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ЛІНГВАЛЬНА ПРИРОДА ЕВФЕМІЗМІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Вивчення різноманітної за своєю онтологією проблеми 

евфеміністичної субституції в англійській мові переконливо доводить 

виникнення різних підходів до трактування цього явища. Поділ 

евфемічної лексики на функціонально-прагматичні розряди та аналіз 

лексико-семантичних, словотвірних та функціонально-прагматичних 

особливостей евфемізмів призводить до розбіжностей способів їх 

творення, визначення мотивів вживання мовцями, сфер дистрибуції та 

їх стильової належності.  

Теоеретико-методологічну основу статті складають наукові 

розвідки вітчизняних та зарубіжних дослідників К. Аллана, 

І. Аліксєєвої, К. Баррідж, Н. Босчаєвої, Дж. Лоуренса, С. Відлак, 

В. Кравченка, Б. Ларіна, В. Ноубла, Н. Розанової та ін.  

Метою нашої розвідки є визначення особливостей лінгвальної 

природи та функціонування евфемічних субститутів, виявлення 

взаємодії денотативного та конотативного аспектів евфемічної 

лексики, визначення семантичних, функціонально-прагматичних та 

словотвірних особливостей евфемізмів.  

У сучасних лінгвістичних працях евфемізми розглядаються як 

одиниці вторинної номінації з відносно позитивною конотацією, що 

використовується для заміни прямих найменувань, вживання яких з 

соціально чи психологічно зумовлених причин вважається 

небажаним. Серед причин вживання мовцями сучасних евфемізмів 

вчені називають:  



бажання бути ввічливим (виявлення поваги, прагнення звучати 

«аристократично», бажання пом’якшити неприємний факт чи 

уникнути дискримінації тощо); memorial service (funeral); grief 

therapist (undertaker); optically darker, visually challenged (blind), 

overweight (fat), advanced in years (old); 

намір здійснити прагматичний вплив на адресата (намагання 

підвищити статус особи чи якість речей, бажання підняти настрій, 

переконати аудиторію тощо): modern, regular (small); Mexican two-step, 

Montezuma’s revenge, Napoleon’s revenge (diarrhea); 

намір уникнути будь-якого виду табу: Great leveler, final curtain, 

call (death); intoxicated, balmy (drunk); 

прагнення завуалювати негативні аспекти дійсності в межах 

певної професійної, соціальної чи вікової групи: action, operation, 

program (invasion, attack); legally accurate, factually challenged 

(containing false information).  

Аналіз евфемізмів у сучасній англійській мові дає підстави 

стверджувати, що табуюванню підлягають не самі поняття, а тільки їх 

прямі найменування: у своєму денотативному значенні евфемізми 

повинні повністю збігатися з табуйованими словами. Тезу про те, що 

політичні евфемізми є тільки політкоректним висвітленням понять, 

вважаємо виправданою.  

Розмежування політичної інакомовності та політичної евфемії є 

складним і полягає в тому, що паралельні найменування, які 

наводяться в ролі прикладів евфемізмів у політичній лексиці, 

семантично позитивні за своєю внутрішньою формою або за новим 

матеріальним втіленням на відміну від описових політичних виразів, 

які можуть мати будь-яке емоційно-експресивне забарвлення.  

Враховуючи прагматичні особливості вживання евфемізмів та 

запропоновані їх трактування нами виділено наступні функції 

евфемічних субститутів: вуалітивна, конспіративна, дистортивна, 

кооперуючи, елевативна, превентивна та риторична. 

Залежно від обставин комунікативної ситуації, прагматичного 

наміру мовця, мотивації вживання та інших чинників евфемізми 



названих функціонально-прагматичних розрядів можуть виконувати 

одну або декілька з семи виділених функцій.  

Евфемістичний потенціал (за А. Кацевим) визначається як 

ступінь здатності евфемізму виконувати свою основну функцію – 

завуальовувати неприйнятні об’єкти дійсності, викликаючи у 

свідомості реципієнта позитив ніші, порівняно з прямою номінацією, 

асоціації. Слушною з цього приводу є також думка В. Великороди 

стосовно семантики евфемічних одиниць «переважаючим 

компонентом яких є конотація, що виражає емотивно-оцінне 

ставлення мовця до дійсності та надає евфемічному висловлюванню 

експресивного ефекту». Незважаючи на можливий конфлікт 

особистого та соціального, евфемістична конотація лексеми 

здебільшого виражає негативну оцінність денотата та прагматичний 

намір мовця її підвищити. 

У цьому плані вдалими є спроби окреслити коло понять 

позамовної дійсності, номінації яких підлягають дії табуїстично- 

вербальної заборони (Р. Холдер, В. Кравченко, В. Заботкіна), значну 

увагу було приділено соціолінгвістичному аспекту дослідження 

евфемії (А. Кацев, Н. Босчаєва), класифікації евфемістичної лексики. 

(Оскільки лексика англійської мови в останні десятиріччя значно 

поповнилася одиницями інакомовлення (doublespeak) та «політичної 

коректності» (political correctness), лексико-семантичні та стилістичні 

класифікації евфемізмів згаданих дослідників не віддзеркалюють 

увесь спектр мотиваційних чинників вживання мовцями евфемічних 

субститутів та не враховують прагматичні особливості неологічних 

евфемізмів-англізмів.  

За основу поділу евфемізмів на розряди нами було взято їх 

функціонально-прагматичні характеристики зі словників евфемізмів, 

засобів масової інформації, політичних документів та художньої 

літератури, де відібрано евфемічні субститути, які за сферою 

дистрибуції розподілено за наступними функціонально-

прагматичними розрядами: 

загальновживані евфемізми – первинний мотиваційний чинник 

– глибоко вкорінені у свідомості людини реліктові чи соціальні табу: 



old Hornie, Nick, Tempter (devil); the Almighty, the Eternal (God); Adam 

struff, Eastern substances, E (drugs); XXX (porno movie); 

арготичні евфемізми – первинні мотиваційні чинники – 

уникнення соціального табу в межах групи комуні кантів, досягнення 

бажаного прагматичного впливу на реципієнта, збереження 

секретності всередині групи: device, egg, counter-force weapon (bomb); 

therapeutic misadventure, diagnostic misadventure of the highest 

magnitude (death of a patient); studio (one-room apartment); 

евфемізми «політичних некоректностей» – первинний 

мотиваційний чинник – ввічливість (уникнення будь-якої 

дискримінації): mobility impaired, inconvenienced, otherly abled 

(crippled); mailperson (mailman); garbologist, sanitation engineer (rubbish-

collector); yid (Jew). 

Розподіл евфемічної лексики на функціонально-прагматичні 

розряди та вибір самих евфемізмів передбачає врахування наступних 

критеріїв: 

мотиваційні чинники евфемізації у функціонально-

прагматичному розряді; 

пріоритетність вживання евфемізмів функціонально-

прагматичних розрядів в сучасній англійській мові; 

ступінь табуйованості денотатів функціонально-

прагматичного розряду; 

ступінь синонімічної атракції в межах розряду. 

Втрата та поповнення евфемістичним словником своїх одиниць 

зумовлюється зникненням об’єктів чи мотивів табуювання та втратою 

евфемізмами їх евфемістичності, результати зміни якої простежуємо 

на прикладі евфемістичних ланцюжків – рядів евфемізмів одного й 

того ж стигматичного денотата, розташованих у хронологічній 

послідовності заміни одного евфемізму іншим через втрату 

попереднім своїх евфемічних властивостей.  

Таким чином, евфемічні субститути як вид експресивно 

забарвленої лексики мають складнішу смислову структуру, ніж 

нейтральна лексика: евфемізмам властива конотативна семантика, що 

вбирає в себе всю інформацію і реалізує оцінну та емоційну функції. 



Емотивно-оцінний компонент разом з основою оцінки утворює 

контацію евфемізмів, що призводить до переваги прагматичного 

компонента евфемічних одиниць над сигніфікативним. Евфемічна 

конотація визначає прагматичне значення евфемізмів – інформацію 

про суб’єктивно-оцінне, емоційне ставлення до денотата чи самої 

прямої номінації.  

Послаблення евфемістичного потенціалу з часом веде до 

перетворення деяких евфемізмів на терміни-табу. Вищий 

евфемістичний потенціал притаманний новотворам широкої 

семантики, оскільки завдяки великій кількості асоціативних зв’язків 

використання зазначених лексичних одиниць підвищує ймовірність 

уникнення негативної конотації. 

Подальше дослідження явища евфемії в лінгвістичному 

дискурсі може здійснюватися шляхом вивчення особливостей 

взаємодії евфемії та сленгу, розмежування евфемії та інакомовлення, 

компаративного дослідження евфемізмів у британському та 

американському варіантах англійської мови, стилістичної 

класифікації евфемізмів з урахуванням евфемізмів-неологізмів.  
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