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Реферат. У статті розглядається роль евфемізації у 

створенні фразеологізмів з національно маркированним 
онімним компонентом у фразеосистемах неспоріднених мов. 
Проведений критичний аналіз дефініцій евфемізму у сучасному 
мовознавстві допомагає знайти найбільш оптимальне 
визначення даного тропу, класифікувати його, а також 
уточнити основні путі та засоби виникнення евфемізмів, 
у тому числі і фразеологічних. У ході аналізу джерел 
походження евфемічних ОФЕ було виявлено дві історико-
етімологічні групи: а) інтерлінгвальні ОФЕ, евфемістичні 
універсалії, ОФЕ міфологічного та біблейського походження; 
б) інтралінгвальні ОФЕ, евфемістичні унікалії, фразеологізми, 
які функціонують тільки на території країни або її окремого 
регіону (діалектні, локальні, мікролокалії). ОФЕ приймають 
активну участь в евфемістичній заміні табуірованих явищ 
або дій у концептосфері “Смерть”.
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Евфемізація є одним із лексико-стилістичних прийо-
мів формування фразеологічних одиниць, в тому числі і ФО з 
компонентом – власним іменем або онімом (далі ОФО). Суть 
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евфемізації як семантичного процесу зводиться до субституції 
стилістично зниженого, депресіативного або обсценного сло-
ва стилістично більш нейтральним, пристойним, причому ця 
заміна може відбуватись не тільки на рівні однослівних на-
йменувань, а і в складі багатослівних сполук або сталих сло-
восполучень.

“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 по-

винні відносити до цього стилістичного фразеологічного 
різновиду не тільки власне  фразеологізми-евфемізми, а й 
дисфемізми, табуїзми [10, с. 260]. На думку відомих мовоз-
навців-лексикологів існують спільні табуйовані сфери у єв-
ропейських народів, сфери в яких забороні підлягає пряме 
найменування предмета, явища, процесу і для пом’якшення 
вживаються різні перифрази. Наприклад, в українській, фран-
цузькій та російській мовах  це такі лексико-семантичні поля 
як “жебрачити, просити милостиню”, “давати хабар”. Заборо-
неними у більшості етносів вважаються також найменування 
певних фізіологічних процесів, назви деяких делікатних ор-
ганів чоловічого та жіночого організму, мисливство, сакраль-
ні 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 про-

відних вітчизняних та російських фразеологів, ми проаналі-
зуємо 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].
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В сучасному мовознавстві існує безліч дефініцій тако-
го лексико-стилістичного засобу як евфемізм. Одні українські 
мовознавці трактують його як “слово або вираз, що вживаєть-
ся для непрямого, зокрема пом’якшеного, ввічливого позна-
чення 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 мож-
ливість говорити про них без небезпеки викликати лихі сили, 
що стоять за словом” [1, с. 44–45], але більшість з них харак-
теризують евфемізм як особливий тип перифрази, перифрази, 
признаної завуальовувати неприємні аспекти та сторони ре-
альної дійсності та поведінки людей. Російські вчені визнача-
ють його як “способ непрямого перифрастического и при этом 
смягчающего обозначения предметов, качеств или действий” 
[2, с. 32], или как “воздержание от неподобающих слов, смяг-
ченное выражение, замена грубых или резких слов и выра-
жений более мягкими, а также некоторых собственных имен 
условными обозначениями” [3]. У французькій лінгвістиці іс-
нує також декілька трактувань даного тропу:  “Euphémisme est 
un mot ou une expression employé à dessein afin d’éviter l’évo-
cation d’une réalité désagréable ou choquante” [4, p. 65]; “euphé-
misme – 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. Евфеміз-
ми це нейтрально-оцінні слова або сталі словосполучення, 
які уживаються в мові як синонімічні заміни небажаних, не-
пристойних або заборонених слів, а евфемія є типом лекси-
ко-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 су-

спільством;

Еевфемізація як лінгвокраєзнавчий фактор
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2) завуальовувати людські вади, як фізичні, так і мо-
ральні;

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 шлю-

бом;
6) прикрити конкретні найменування, що стосуються 

сфери сексуальних зносин; 
7) уникнути вживання ненормативної (обсценної) лек-

сики.
Основними способами виникнення евфемізмів є: запо-

зичення з інших мов; тропи (метафора і метонімія), стиліс-
тичні фігури – перифраз, антифразис, антономазія, а також 
фонетична алюзія і еліпсис, а сам процес евфемізації в лю-
бій 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 по-
хідні, а в залежності від типу мовної оформленості евфемізми 
можуть бути словами і сталими словосполученнями.

Аналіз джерел походження евфемістичних ОФО, віді-
браних методом тотальної вибірки із автентичних словнико-
вих першоджерел, дозволив нам виявити дві історико-етимо-
логічні групи ОФО:

1)інтерлінгвальні ОФО-евфемізми, евфемістичні уні-
версалії, до яких відносяться також ОФО міфологічного та 
біблійного походження;

2)інтралінгвальні ОФО, національно-орієнтовані фра-
зеологізми, 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”.

В. С. Луговой 
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Значна кількість варіантно-синонімічних ОФО входить 
до складу макрополя “Смерть”, в якому представлені слова 
та словосполучення свідчать про наближення фатального кін-
ця, про те, що мало залишилось часу до сходу сонця для без-
надійно хворої або перестаркуватої людини. Дане макрополе 
має широкий спектр темпоральних і локальних конотацій за-
вуальованого і таємничого поняття “смерть” і підрозділяється 
на ряд семантично градаційних мікрополів: “Хвороби”, “Ста-
рість”, “Наближення неминучого кінця”, “Смерть”.

До першого мікрополя або варіантно-синонімічної се-
рії відносяться ОФО, які в завуальованій формі описують ряд 
хвороб, як невиліковних, так і соціально небезпечних та не-
привабливих, назви яких у класичній, стандартній мові були 
ознакою моветону. 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 небез-
печних і непривабливих. Серед них зустрічаються  фразеоло-
гічні універсалії, наприклад, така важка хвороба як “гангрена” 
представлена відповідними ОФО у трьох мовах: укр. “анто-
нів вогонь”, рос. “антонов огонь”, фр. “le feu Saint-Antoine”. 
Слід зазначити, що у французькій мові сакральний прикмет-
ник “saint-святий” часто уживається у складі oнімних фра-
зеологічних унікалій, які затушовують деякі важкі соціально 
небезпечні  хвороби, тому що в народі наївно вірили в те, що 
даний святий буде вашим талісманом і неодмінно вилікує вас, 
якщо ви будете згадувати його ім’я: “la danse de Saint-Guy 
=танок святого Віта, епілепсія; le mal Saint-Lèdre – проказа; 
le mal Saint –Mammert – рак молочної залози; le mal Saint-Ma-
thelin – божевілля [14, c. 732]”. Деякі французькі ОФО-евфе-
мізми мають синонімічні еквіваленти, зумовлені особливос-
тями 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”.

Еевфемізація як лінгвокраєзнавчий фактор
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До мікрополя “Старість” відносяться евфемізовані 
ОФО, які маніфестують певну  семантико-стилістичну града-
цію концепту “Вік” і затушовують  непривабливий феномен 
старіння, особливо коли йде мова про представниць прекрас-
ної статі. В українській мові є табу на вираз “стара дівка, за-
сидітись в дівках” і укладачі сучасних фразеологічних словни-
ків 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 сакраль-
ний 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 
розв’язки; укр. “стояти (бути) на Божій дорозі, збиратися до 
Бога” [10, c. 197–198], а сам феномен смерті, переходу в ін-
ший світ найбільш повно представлений в українській фра-
зеології “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 Авра-
аму (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 передчас-
но та нагло забирають життя, тобто смерть як результат на-
сильницьких дій (військові дії, заколоти, кримінальне вбив-
ство, 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 Аме-
рику, 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 = пет-
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ля” є національно-орієнтованими фразеологізмами, взятими із 
військового і політичного жаргонів, в яких онімні компоненти 
«Духонін (начальник штабу білої армії, відомий масовими роз-
стрілами 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.)» красно-
мовно говорять про деякі драматичні періоди історичного роз-
витку сучасної Росії (революція 1905–1907 рр., перша світова 
війна, громадянська війна). На жаль у французькій мові прак-
тично 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 ви-
сновки та узагальнення.

Евфемізми це нейтрально-оцінні слова або сталі сло-
восполучення, які уживаються в мові як синонімічні заміни 
небажаних, непристойних або заборонених слів, а евфемія є 
типом лексико-стилістичних відносин мовних одиниць, на-
правленим на пом’якшення або завуальовування небажаних 
та неприємних аспектів життя нашого суспільства і поведінки 
його членів.

Основними способами виникнення евфемізмів є: запо-
зичення з інших мов; тропи (метафора і метонімія), стиліс-
тичні фігури – перифраз, антифразис, антономазія, а також 
фонетична алюзія і еліпсис. Що стосується класифікації евфе-
мізмів, то сучасні мовознавці виділяють узуальні та індивіду-
ально-авторські евфемізми, первісні і похідні, в залежності від 
типу мовної оформленості евфемізми можуть бути словами і 
сталими словосполученнями.

Аналіз джерел походження евфемістичних ОФО вище-
названих мов виявив дві історико-етимологічні групи: а) інтер-
лінгвальні 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 краї-
ни або її окремого регіону ( діалектні, локальні, мікролокаль-
ні) ФО-евфемізми.
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ОФО приймають активну участь в евфемістичній замі-
ні небажаних явищ чи дій в концептосфері “Смерть”.

Дана стаття не вичерпує всі аспекти евфемізації як од-
ного із засобів формування фразеологічних одиниць, в подаль-
шому актуальним на наш погляд був би опис інших підвидів 
фразеологічних евфемізмів, а саме табуїзмів та дисфемізмів, а 
також дослідження основних способів евфемізації в медійно-
му дискурсі.
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Луговой В. С.
ЭВФЕМИЗАЦИЯ КАК ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ 
ФАКТОР ОбРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННыХ ОНИМНыХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
РАЗНОСТРУКТУРНыХ ЯЗыКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ФЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО, УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

В статье рассматривается роль эвфемизации в образовании 
фразеологизмов с национально маркированным онимным 
компонентом во фразеосистемах неродственных языков. 
Проведенный критический анализ дефиниций эвфемизма 
в современном языкознании позволил выявить наиболее 
оптимальное определение данного тропа, осуществить его 
классификацию, а также уточнить основные пути и способы 
возникновения эвфемизмов, в том числе и фразеологических. 
Анализ источников происхождения эвфемистических 
ОФЕ выявил две историко-этимологические группы: 
а) интерлингвальные ОФЕ, эвфемистические универсалии, 
ОФЕ мифологического и библейского происхождения; 
б) интралингвальные ОФЕ, эвфемистические уникалии, 
фразеологизмы, которые функционируют только на территории 
страны или её отдельного региона (диалектные, локальные, 
микролокалии). ОФЕ принимают активное участие в 
эвфемистической замене табуированных явлений или действий 
в концептосфере “Смерть”. (Филологические исследования, 
вып. 14, 2015, с. 177–186).

Ключевые слова: дисфемизм, интерлингвальный / интралинг
вальный фразеологизм, концептосфера, онимный фразеологизм, 
табуированная лексика, фразеологическая универсалия 
(уникалия), эвфемизм, эвфемизация.

Lugovoy V. S.
EuphEmisation as a lingvo-cultural factor of 
national-oriEntEd onymous  phrasEologisms 
formation in diffErEntly structurEd lan-
guagEs (BASED ON THE PHRASEOLOGICAL BULK OF 
THE FRENCH, UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES)

The articles focuses on the role of euphemisation in the formation 
of phraseologisms with the national-marked component – onyms in 
the phraseological systems of languages with different structures. The 
critical analysis of the definition of the phenomenon “euphemism” in 
the modern linguistics allows to indicate the most suitable definition 
of the trope, to carry out its classification and also to specify the main 
ways of how it is formed. The analysis of sources of onymous phra-
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seological units (OPU) revealed 2 historical-etymological groups: 
a) interlingual OPU, euphemistic universals, OPU of mythological 
and biblical origin; b) intralingual OPU, euphemistic unique units, 
i.e. phraseologisms which function only on the territory of a certain 
country or its separate region (dialectal, local, microlocal). OPU take 
active part in euphemistic substitution of tabooed phenomena, acts 
or deeds in the conceptual sphere “Death”. (Philological researches, 
ed. 14, 2015, p. 177–186).

Keywords: dysphemism, conceptual sphere, euphemism, euphe-
misation, interlingual / intralingual phraseological units, onymous 
phraseologisms, phraselogical universals (unique units), tabooed vo-
cabulary.
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