існує безліч дефініцій такого лексико-

стилістичного засобу як евфемізм. Одні українські мовознавці  трактують 

його  як «слово або вираз, що вживається для непрямого, зокрема 

пом’якшеного, ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій замість 

прямої їх назви» [8, с.154-155], інші як «слова й вирази, які замінюють точні 

назви предметів або явищ, що лякають мовця і дають можливість говорити 

про них без небезпеки викликати лихі сили, що стоять за словом» [1, с.44-45], 

але більшість з них  характеризують евфемізм як особливий тип перифрази, 

перифрази, признаної завуальовувати неприємні аспекти та сторони реальної 

дійсності та поведінки людей. Російські вчені визначають його  як « способ 

непрямого перифрастического и при этом смягчающего обозначения 

предметов, качеств или действий» [2, с.32),  или как «воздержание от 

неподобающих слов, смягченное выражение, замена грубых или резких слов 

и выражений более мягкими, а также некоторых собственных имен 

условными обозначениями» [3]. У французькій лінгвістиці існує також 

декілька трактувань даного тропу:  «Euphémisme est un mot ou une expression 

employé à dessein afin d’éviter l’évocation d’une réalité désagréable ou 



choquante » [4, p.65] ; « euphémisme – choix d’un mot atténué pour remplacer un 

mot jugé trop cru, une expression jugée trop choquante » [12, p.311].  

Узагальнюючи вищенаведені визначення евфемізму в українській, 

російській та французькій мовах, ми вважаємо за доцільне запропонувати 

наступне робоче визначення як евфемізму, так і  семантичного  феномену 

евфемії. Евфемізми це нейтрально-оцінні слова або сталі словосполучення, 

які уживаються в мові як синонімічні заміни небажаних, непристойних або 

заборонених слів, а евфемія є типом лексико-стилістичних відносин мовних 

одиниць, направленим на пом’якшення або завуальовування небажаних та 

неприємних аспектів життя нашого суспільства і поведінки його членів.   З 

чим же пов’язане вживання сучасних евфемізмів і які ж є основні причини 

евфемізації? 

Сучасні евфемізми вживаються  для того, щоб: 

1) не порушувати певні моральні табу, встановлені суспільством; 

2) завуальовувати людські вади, як фізичні, так і моральні; 

3) приховувати деякі делікатні фізіологічні процеси; 

4) затушовувати все, що пов’язане з поняттям «Смерть»; 

5) завуальовувати все, що пов’язане із сім’єю та шлюбом; 

6) прикрити конкретні найменування, що стосуються сфери 

сексуальних зносин;  

7) уникнути вживання ненормативної (обсценної) лексики. 

            Основними способами виникнення евфемізмів є: запозичення з інших 

мов; тропи (метафора і метонімія), стилістичні фігури – перифраз, 

антифразис, антономазія, а також фонетична алюзія і еліпсис, а сам процес 

евфемізації в любій європейській мові, в тому числі і французькій служить 

для дотримування умов коректності мовлення. Що стосується класифікації 

евфемізмів, то сучасні мовознавці виділяють як узуальні так індивідуально-

авторські евфемізми,первісні і похідні, а в залежності від типу мовної 

оформленості евфемізми можуть бути словами і сталими 

словосполученнями. 



Аналіз джерел походження евфемістичних ОФО, відібраних методом 

тотальної вибірки із автентичних словникових першоджерел, дозволив нам 

виявити дві історико-етимологічні групи ОФО: 

1) Інтерлінгвальні ОФО –евфемізми, тобто евфемістичні універсалії.  

Ця група є досить численною і включає в себе ОФО міфологічного та 

біблійного походження; 

           2)Інтралінгвальні ОФО, тобто національно-орієнтовані фразеологізми, 

сталі словосполучення, які були утворені тим чи іншим етносом і які 

функціонують лише на території країни або її окремого регіону ( діалектні, 

локальні, мікролокальні) ФО –евфемізми.  

           Нас цікавить насамперед друга підгрупа ОФО, а саме фразеологізми, 

семантично значимим компонентом яких є національно марковане власне 

ім’я, і, ми розглянемо   більш предметно особливості їх семантичної 

структури та генезису на матеріалі такої достатньо евфемізованої  

концептосфери як  «Смерть».  

          Значна кількість варіантно-синонімічних ОФО входить до складу 

макрополя «Смерть», в якому представлені слова та словосполучення 

свідчать про наближення фатального кінця, про те, що мало залишилось часу 

до сходу сонця для безнадійно хворої або перестаркуватої людини. Дане 

макрополе має широкий спектр темпоральних і локальних конотацій 

завуальованого і таємничого поняття «смерть» і  підрозділяється на ряд 

семантично градаційних мікрополів: «Хвороби», «Старість», «Наближення 

неминучого кінця», «Смерть».      

          До першого мікрополя або варіантно-синонімічної серії відносяться 

ОФО, які в завуальованій формі описують ряд хвороб, як невиліковних, так і 

соціально небезпечних та непривабливих назви яких у класичній, 

стандартній мові були ознакою моветона. Дана сфера людського буття 

завжди була табуйованою в усіх народів, особливо це стосується хвороб, які 

прискорюють фатальну розв’язку , провокують як фізичну, так і моральну 

деградацію людини, хвороб соціально небезпечних і непривабливих.  Серед 



них зустрічаються  фразеологічні універсалії, так така важка хвороба як « 

гангрена» представлена відповідними ОФО у трьох мовах:укр. «антонів 

вогонь», рос. «антонов огонь», фр. «le feu Saint-Antoine ». Слід зазначити, що 

у французькій мові сакральний прикметник «saint-святий» часто вживається 

у складі oнімних фразеологічних унікалій, які прикривають деякі важкі 

соціально небезпечні  хвороби, так як в народі наївно вірили в те. Що даний 

святий буде вашим талісманом і неодмінно вилікує вас, якщо ви будете 

згадувати його імя :« la danse de Saint-Guy =пляска святого Вітта, епілепсія; 

le mal Saint-Lèdre – проказа; le mal Saint –Mammert – рак молочної залози; le 

mal Saint-Mathelin - божевілля [14, c. 732]». Деякі французькі ОФО –

евфемізми мають синонімічні еквіваленти, обумовлені особливостями 

делікатних взаємовідносин країн –сусідів. Так французи називають таке 

поширене венеричне захворювання як сифіліс « mal de Naples – неапольська 

зараза»,так як французи начебто заразились цією хворобою під час війн в 

Італії (ХІV –ХVІ ст.)  а ображені італійці вважають, що цю хворобу принесли 

в Італію французькі солдати і називають її «mal français – французька 

пошесть або зараза».  

          До мікрополя «Старість» відносяться евфемізовані ОФО, які 

маніфестують певну  семантико- стилістичну градацію концепту «Вік» і 

затушовують  непривабливий феномен старіння, особливо коли йде мова про 

представниць прекрасної статі. В українській мові є табу на вираз « стара 

дівка, засидітись в дівках» і укладачі сучасних фразеологічних словників 

фіксують такі національно-орієнтовані ОФО- евфемізми як «молода  дівка як 

у Петрівку (спасівку) ялиця [11, c.135; 46]; не до Петра, а до різдва [6, c. 

501]» а в усіх мовах фіксується перифраз « бальзаківський вік». У 

французькій мові сакральний прикметник «saint» супроводжує іронічно-

делікатну ОФО « coiffer la Sainte –Cathérine = rester une vieille fille, ne pas se 

marier avant 25 ans [13, c.110]».    

          Мікрополе «Наближення смерті» представляють  ОФО, які передають 

різні стадії наближення фатальної і неминучої розвязки; укр. « стояти (бути) 



на Божій дорозі, збиратися до Бога» [10, c. 197-198], а сам феномен смерті, 

переходу в інший світ найбільш повно представлений в українській 

фразеології « віддати Богу душу, піти до Бога, піти в Патрас (до праотців), 

міф. душа відійшла до Аїду [10, c. 200-201]; рос. «отдать Богу душу, 

кондратий хватил, отправить к Аврааму (на тот свет)», фр. « qui a rendu 

son âme à Dieu, il a bu le Styx ». Слід диференціювати два різновиди смерті: 

смерть як закономірний фізіологічний процес завершення життєвого шляху і 

смерть як активний процес, коли у людини передчасно та нагло забирають 

життя, тобто смерть як результат насильницьких дій (військові дії, заколоти, 

кримінальне вбивство, дорожні інциденти, природні та соціальні катаклізми). 

В українській мові є досить цікава онімна мікролокалія «дорога в Парагвай = 

дорога на цвинтар, на той світ» генезис якої пов'язаний з масовим 

зубожінням селян в Західній Україні на початку ХХ ст. і їх масовою 

міграцією на заробітки в Америку, в тому числі і в країни Південної Америки 

(Бразилію, Аргентину, Парагвай). Топонім «Парагвай» свідчить про    зневіру 

українських селян  у майбутньому новому житті, ототожнення дуже далекої 

для них Америки з іншим світом, кінцем їх мук та страждань. Російські ОФО 

« отправить в штаб Духонина, в Могилевскую губернию =расстрелять, Вера 

Михайловна (ВД) = высшая мера, расстрел; столыпинский галстук = петля» 

є національно-орієнтованими фразеологізмами, взятими із військового і 

політичного жаргонів, в яких онімні компоненти « Духонін (начальник штабу 

білої армії, відомий масовими розстрілами солдат); Могилевская губернія, 

гра слів «Могилев = могила»; Столипін (прем’єр –міністр уряду царської 

Росії, який прославився жорстокими репресіями проти російських соціал-

демократів під час революції 1905-1907 рр.)» красномовно говорять про 

деякі драматичні періоди історичного розвитку сучасної Росії ( революція 

1905-1907 рр., перша світова війна, громадянська війна). На жаль у 

французькій мові практично відсутні національно виражені ОФО, які 

маніфестують даний концепт.     



        Розглянувши процес евфемізації як засобу формування фразеологічних 

універсалій та унікалій на матеріалі онімних ФО різноструктурних мов, ми 

можемо зробити наступні висновки та узагальнення.    

        Евфемізми це нейтрально-оцінні слова або сталі словосполучення, які 

уживаються в мові як синонімічні заміни небажаних, непристойних або 

заборонених слів, а евфемія є типом лексико-стилістичних відносин мовних 

одиниць, направленим на пом’якшення або завуальовування небажаних та 

неприємних аспектів життя нашого суспільства і поведінки його членів.   

        Основними способами виникнення евфемізмів є: запозичення з інших 

мов; тропи (метафора і метонімія), стилістичні фігури – перифраз, 

антифразис, антономазія, а також фонетична алюзія і еліпсис. Що стосується 

класифікації евфемізмів, то сучасні мовознавці виділяють узуальні та 

індивідуально-авторські евфемізми, первісні і похідні, в залежності від типу 

мовної оформленості евфемізми можуть бути словами і сталими 

словосполученнями. 

Аналіз джерел походження евфемістичних ОФО вищеназваних мов 

виявив дві історико-етимологічні групи: а) інтерлінгвальні ОФО –евфемізми, 

евфемістичні універсалії, ОФО міфологічного та біблійного походження; б) 

інтралінгвальні ОФО, національно-орієнтовані фразеологізми,  утворені тим 

чи іншим етносом і які функціонують лише на території країни або її 

окремого регіону ( діалектні, локальні, мікролокальні) ФО –евфемізми.  

           ОФО приймають активну участь в евфемістичній заміні небажаних 

явищ чи дій в  концептосфері  « Смерть». 

           Дана доповідь не вичерпує всі аспекти евфемізації як засобу 

формування фразеологічних універсалій та унікалій, в подальшому 

актуальним на наш погляд був би опис інших підвидів фразеологічних 

евфемізмів, а саме табуїзмів та евфемізмів, а також дослідження основних 

способів  евфемізації  в медійному дискурсі. Нагальним було б вивчення 

когнітивної природи евфемізованих ФО, в тому числі і з власним іменем, а 



також особливості їх лексикографічної презентації та експлікації у складі 

словникової статті. 
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