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ВСТУП 

 

     У виступах сучасних політиків спостерігається тенденція до 

використання таких засобів, що дозволяють завуалювати негативні явища 

дійсності, наслідки непривабливих політичних та економічних заходів і 

здійснити імпліцитний вплив на масового адресата. Таким засобом реалізації 

мовної стратегії ухилення від істини є політичний евфемізм (або дисфемізм).  

Серед дослідників немає загальноприйнятого визначення політичного 

дискурсу. У лінгвістичній літературі поряд з поняттям «політичний дискурс» 

(Е. І. Шейгал, А. М. Баранов) вживаються дефініції «суспільно-політична 

мова» (Т. В. Юдіна) «агітаційно-політична мова» (А. П. Чудінов), «мова 

громадської думки» (П. М. Денисов), «політична мова» (О. І. Воробйова). 

Проблемі евфемізмів присвячені численні дослідження в Європі, видані 

монографії і словники в Англії та Америці. Евфемізми розглядалися в 

історичному аспекті (Л. А. Булаховський, Б. О. Ларін,  О. О. Реформатський), 

вивчалися соціолінгвістичні і власне лінгвістичні параметри евфемізмів      

(О. М. Кацев, Н. М. Бердова,  Л. В. Артюшкін), їхні функціональні 

особливості (Л. С. Турганбаєва), зв’язок евфеміі з політкоректністю (К. В. 

Торопцева), прагмалінгвістичний аспект евфеміі (Н. Ю. Ліневіч). 

Незважаючи на розробленість проблеми евфеміі в лексичному аспекті, 

необхідно відзначити недостатню вивченість явища політичної евфемії і 

дисфемії. 

Актуальність дослідження обумовлена накими факторами: 

1) наявністю проблем щодо специфіки політичного дискурсу та його 

лінгвістичний аналіз; 

2) стабільним інтересом сучасного суспільства до офіційних усних 

виступів, необхідністю вивчення специфіки текстів; 

3) соціальною значимістю політичної евфемії та дисфемії як 

дискурсивних феноменів, оскільки політики, представники адміністрації, 
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професійні перекладачі та звичайні громадяни повинні мати стійкі навички у 

сфері сприйняття мовної комунікації, для того щоб розбиратися в тому, що 

насправді приховується за тим чи іншим висловлюванням. 

Об’єктом  дослідження в роботі є політичний дискурс, його стратегії та 

тактики. 

Предметом вивчення є політичні евфемізми та дисфемізми як мовні 

засоби реалізації стратегії ухилення від істини в сучасному політичному 

дискурсі (на прикладі промов українського політика Олега Ляшка). 

 Відповідно до визначеної мети необхідно розв’язати завдання: 

1) уточнити поняття політичного дискурсу; 

2) з’ясувати роль і місце політичного дискурсу в системі 

функціональних стилів; 

3) ознайомитися з поняттями евфемії та дисфемії; 

4) визначити мету евфемізації та дисфемізації в політичному дискурсі; 

5) проаналізувати промови народного депутата, лідера Радикальної 

партії України Олега Ляшка. 

Теоретична значимість роботи полягає у вивченні специфіки сучасних  

політичних евфемізмів і дисфемізмів. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що його основні 

положення можуть використовуватися при викладанні низки лінгвістичних 

дисциплін – теорії комунікації, стилістики, лексикології, теорії і практики 

перекладу, риторики, соціолінгвістики.  

Матеріалом дослідження є відеоматеріали виступів українського 

політика Олега Ляшка.  

Мета роботи полягає у вивченні процесів евфімізації та дисфемізації в 

політичному дискурсі (на прикладі виступів Олега Ляшка). 

Для вирішення зазначених завдань як основний був обраний метод 

комплексного аналізу політичних евфемізмів і дисфемізмів. 
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Апробація роботи. Результати дослідження були представлені на 

Міжвузівському науково-практичному семінарі «Тенденції та перспективи 

формування професійної лексики» (Ірпінь, 2016, 2017), Міжнародній 

науковій конференції молодих учених (Бердянськ, 2016, 2017). 

Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ I 

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ, ФУНКЦІЇ 

 

1.1. Поняття політичного дискурсу 

 

 

У сучасному світі політичний дискурс є однією з важливих сфер 

комунікації. Політик як мовна особистість повинен майстерно володіти 

своєю мовою, бо для нього вона є інструментом професійної діяльності. Він 

повинен уміти правильно побудувати свій виступ з огляду на визначені цілі, 

мовні стратегії і тактики, комунікативні ситуації, обрані мовні засоби. 

Деякі дослідники (О. Баранов, Г. Почепцов, Н. Арутюнова) 

розглядають політичний дискурс як мову публічної сфери. Належність 

тексту до політичних визначається як його тематикою, так і місцем у системі 

політичної комунікації.  

 У лінгвістиці термін «дискурс» починає використовуватися на початку 

70-х років ХХ ст., спочатку в значенні, близькому до терміну 

«функціональний стиль». 

П. Серіо виділяє 8 значень терміна «дискурс»: 

1) еквівалент поняття «мова» (за Ф. Соссюром), тобто будь-яке 

конкретне висловлювання;  

2)  одиниця, що за розмірами більша фрази;  

3) вплив висловлювання на його одержувача з урахуванням ситуації 

висловлювання;  

4) бесіда як основний тип висловлювання; 

 5) соціально (або ідеологічно) обмежений тип висловлювань; 

6) теоретичний конструкт, призначений для досліджень умов друку 

тексту [20, с.2-27]. 

Інтерес до вивчення політичного дискурсу привів до появи нового 

напряму в мовознавстві – політичної лінгвістики. На думку О. Баранова, 
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інтерес до вивчення політичних текстів можна пояснити декількома 

факторами. По-перше, внутрішніми потребами лінгвістичної теорії, яка в 

різні періоди історії зверталася до реальних сфер функціонування мовної 

системи. По-друге, політологічними проблемами вивчення політичного 

мислення, його зв’язку з політичною поведінкою, а також необхідністю 

розробки методів аналізу політичних текстів для моніторингу різних 

тенденцій у сфері суспільної свідомості. По-третє, соціальним замовленням – 

спробами звільнити політичну комунікацію від маніпуляцій суспільною 

свідомістю [3, с.24]. 

 

1.2. Політичний дискурс у системі функціональних стилів 
 

 

Багато лінгвістів визнають, що переконання є основною функцією 

політичного дискурсу. Як справедливо зазначає П. Б. Паршин, «будь-який 

текст впливає на свідомість адресата з семіотичної точки зору, але для 

політичного тексту мовний вплив є основною метою комунікації, на 

досягнення якої орієнтується вибір лінгвістичних засобів» [16]. 

Створення нових слів і виразів пояснюється, з одного боку, появою 

нових реалій у суспільно-політичному житті країни, з іншого  — появою 

причин для зміни вже існуючих явищ. На думку Р. М. Блакара, «мовний 

ярлик може багато що сказати про те, як ми сприймаємо та розуміємо роль 

влади» [6, с.17]. 

Інтенція боротьби за владу  — це специфічна характеристика 

політичного дискурсу. Вона є в усіх жанрах: 

1. агітаційній промові;  

2. дебатах у парламенті;  

3. дискусії;  

4. політичному інтерв’ю.  

Існують два типи відносин: 
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1. гармонізувальний (основу  складають істина і згода);  

2. агональний (в основі  — боротьба і перемога).  

Отже, політичний дискурс як форма реалізації політичної комунікації 

має за мету завоювати та утримати політичну владу. Найважливішою 

функцією політичного дискурсу є функція політичної пропаганди, 

переконання та впливу. Дискурс – це суттєва складова соціокультурної 

взаємодії, характерними рисами якої є інтереси, цілі, стилі і формування 

такої суспільної думки, що потрібна для автора дискурсу. 

Сьогодні в Україні триває процес становлення політичного простору, у 

якому колишня система політичних інститутів і зв’язків зруйнована, а нова 

ще не склалася. 

Відмінність політичної мови від повсякденної полягає не у 

використанні певних формальних засобів, а в такій зміні співвідношення між 

знаком (словом) і значенням, при якому звичні одиниці мови отримують 

незвичну інтерпретацію  
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РОЗДІЛ 2 

ЕВФЕМІЗМИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 

 

2.1. Евфемія як лінгвістичне явище 

 

Евфемія – досить поширене явище в мовній політиці. Евфемізми є 

засобом камуфлювання дійсності та маніпулятивного впливу на людину. 

Отже, для дослідження ролі евфемії в політичній комунікації найбільший 

інтерес становлять ті різновиди політичної комунікації, які орієнтовані на 

масову аудиторію. Завдяки використанню засобів масової інформації мова 

політичної комунікації є головним засобом впливу на громадську думку. 

О. М. Кацев під евфемізмом розуміє не тільки троп, що складається в 

імпліцітному вираженні негативного оцінювання, але й елемент структури 

мови, який відіграє важливу роль у його історичному розвитку» [11, с. 17]. 

Евфемізація  — безперервний процес заміни деяких найменувань на інші, 

заснований на постійному прагненні до успішної комунікації. 

На думку Г.А. Заварзін, політичні евфемізми створюються для 

нейтралізації істинного сенсу прямих найменувань, небажаних з політичних 

чи етичних причин. Дослідниця виділяє такі сфери вживання політичних 

евфемізмів: 1) органи влади та їхня діяльність, наприклад, керована 

демократія; 2) військові дії і їх учасники, наприклад, зачистка території (у 

значенні фізичне знищення); 3) економічні заходи, наприклад, лібералізація 

цін, вільні ціни (у значенні зростання цін); 4) різні національні та соціальні 

групи і відносини між ними, наприклад, гастролери з кавказького регіону в 

значенні злочинні групи з Кавказу; 5) явища зовнішньополітичного 

характеру, наприклад, однополярний світ (замість диктат Америки) [10, c. 

54-55]. 
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У сфері політичного дискурсу евфемізми найчастіше 

використовуються з метою приховування або часткового вуалювання 

діяльності влади, армії, поліції, розвідки та деяких інших структур.  

Евфемізми вуалюють слова: сильне зниження рівня, тривале падіння 

рівня, значущу зміну, важливе урегулювання, негативні темпи зростання. 

Під евфемією в мовних актах розуміється «завуальованість мовного 

спілкування, що виражається в ухиленні від відповіді на висловлювання 

адресанта в контексті мовного акту» [6, c. 24]. Евфемії притаманна лексико-

семантична еквівалентність, тобто мовець намагається ухилитися від 

використання тієї чи іншої лексичної одиниці, щоб уникнути прямого 

вираження того чи іншого сенсу. Евфемізми є одним з основних засобів 

формування суспільної свідомості.  

Отже,  евфемізм як комунікативний засіб, змістом якого є певний 

ідеологічний ключ, може полярно змінювати зміст висловлювання, 

припускати і програмувати заздалегідь необхідний результат комунікативної 

взаємодії. 

 

2.2. Мета евфемізації в політичному дискурсі 

 

Незважаючи на досить велику кількість праць щодо евфемізмів та їх 

вживання в різних ситуаціях (О. М. Кацев, А. Б. Прудивус, Е. Е. Тюріна,      

Є. С. Гліос, Н. М. Потапова), їх використання в політиці залишається 

малодослідженим і не систематизованим. 

Евфемізми як лінгвістичне явище стали об’єктом зацікавлення 

дослідників у зв’язку з розвитком політичної комунікації.  

На відміну від звичайної лексики, евфемізми надто чутливі до 

громадських оцінок. З цим пов’язана історична мінливість статусу евфемізму 

в мові та мовленні: те, що видається вдалим евфімістичним найменуванням 
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одному поколінню, у наступному може розцінюватися як неприпустима 

грубість, що вимагає евфемістичної заміни. 

Евфемізм пом’якшує позначення предмета, співзвучність з іншими 

мовними прийомами, передусім з літотою, що є прийомом виразності та  

заснована на подвійному запереченні [11, с.17]. 

Для процесу евфемізаціі характерним є: 

 оцінка мовцем предмета мовлення в певному соціальному 

середовищі;  

 підбір мовцем таких позначень, які не просто пом’якшують грубі 

слова та вирази, а маскують, вуалюють суть явища; 

 залежність вживання евфемізму від контексту; 

 соціальна обумовленість уявлення про те, що може бути евфемізмом. 

Отже, можна зробити висновок про те, що евфемізми, «замінні» і 

«пом’якшувальні» слова й словосполучення, є досить вагомим пластом 

лексики сучасної української мови. Вони охоплюють досить широкий спектр 

тем. 

Вивчивши приклади з промов народного депутата, лідера Радікальної 

партії України Олега Ляшка, можна стверджувати, що політичні евфемізми 

зустрічаються досить часто і є дуже актуальними і продуктивними в сучасній 

політичній комунікації. Наприклад, «Хай їй Путін надасть російське 

громадянство, вона цього заслужила. Разом з громадянством звання «героя 

Росії» за підривну діяльність, яку ця «московська зозуля» проводе в 

Україні»; «Завтра, після реалізації «московського сценарія» румуни 

заберуть Чернівці»; «Юлічка, на любі дебати у будь-який час приходь, 

дорогенька зозуленька моя, приходь і ми з тобою подебатуємо..». 

У сучасному світі інформаційних технологій саме політична мова має 

особливий вплив на суспільство. Для лінгвістики евфемізми відіграють 

значну роль у формуванні стереотипів мовної поведінки, тому дослідження 
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сучасних політичних евфемізмів має вагоме значення як у теоретичному, так 

і в практичному аспектах. 
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РОЗДІЛ 3 

НАВМИСНА ДИСФЕМІЗАЦІЯ 

 

3.1. Основні відмінності евфемії та дисфемії 

 

Дисфемізми, на відміну від евфемізмів, вивчені недостатньо. Це можна 

пояснити тим, що термін «евфемізм» з’явився раніше, можливо, через 

багатовікове прагнення суспільства до надмірної ввічливості.  

Дисфемізація в мові може бути навмисною, з метою висловити 

негативну оцінку предмета мовлення. Дисфемізми — це знижене стилістичне 

забарвлення, вони не можуть бути використані в текстах офіційно-ділового 

та наукового стилів. 

О. М. Кацев чітко розділяє евфемізм і дисфемізм. Він наголошує, що 

«Дисфемізм є антиподом, а не різновидом евфемізму. Дисфемізм 

протилежний евфемізму, але не в стилістичному, а в асоціативно-

денотативному плані» [11, с. 20]. Дисфемія — це лексика зниженого стилю 

(вульгаризми, сленги, жаргонізми і просторіччя). У теоретичному плані 

дисфемія поступово «набирає силу» і стає все більш помітним фактом 

дискурсивно-мовної практики й самостійним явищем, який привертає увагу 

лінгвістів. 

Відповідно дисфемізми — це інвективи, засновані на гіперболізації 

негативної ознаки; евфемізми — антивективи, засновані на зменшенні 

ступеня негативної ознаки (або на перемиканні оцінного знака з негативного 

на позитивний).  

Слово стає дисфемізмом тільки в певних умовах дискурсу, саме по собі 

воно є лише зниженою або табуйованою лексикою.  

Відповідно для дисфемії характерною рисою є збереження денотата —

процесу зміни, що може бути негативним або нейтральним. 
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1.  В основі дисфемії закладено деяке поняття, спочатку оцінене 

соціумом як пейоративне (смерть, хвороби, людські вади). Отже, удаючись 

до дисфемії, оратор підсилює негативну складову цього поняття. Подібний 

вид відносин усередині дисфемістичних перетворень можна визначити як 

інтенсифікацію негативності [15, с.13]. 

2. Поняття, яке закладене в дисфемізацію, належить до 

нейтральних. Такими є: позначення національної приналежності індивідів, 

найменування деяких державних установ, посад або професій, частин тіла, а 

також безліч предметів повсякденного вжитку. Унаслідок деяких 

соціопсихологічних настанов у мовця виникає потреба у використанні 

дисфемістичних виразів.  

 

3.2. Класифікація дисфемізмів за лексико-семантичними розрядами 

 

Класифікація дисфемізмів за лексико-семантичнми розрядами завжди 

турбувала суспільство, була предметом засудження й оцінювалася як галузь 

ганебної діяльності. 

Можна виділити такі поняттєві сфери й лексико-семантичні розряди, у 

яких найчастіше трапляються дисфемізми. 

1. Лексико-семантичний розряд. У сучасному мовленні дисфемізми 

цієї категорії складають синонімічні ряди, які постійно оновлюються. 

Це обумовлюється частотністю подій у світі, пов’язаних з 

терористичними актами, високим рівнем злочинності, що призводять до 

людських жертв. Це змушує мовця незалежно від його статусу в суспільстві, 

класової приналежності, вдаватися до вживання грубих слів. 

Цілком очевидно, що під час воєн і різних катастроф політична мова 

рясніє дисфемізмами, пов’язаними з подіями, що відбуваються у світі. 
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Треба зауважити, що цей лексичний розряд має надзвичайно великий 

потенціал і виявляє тенденцію до подальшого збільшення у зв’язку з 

історичними та культурними передумовами, серед яких і підвищений 

емоційний стан обурення в суспільстві, що обумовлений певними 

соціальними й політичними подіями у світі, а також відсутністю духовності. 

2. Лексико-семантичний розряд: дисфемізми, що відносяться до 

широкого кола кримінальної сфери. 

До цієї групи входять дисфемізми, денотат яких пов’язаний з різними 

сферами злочинної діяльності: наркотики, проституція, грошові махінації, 

вбивства. 

3. Лексико-семантичний розряд дисфемізмів, що позначають пороки і 

вади характеру людей. 

У зв’язку з тим, що особисте життя стає публічним надбанням, 

з’являється безліч дисфемістичних виразів. 

Коли індивідуум навмисно «оголює» або виставляє на показ «темний» 

бік своєї натури, відразу ж постає перед судом соціуму, який, своєю чергою, 

вдається до крайнощів — вживання табуйованих мовних форм і понять, 

жертвуючи своїм стилем на користь істини й ефекту впливу. 

4. Лексико-семантичний розряд дисфемізмів у галузі позначень 

національної приналежності. 

У зв’язку з популярністю руху за політичну коректність, будь-яка 

«ненормативна» згадка будь-якої національності суворо засуджується 

суспільством. Тому, розглядаючи дисфемізми цього лексичного розряду, ми 

змушені приймати той факт, що подібне табу поширюється на всіх членів 

суспільства без винятку, тобто при порушенні норм, правил, прийнятих у  

суспільстві, слова  можна розцінювати як дисфемізми. 

Необхідно зазначити, що розглянутий перелік лексико-семантичних 

розрядів дисфемізмів далеко не вичерпаний у міру того як суспільство 

розвивається і змінюється. 
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3.3. Дисфемія в сучасному політичному дискурсі 

 

Особливо популярною дисфемія стає в сучасному політичному 

дискурсі. На тлі процесу дисфемізаціі політичної мови, що відбувається  

нині, з’явилися праці зарубіжних і вітчизняних лінгвістів [8], [18], [21], у 

яких вони роблять спроби соціолінгвістичного аналізу. Лінгвісти 

підкреслюють характерну рису сучасного політичного дискурсу —

насиченість текстів дисфемізмами. 

Вивчення матеріалу дозволило виділити такі причини використання 

дисфемізмів. 

1. Вживання дисфемізмів заповнює простір, який звільнився в мовній 

практиці, тому слова з негативною конотацією стають поширеним явищем. 

Сучасна мова (розмовна, діалекти, жаргони) характеризуються такими 

властивостями, як негативна експресія та агресивність. 

Процес вульгаризації, який торкнувся багатьох сфер суспільного 

життя, привів до збільшення вживання просторічних грубих слів і висловів 

на лексичному рівні («кретин», «дурень»). Лайливі слова частіше 

використовуються в сучасних телевізійних передачах, фільмах, статтях у 

газетах і журналах. Політичний дискурс не є винятком. 

Подібна лексика останнім часом вживається високопоставленими 

політичними лідерами. Так, наведемо приклади з промов народного 

депутата, лідера Радикальної партії України Олега Ляшка:  

 «Ми кажемо, що країні треба максимум 200 депутатів Верховної 

Ради, а не 450 туніядців-лоботрясів, які сидять і нічого не роблять, 

дармоїди… давляться малиной по 670 гривень за кілограм, коли 

народ не може кіло картоплі по гривні продати». 

 «А в нас 450 дармоїдів, які тільки гребуть під себе, забираючи в 

народу». 
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 «Для чого нам міські адміністрації? Куди не плюнь – одні чиновники 

сидять». 

 «Ви підіть, будь ласка до нотаріуса, подивіться, які нещасні діди, 

баби, які все життя прожили в одній хаті, разом її побудували, а 

сьогодні, щоб переоформити хату на когось з родичів, вони мають 

платити більше грошей, аніж коштує сама хата і по п’ять разів 

їздити до райцентру з нотаріуса». 

 «Я колись привів до Верховної Ради двох бабів з Козилецького району 

Чернівецької області, 86 років жінкам, вони стоять плачуть 

отакими сльозами – не можуть по 30 копійок кіло картоплі 

продати». 

 «Біжить Чечетов, кажу: «Зупинись, хоч на живих людей подивись», 

вони ж там не бачили народу живого, вони там у цьому парламенті, 

як пеньки мохом пообростали, їх тільки викорчовувати треба 

радикальними методами». 

 «А в нас Азаров – пенсіонер, Янукович – пенсіонер по 2о тисяч пенсії 

отримують, по 40 тисяч зарплати в місяць отримують. Совість у цих 

держиморд є чи нема»? 

 «Оробець, Парубій та усі інші, які агітували і закликали після першого 

туру президентських виборів не голосувать за Тимошенко, які дали 

можливість Януковичу посадити Юлю в тюрму, Сьогодні вони 

кажуть, що її витягнуть, та вони вранці й ввечері п’ють, щоб вона 

сиділа, бо чим довше вона сидітиме, тим краще буде їм». 

 «Що я буду робити в Парламенті? Один у полі не воїн, я п’ять років 

як лев б’юся з цією бандою, але ж Чечетов підняв руку, хай вона йому 

відсохне, проголосували і на цьому все закінчилося». 

 «Бо сьогодні у Верховній Раді куди не плюнь – одні куми, брати, 

свати». 
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 «Я сьогодні пішов і при людях по-чоловічому отими вонючими 

газетами набив йому морду за те, що Єфремов бреше про мене, що я 

байстрюк, про мою дитину, дружину». 

 «Та це два боки однієї медалі, олігархічні клани, які між собою 

гризуться, воюють за доступ до корита, за доступ до ресурсів, а 

люди для них – це гарматне м’ясо, за яких вони згадують тільки перед 

виборами для того, щоб тони лапші на вуха навішать, після виборів-

хоч трава не рости». 

 «Усі страждають від цієї ганебної влади і тому треба цю владу 

гнати у шию». 

 «Ти майор міліції? Ти скотина, а не майор міліції. Я тебе не обзиваю, я 

тебе грохнув, якби ти попався, я тебе на вилах винесу к йобоной 

матері». 

 «Я хочу сказати, шо я Чернігівський хлопець і мене на понт не 

візьмеш». 

 «Пане Москаль, якшо говорити вашою мєнтовською фігньою, то ти 

відсосував у Президента Кучми губернатором, ти відсосував у 

Президента Ющенка губернатором, а тепер відсмоктуєш у Яценюка 

– сиди і мовчи, мєнт галімий». 

 «Подивіться на оце наманікюрене, напідікюрене существо. Про шо 

ше він може казати, оцей підарас, вибачте мене».   

 «Якшо говорять, шо Ляшко підарас, то я кажу, шо з мене такий 

підарас, як з Азарова реформатор». 

 «Для того, щоб ви зрозуміли, чого я вас не люблю гляньте на себе в 

дзеркало». 

 «Вигода може бути одна – роздягнути і по задниці вам надавати за 

такі слова». 

 «Про те, шо ви чорнорота, це знає уся країна і про те, шо ви брехуха 

безсовісна». 
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 «Шановний пане Чумак, ви осюди прийшли, бо вас батогами погнало 

партійне начальство. І скільки тобі років? Іди онуків няньчити, 

пердун старий». 

2. Ще одна причина, яка веде до використання дисфемії, — 

невимушений психологічний стан мовця, що спонукає його йти наперекір 

жорстким нормам та обмеженням. Важливу роль серед психологічних 

причин відіграє фоновий психічний стан агресії. 

Отже, виплескуючи агресію, індивід може відчувати позитивні емоції, 

викликані психологічним станом задоволення, самоствердження, виконання 

свого призначення в суспільстві і демонстрації своєї переваги. На нашу 

думку, ця причина вживання дисфемізмів простежується під час проведення 

політичних дебатів. Наведемо приклади з промов народного депутата, лідера 

Радикальної партії України Олега Ляшка:  

 «Кажу, Віталій, а куди ж бобрів дівати, червонокнижних птахів 

дівати? Каже, шо давай переселимо бобрів у зоопарк. Ото якби 

замість бобрів та чиновників у зоопарк переселити, повісити замки і 

ключі загубити од тих замків». 

 «Ви зрізали 150 дерев? Сволочі ви, подонки кончені, подонки». 

 «150 дерев ти підарас саджав їх»? 

 «Задовбали скотиняки». 

 «Ви не офіцери, ви подонки і сволочі. Он гляньте на цих паразитів, 

оце така міліція. Покажіть оцих держиморд на всю країну». 

 «Ви шо собі дозволяєте – принижувати людей, принижувати 

українців, ах ви мордяка така нагла. Ви бачите сволота яка, як на 

людей каже». 

 «Куди поцілувати? Поцілуй сам себе, подонок». 

 «На хрен з пляжа, Державне управління справами»! 

 «І я пропоную знову вилучити Симоненка із зали для того, щоб ним 

тут і не воняло отим гнилим продажним фсб-ним агентом. Коли 
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ти подонок виходиш сюди, коли ти розказуєш, як ми убиваєм людей, ви 

їх убиваєте, ви розколюєте країну». 

 «Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шльондри ви 

продажні, простітутки ви політичні!» 

 «Ти бандюган, мєнти – бандіти разом з бандітами мєнти пагані! 

Отакі животи, морди понаїдали і бандітів прикриваєте». 

 «Я питаю: «Оце на зарплату такого живота од’їв, а мордяку оту де 

від’їв?». 

3. Сучасна суспільно-мовна практика демонструє випадки навмисного 

використання дисфемізмів з метою дискредитації опонента, залучення уваги 

аудиторії. Йдеться про популістську політику. 

Політичні лідери застосовують різні мовні тактики і стратегії. 

Останнім часом ведеться активна розробка окремих способів і засобів 

впливу політичних лідерів на комуніканта. 

Якщо розглядати виникнення дисфемізмів, цікавою буде стратегія 

дискримінації, яка реалізується через такі тактики, як звинувачення, образа і 

знущання. Це яскраво простежується в промовах народного депутата, лідера 

Радикальної партії України Олега Ляшка, наприклад: «Юлічка, на любі 

дебати у будь-який час приходь, дорогенька зозуленька моя, приходь і ми з 

тобою подебатуємо, я тебе кончу за Україну і за те, шо ти хотіла ціною 

розвалу країни дорваться до влади»; «Ти чого досі не в тюрмі, скатіна? 

Бачите, шо московська робить гнида». 

4. Умовою дієвості дисфемізмів виявляються не тільки соціокультурні, 

психолінгвістичні фактори, популістські тактики, але й дотримання 

своєрідної мовної «моди» з метою створення іміджу звичайної людини, 

простого робітника, який розмовляє зрозумілою для всього народу мовою, 

часом і з грубими виразами. Наведемо приклад з промови Олега Ляшка: 

«Оце зараз в’їбемо за Волноваху, за Маріуполь, за Україну. Хай всі сволочі 

знають, шо всі хто прийде на українську землю – херово закінчать». 



21 

 

Отже, дисфемізми є тактичними мовними засобами, за допомогою 

яких може бути досягнутий бажаний ефект і здійснитися цілеспрямований 

вплив, що реалізується через мовні стратегії і тактики, зокрема, стратегію 

дискредитації.  

Треба зазначити, що запропоновані функції не виключають один 

одного, а, навпаки, доповнюють і підсилюють ефект впливу.   
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ВИСНОВКИ 

 

Політичний дискурс відноситься до особливого типу спілкування, для 

якого характерна висока ступінь маніпулювання, і тому виявлення 

механізмів політичної комунікації є значущим для визначення характеристик 

мови як засобу впливу на особистість. 

У своєму дослідженні під терміномом «евфемізм» розуміємо 

альтернативні непрямі найменування небажаного, що використовуються для 

приховування правди про негативні характеристики денотата та сприяють 

ефекту пом’якшення, унаслідок чого виступають однією із суттєвих умов 

успішної комунікації, вираженню замаскованої суб’єктивної оцінки явищ і 

ситуацій.  

Дисфемізм визначаємо як цілеспрямоване акцентування, виділення 

негативних ознак денотата, погіршення характеристик об’єкта. Відмінною 

від процесу евфемізації рисою дисфемії є напрям оцінного варіювання: від 

нейтрального до пейоративного, від помірного до різко негативного. 

У результаті аналізу матеріалу було виявлено, що найчастіше евфемізми 

використовуються для додання більш оптимістичного «зовнішнього 

вигляду» висловлювань, які порушують важливі питання. Тим же часом, 

семантична невизначеність політичних евфемізмів дозволяє їм успішно 

згладжувати «гострі кути» розмови, особливо в форматі попередньо 

заготовлених монологів (наприклад, виступи на міжнародних форумах і 

самітах), коли текст не обмежений у часі. У процесі ж «живого» спілкування 

(переговори, прес-конференції) ступінь евфемізаціі зменшується, що 

обумовлено спонтанністю комунікації, а також іншим рівнем самоконтролю 

мовця. 

Використання евфемізмів є стратегічним завданням політичної 

комунікації і спрямовано на уникнення негативної реакції, згладжування 

небажаних фактів, завуальоване уявлення подій і їхніх наслідків.  
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У результаті проведеного дослідження можемо стверджувати, що 

дисфемізми представлені в основному простими, іменними 

словосполученнями. Кількість політкоректних пропозицій-дисфемізмів у 

політичному дискурсі незначна. Яскравим представником, який 

використовує у своїх промовах дисфемізми, є народний депутат, лідер 

Радикальної партії України Олег Ляшко. 

Процеси евфемізаціі та дисфемізаціі являють собою дві протилежні 

тенденції, наявні в мові та мовленні: до пом’якшення негативної експресії 

мови, її маскування й до огрубіння висловлювання, посилення негативної 

експресії.   
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