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Поняття евфемізму не нове для сучасної лінгвістики, однак вивчене воно ще недостатньо. 
Тільки окремі статті висвітлюють основні функції та ознаки цього мовного феномена 
(Б. Ларін, В. Ужченко, Л. Крисін). Зокрема, дослідники стверджують, що уживання 
евфемізму зумовлене передусім бажанням уникнути прямого називання предметів, рис, 
процесів, дій, що вважаються непристойними, небажаними, неввічливими. Недавно, що 
значна кількість евфемістичних зворотів функціонують як характеристики людини —її 
зовнішності, вдачі, стану здоров’я, віку тощо. Скажімо, в українській мові існує багато 
образних висловів для називання людей похилого віку, адже у народній етиці українців, як і 
багатьох інших народів, простежуємо рефлекси давнього табу на називання старості. 

Аналіз ареальних фразеологічних одиниць (ФО) переконливо підтверджує існування 
такого табу. Однією з шанобливо-делікатних замін загалом дражливого поняття ‘старий’ є 
евфемістична ФО у (в) літах, у віці, що функціонує у східнослобожанських та 
східностепових говірках. У наддніпрянських говірках поширеніший вислів у (в) годах. У 
фразеологічній системі української літературної мови існують також варіанти: під літами: 
Баба Оксана була під літами, та ще кріпка собі жінка (Б. Грінченко); літа обсіли когось: Ой 
лишенько ж тяжке: літа, літа обсіли чоловіка (А. Головко). 

Евфемізація похилого віку має свою градацію мовного вираження, у якій вислови із 
лексичними стрижнями слів года, літа демонструють вищий ступінь евфемізації. До цієї 
групи належать і часто вживані евфемізми не бути молодим, не першої молодості. У їх 
лексико-семантичній структурі чітко простежується оцінний компонент, вираження 
прихильності, шанобливого ставлення до того, про кого говорять: Вона була не першої 
молодості. 

Емоційно-експресивний потенціал евфемізму реалізується повніше, якщо значення 
перифрази сприймається іронічно, негативні риси спеціально підкреслюються, а вислів 
уживається як принизлива характеристика особи. Наприклад: сто літ в обід комусь, у суботу 
сто років комусь. Ще виразніше емоційний компонент представлений в ареальних варіантних 
формах типу тирса (труха, пісок) сиплеться з когось (вживається на сході України), потрух 
(потрух) сиплеться (у говірках Нижньої Наддніпрянщини), порохня (порох, порохно) сиплеться: А 
ще піп у вас — порохня з нього сиплеться, — кинув Безпалько, переглядаючи грамофонні 
пластинки (А. Головко). Хоч такі образні вислови вживаються з метою непрямого найменування 
ознаки ‘старий’, вони радше дисфемізують аналізоване поняття, ніж пом’якшують його. 

Зневажливе звучання мають ФО з компонентом старий, у яких значення прямого 
найменування підкреслюється іншими компонентами: старий кінь (собака) говорять на Луганщині, 
Бойківщині. Такий самий вислів зафіксовано у поліських говірках у формі порівняння (старий, як 
кінь). Популярними, показовими для розмовної практики є й ФО, де другий іменниковий компонент 
теж є негативно конотованим: старий, як пень (як пеньок), старий хрич (валянок), старе опудало, 
стара кляча (карга, кошолка) тощо. Такі образні характеристики уживаються стосовно осіб, до 
яких мовець ставиться зневажливо. 

Вибір вторинного найменування передусім зумовлюється соціальною диференціацією 
мовного соціуму. Фамільярні, зневажливі, стилістично знижені ФО є характерним складниками 
молодіжного сленгу. 95% респондентів на питання Як Ви називаєте стару людину? навели 
дисфемістичні фразеологічні одиниці пліснявою покритий, пеньок трухлявий. У таких вторинних 
найменуваннях відсутня лексема старий, однак помітне бажання підкреслити, гіперболізувати 
ознаку ‘літній’: Та він уже пеньок трухлявий, що з нього візьмеш? — говорять на Луганщині. 

Як бачимо, евфемістичні вислови є невід’ємними складниками сучасної уснорозмовної 
практики. Однак їх використання — справа мовного смаку, загальної і мовної культури кожного з 
нас. 
 


