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Евфемізми — це вислови‚ що вживаються для уникнення слів із грубим чи непристойним 
змістом‚ неприємним забарвленням‚ наприклад: кажуть замість старий — поважного віку‚ 
замість брехати — говорити неправду. Неабияка роль евфемізмів у мовній естетиці. 

Вони заступають назви предметів або явищ‚ які з погляду суспільної моралі вважаються 
непристойними‚ сприймаються негативно. Це ввічлива форма мовних заборон‚ або‚ за 
Р. О. Будаговим‚ своєрідні «словесні пом’якшення». Причиною виникнення евфемізмів є 
табу‚ заборони‚ відомі здавна. Це‚ по-перше‚ так звані первісні слова-табу‚ які сягають ще 
доісторичної доби; вони пов’язані з язичницькою міфологією‚ обрядовістю‚ звичаями‚ 
уявленнями наших предків. Їх емоційна основа — відчуття страху перед міфічними 
істотами‚ персоніфікованими явищами природи і т. ін. По-друге‚ існують слова-табу 
пізнішого походження‚ в основі яких лежать поняття й принципи морального характеру. Такі 
заборони постійно виникають і тепер. 

Зауважимо‚ що окремі евфемізми первісного походження збереглися й досі. Наприклад‚ 
людина‚ утримуючись від лайки чи намагаючись застерегти співрозмовника від уживання 
брутальних слів‚ промовляла: Сказав би‚ та піч у хаті. За свідченнями етнографів‚ хатні 
речі‚ предмети‚ деякі меблі (наприклад‚ стіл) були символами єдності та згуртування. Про 
стіл‚ піч‚ як і про хліб‚ звичайно говорили з повагою. 

Різні сфери спілкування виробляють свої форми мовної пристойності‚ естетично 
доцільних засобів передачі інформації. 

З погляду пристойності‚ вплив мовного середовища можна дуже чітко простежити у 
змінах словникового складу мови. За принципами естетики‚ у суспільстві не прийнято 
говорити про деякі фізіологічні акти‚ назви яких вважаються непристойними та 
брутальними. Слова‚ що їх позначають‚ виключаються з мовної практики вихованих людей; 
замість них залучаються спеціальні вислови‚ що відбивають певні норми пристойності. 

Мовна естетика виявляється‚ зокрема‚ у вживанні оцінних зворотів типу як кажуть‚ 
якщо можна так сказати та ін. При цьому залучаються різноманітні експресивно-
стилістичні засоби ошляхетнювання мови‚ тобто використовуються евфемізми замість 
висловів із негативним оцінним компонентом. Часто поряд із евфемістичною‚ 
пом’якшувальною функцією вони виконують роль знаряддя іронічної‚ навіть зниженої 
характеристики‚ пор. вислови на позначення понять: дурний — без царя в голові‚ слабка 
голова‚ капустяний качан на в’язах‚ курячий розум; смерть — остання мить‚ вічний спокій‚ 
душа піде до чорта‚ кирпата свашка; умерти — покинути світ‚ позбутися життя‚ дутеля 
з’їсти‚ душу ізригнути; загинути — прийняти смерть‚ покласти голову‚ жаба цицьки 
дасть‚ чорт злиже; голодувати — рісочки в роті не було‚ класти зуби на полицю‚ живіт 
присох до хребта‚ клацати зубами; бити — піднімати руку‚ дати киселю‚ наминати боки‚ 
давати духопелів. 

Кожного разу‚ спілкуючись‚ співрозмовники намагаються пристосуватися до певного 
мовного середовища. Знання мовних звичаїв залежить від культурного та естетичного 
розвитку мовця. Тому нерідко людина‚ яка володіє багатим соціальним досвідом та 
сприйнятливістю‚ — а це може бути досягнено тільки завдяки її високому культурному 
рівню — звертається до прийому замовчування‚ або евфемізму‚ і тоді чуємо вислови типу 
знаєте що?.. знаєте‚ як це називається?.. та ін. 

Естетична функція евфемізмів виявляється також у поетичній мові‚ де евфемізми 
залежать від характеру образів‚ ситуації‚ яку створює автор. Кілька прикладів уживання 
евфемістичних одиниць в «Енеїді» І. Котляревського дають змогу розкрити естетичну 
функцію мови‚ наприклад: 

Було на світі все немило‚ 
Мисліте по землі писав. 

Вираз писати мисліте означає «ходити у не дуже тверезому стані». 
Поки дівки од перечосу 



До самого товстіли носу 
Що сором послі до вінця. 

Товстіти (до носу) інколи вживається як евфемізм до слова «завагітніти». 
І восьму заповідь забувши‚ 
Чужим пустився промишлять. 

Промишлять чужим ужито замість слова «красти». 
З естетикою тісно пов’язане поняття делікатності. Це‚ так би мовити‚ прояв естетики та 

етики мови й поведінки. Делікатність — це стиль поведінки; поєднання внутрішнього та 
зовнішнього у поведінці. Поняття «делікатність» відображає насамперед морально-
емоційний світ людини‚ особистості‚ динаміку почуттів моралі. У мові делікатність можуть 
виражати й евфемізми поряд із сталими формулами ввічливого звертання типу пане‚ пані. 
Поняття делікатності виражає співчуття‚ повагу до інших‚ уміння перейнятися станом іншої 
людини‚ тобто‚ як уже відзначалось‚ пристосуватися до певного мовного середовища. 
Делікатність — це спроможність‚ здатність людини поводитись з іншими уважно‚ виявляти 
чуйність‚ зважати на особливості сприймання‚ отже‚ пом’якшувати заради цього свої 
вислови. Коли ми говоримо про такі неприємні явища‚ як хвороби‚ смерть‚ фізичні або 
моральні вади‚ злочини‚ ми часто вдаємося до відповідних евфемістичних замін. Наприклад‚ 
замість слова померти вживаються такі фразеологізми‚ як піти до Бога; піти до праотців‚ 
відійти у небуття; замість убити — ліквідувати‚ прибрати‚ вкоротити віку; епілепсія — 
падуча‚ чорна хвороба; збожеволіти — блекоти наїстися; брехати — думкою багатіти‚ 
відливати кулі‚ фантазувати; образити — зачепити возом; недоумкуватий — жуки в 
голові; зраджувати — наставляти роги; нажитися незаконним шляхом — нагріти руки‚ 
зловити рибку в каламутній воді. 

Як бачимо‚ в ролі евфемізмів виступають фразеологізми‚ усталені вислови. 
До виявів делікатності можна зарахувати поняття «міжнародна ввічливість»‚ або 

«дипломатичний етикет». 
Формули дипломатичної ввічливості — це сталі правила‚ норми естетики поведінки та 

мовного спілкування. Вони юридично необов’язкові‚ але бажані і вживаються у міжнародній 
практиці. В дипломатії існує поняття компліменту‚ що знаходить вираження у формулах 
письмової ввічливості. Такий лексичний шар називається «етикетна лексика». До неї 
належать так звані юридичні та політичні евфемізми‚ за якими часто приховуються інші 
поняття. Наприклад‚ долларова дипломатія — вираз‚ що вживається на означення політики‚ 
яка передбачає економічне поневолення малих держав; звичайні кордони — гасло‚ що 
виправдовує претензії на будь-які території; країни третього світу — так називають відсталі 
щодо економічного розвитку країни‚ переважно Африки та Південної Америки. У 
цивілізованому суспільстві причиною табуювання може бути цензурна заборона. Тому деякі 
власні назви країн‚ міст‚ підприємств‚ військових частин тощо замінюються буквами або їх 
назвами: /ен/‚ -ський/енський/‚ м. (місто Ікс‚ Ігрек‚ Зет); уживають також описові вирази 
одна сусідня держава‚ один дипломатичний представник та ін. 

Політичні евфемізми так само підпорядковуються естетичній функції мови. Отже‚ мовна 
естетика охоплює різні сфери суспільного функціонування мови. 

 
 


