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НОВІ АСПЕКТИ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ У СУЧАСНИХ 

ФРАНЦУЗЬКИХ МЕДІА 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ФРАНЦУЗСКИХ МЕДИА 

NEW ASPECTS OF POLITICALLY CORRECT IN MODERN 

FRENCH MEDIA 

 

Анотація: У статті розглядаються семантичні та функціональні зміни 

терміну політкоректності у сучасному медійному просторі Франції. Встановлено 

появу негативних конотацій у терміні політкоректності під впливом останніх 

подій у країні та світі. 

Ключові слова: політкоректність, новомова, медійний простір, мігрант. 

Аннотация: В статье рассматриваются семантические и функциональные 

изменения термина политкорректность в современном медийном пространстве 



Франции. Было установлено появление негативных коннотаций в термине 

политкорректность под влиянием последних событий в стране и мире. 

Ключевые слова: политкорректность, новоязык, медийное пространство, 

мигрант. 

Summary: The article touches upon semantic and functional changes of term of 

politically correct in modern French mass media. Additional negative connotations of 

the term of politically correct because of the latest events in France and the world were 

determined. 

Key words: politically correct, newspeak, mass media, migrant. 

 

Актуальність. Категорія ввічливості є однією з основних при 

міжособистісній комунікації, а показники ввічливості є індикаторами 

соціального статусу учасників комунікації: високий / більш низький / рівний, 

свій / чужий. 

Ввічливість як соціокультурний вже феномен давно й широко 

досліджується фахівцями з гуманітаристики, а останнім часом до кола їх 

наукових інтересів потрапила й політкоректність. Попри те, що поступово 

інтерес науковців до цього феномену поступово став згасати, останні трагічні 

події в Європі та світі знову вивели поняття політкоректності на перші шпальта 

медіа хоч і переважно з негативними конотаціями. 

Стаття має на меті показати, яких змін набуло поняття політкоректності та 

пов’язане з ним поняття «мігрант» у французькому медійному просторі за 

останні місяці. 

Об’єктом нашої розвідки є поняття політкоректності як складова категорії 

ввічливості у французькому медійному просторі, а предметом – нові конотації 

та зміни у контексті функціонування поняття політкоректності у зв’язку з 

трагічними подіями в Європі наприкінці 2015 – початку 2016 рр. 

Політкоректність – це лінгвокультурне явище, яке виникло у 70-ті роки в 

США та набуло поширення у Західній Європі, а потім і світі, полягає у пошуці 

таких мовних засобів, які б не ображали чи принижували індивіда через його 



расову, статеву приналежність, зовнішній вигляд, тощо. Воно базується на 

лінгвальному процесі евфемізації, а відтак навряд можна говорити його 

унікальність та новизну.  

Відома французька дослідниця Марина Ягело ще у 1978 році писала, що 

мова є системою символів, яка є частиною соціальних відносин, а відтак слід 

відкинути саму ідею «нейтральної» мови, бо відношення індивіда до мови 

складається через його взаємини з суспільством [1]. Ці роздуми були підхоплені 

французькими феміністками, що сприяло фемінізації французької  мови, навіть 

на законодавчому рівні у Бельгії та Канаді. 

Водночас французькі дослідники доволі скептично чи навіть іронічно 

ставляться до самого терміна «політична коректність», наголошуючи, що 

евфемізми завжди були невід’ємною складовою дипломатичного спілкування.  

До того ж подібні мовленнєві явища вже мали місце у французькій 

лінгвокультурі, і тут можна згадати  преціозниць або манерність 17 століття, яку 

висміював Мольєр. Тоді намагалися розмовляти витончено, блискуче, 

використовуючи яскраві метафори: le «conseiller des grâces» – радник з 

витонченості та елегантності, що означало «un miroir» - дзеркало, l'«antipode 

de la raison» – протилежність розуму для sotte – нерозумна, дурна, les 

«commodités de la conversation» – комфорт для розмов замість fauteuils – крісло, 

або un «traître», коли говорили про un paravent – ширма. Але, за словами Катрін 

Малаваль, Оскар серед усіх прецензійних виразів належить безумовно  pauvres 

porteurs de chaise- бідні носії стільців, які стали  des «mulets baptisés» – 

хрещеними віслюками [2] . У  20 столітті з’явилася новомова « langue de bois» 

«дерев’яна мова» та політкоректність [3, 4]. Метафоричний вираз « langue de 

bois» = novlangue увійшов у французьку мову у 70-х роках 20-го століття та 

позначав закостенілий стиль радянського мовлення, мову пропаганди, 

відсутність вільного висловлення. Сьогодні «дерев’яна мова» або ж новомова 

присутня всюди: у політичному та дипломатичному дискурсі, ЗМІ, рекламі, мові 

маркетингу та адміністрації. Вона вважається пустою, застиглою, яка заважає 

живій, вільній мові, заважає говорити правду, те що думаєш насправді. На думку 



Домініки Бретон сучасна «дерев’яна мова» на відміну від попередніх часів дещо 

втратила свою пропагандистську функцію, оскільки вже не йдеться про 

створення єдиної правди мовою. Водночас новомова зберегла дискурсивні риси 

первинної  «дерев’яної мови»: вживання стереотипних формулювань, гучних, 

«пишних» виразів, пошук найкращого слогану, яким часто обмінюються з 

опозиціонерами, загравання до аудиторії, приниження опонента, популізм, 

демагогія, тощо [7] .  

Існують навіть словники новомови [5, 6]. І якщо у 2008 році перший 

словник новомови містив близько 300 одиниць, у 2013 – більше 500, то у 2015 – 

більше 1000. Вихід нового словника новомови, звісно ж, не міг лишитися 

непоміченим і спровокував достатньо жваве обговорення в першу чергу серед 

франкофілів. Серед яких вирізняється погляд  есеїста Мішеля Жофруа на 

новомову, який поділяє чимала частина французького суспільства [8]. 

З одного боку, вражаюча кількість одиниць у словнику свідчить про те, 

наскільки заангажованою та брехливою є мова мас-медіа, що послуговуються 

ново мовою, а з іншого боку, що звісно є позитивним моментом, знайомство з 

цим словником допоможе розуміти, що насправді повідомляють нам 

телебачення, преса, тощо [9]. 

У сучасному світі новомова нерозривно пов’язана з політкоректністю. 

Термін «політкоректність» увійшов у французьку мову у 90-х роках 20-го 

століття та набував свого сучасного значення. Практична мета використання 

політкоректності полягає в тому, щоб уникати того, що могло б образити ті чи 

інші категорії людей за расовими, гендерними, релігійними, професійними, 

фізичними, віковими, сексуально-орієнтаційними ознаками.   

І хоча, зазначає Домініка Бретон, політкоректність є феноменом 

демократичного суспільства, на відміну від дерев’яної мови, вони 

використовують однакові мовні засоби, оскільки мова йдеться про розрив 

семантичного зв’язку між мовними знаками, що сприймаються тепер як 

образливі, та їх референтами. А саме про евфемізми, кліше, слогани, 



оксиморони, плеоназми, неологізми шляхом деривації, складання, запозичення, 

абревіації, метафори, тощо  [7]. 

Так, «неприємні» номінації на зразок chômeur замінюються нейтральними 

однокомпонентними лексемами або словосполученнями: centre 

psycho- thérapeutique, психотерапевтичний центр -  (asile de fous, притулок для 

божевільних), chercheur d’emploi, пошукач роботи- (chômeur, безробітний), 

défavorisés,малозабезпечені -  (pauvres, бідні), non-voyants, які втратили зір - 

(aveugles, сліпі). 

Серед дериваційних засобів для створення політкоректних термінів часто 

використовуються префікси та суфікси, що виражають ідею обмеження, таким 

чином наближуючи меншини до основної соціальної спільноти: défavorisés, 

малозабезпечені  має позитивний компонент favorisés, забезпечені  та префікс 

обмеження dé-, або démunis, малозабезпечені з позитивним компонентом munis, 

забезпечені  замість прикметника pauvres,бідні який має негативну конотацію 

[1]. Інший спосіб створення евфемізмів – це використання негативних префіксів 

або слів: «non»-apprenant або «mal»-sachant, який погано вчиться замість un 

cancre, ледар, ou «contre»-performance,протилежність успіху насправді un échec, 

провал, невдача, «sans»-abri, безпритульний це un  clodo або un clochard,злидень 

, «dys»-fonctionnement, дисфункціонування замість une bavure policière, 

поліцейське зловживання, «contre»-vérité, протилежність правди замість un 

mensonge, брехня, « sans»-papiers,без документів  замість un immigré clandestin, 

нелегали . 

Щоб запобігти расової та соціальної дискримінації «неприємні» назви 

професій замінюються більш приємними евфемізмами на зразок  technicien de 

surface, технік площини  замість un balayeur, прибиральник, або  hôtesse de caisse, 

робітниця каси замість une caissière, касирша, femme de ménage, хатня 

робітниця – це : une technicienne des sols, технік підлоги, або une employée de 

maison, хатній службовець. У галузі економіці «грубі» слова пом’якшуються: 

так «réajuster», переглянути використовують замість dévaluer, знецінювати, 

«réaménager», уточнювати скоріше ніж réduire, скоротити, зменшити; 



словосполучення «ouverture du capital», відкритість капіталу замінює  une 

privatisation, приватизацію, а «lignes de production», виробничі лінії вживається 

замість travail à la chaîne, праця на конвеєрі. 

Використовуються також наукові терміни: aliénation, психічний розлад 

замість folie, божевілля, oncologie або carcinologie, онкологія замість 

cancérologie, рак.  

Й нарешті акроніми : HLM, IVG, HP, які є імпліцитно 

приємнішими,  відповідно «habitation à loyer modéré », житло за помірну 

платню, « interruption volontaire de la grossesse », добровільне переривання 

вагітності, « heures pleines », години номінального навантаження. 

Звісно ж, підкреслює Мішель Жофруа, політкоректність, починаючи з 

виправлення граматичних форм, веде до виправлення ідеології, яка 

першочергово не розглядалася як образлива, з тим, щоб зменшити кількість 

випадків ображення деяких категорій населення [9]. 

Прикладом, може бути фемінізація професій. 

Також, не слід забувати про те, політкоректність має у своєму 

розпорядженні не тільки мас-медіа, але й рекламу (тенденція обирати для 

реклами «змішані сім’ї»), кінематограф (чіткий поділ на «гарних» та «поганих»), 

та освітні програми (перегляд національної історії, антирасове виховання)[10]. 

Водночас поступова зміна обличчя французького суспільства призводить 

до появи нових політкоректних термінів, або ж заміни старих. Так, наприклад, у 

2015 році Nouvel Observateur разом з Rue89 присвятили цілу статтю 

функціонуванню термінів « Réfugiés », « migrants » та « clandestins » на 

позначення мігрантів у контексті існуючої політичної та соціальної ситуації в 

країні. Особливий наголос робиться на жонглюванні цими термінами в 

залежності від того, про яких мігрантів з та до якої країни йдеться мова. Подібне 

жонглювання не є припустимим, бо мігранти мають різний правовий статус 

(réfugiés – біженці, étranger en situation irrégulière – нелегальні трудові мігранти, 

тощо), а відтак і ставлення у суспільстві до них різне (migrant - мігрант, clandestin 

– нелегал ). Так, наголошують автори огляду, у сучасних французьких медіа 



вживається clandestin переважно по відношенню до нелегальних трудових 

мігрантів, якщо мова йдеться про Францію. Як наслідок, через появу негативної 

конотації, clandestin замінено на migrant – термін, позбавлений пейоративного 

компоненту, тоді як по відношенню до інших країн вживається clandestin. Що, 

звісно, викликає збурення правих сил у країні: 

«Sur le site “Je suis stupide, j’ai voté Hollande”, on trouve ce coup de gueule :  

“Il n’y a plus de clandestins en France, ni de sans-papiers, il n’y a plus que des 

migrants ! Ils n’ont donc pas violé nos frontières ou ne sont pas restés illégalement 

chez nous après l’expiration de leur titre de séjour. Ils ont simplement ‘ migré ’.” » 

Але, наголошують автори публікації, зважаючи на той факт, що чи не 

половина біженців – діти, якось некоректно називати дітей мігрантами, а відтак 

“clandestin” поступово замінюється  “réfugié” чи “exilé”[11]. 

 Сам термін «політкоректність» донедавна у французькому медійному 

просторі сприймався дещо іронічно і асоціювався в першу чергу зі Сполученими 

Штатами, звідки він власне і походить, внаслідок останніх подій в Європі 

пов’язаних з мігрантами, отримує нове життя. І цей термін дедалі частіше 

з’являється на шпальтах французької преси, але переважно з негативними 

конотаціями. 

Наприклад,  

«La France va payer très cher son "politiquement correct"» 

«La fracture d’après Cologne : 63% des Français considèrent que les pouvoirs 

publics sont dans le "politiquement correct" et minimisent les problèmes quand ils 

parlent d’immigration et de migrants» 

Різкий поштовх до критики політики політкоректності дають теракти у 

Парижі у листопаді та напад на жінок у Кельні у новорічну ніч:  

«Le politiquement correct aurait changé de camp : les déclinistes, les 

islamophobes, les anti-européens et les souverainistes auraient gagné la guerre 

idéologique»[12]. 

Що підтверджують різні соцопитування серед французьких громадян: 



«Alors que les incidents de Cologne font beaucoup parler aujourd’hui, un 

sondage exclusif IFOP pour Atlantico montre qu’une grande majorité de Français ne 

sont pas satisfaits par l’attitude des médias sur les questions d’immigration et de 

migrants. Egalement interrogés sur l’attitude des pouvoirs publics sur ces thèmes, les 

Français ne sont pas plus indulgents.»[13] 

Все частіше термін «політкоректність», «політкоректний» звучать як осуд 

зовнішньої та внутрішньої політики Франції у питанні міграції. Донедавна 

Франція достатньо терпляче ставилася до іммігрантів з країн Північної Африки 

та з ісламських країн, але після останніх подій саме цю терпимість поставили у 

провину. Більш того, звинувачують у тому, що вона стоїть на заваді свободи 

слова: Liberté d’expression: «En France, la pire censure est le politiquement 

correct»[14]. 

І якщо ще у 2015 році французи досить терпляче ставилися до усього, що 

пов’язане з міграцією та політкоректністю, то вже у 2016 році з’являються 

публікації на зразок: «Crachons ensemble sur le politiquement correct» [15]. 

Висновки. 

Політкоректні евфемізми як і інші подібні мовленнєві явища мають місце 

у сучасній французькій мові, їх вживання, як спосіб пом’якшення «неприємних» 

номінацій та «грубої» лексики,  поширюється й тому заслуговують подальшого 

вивчення. 

Список літератури. 

1. Lòpez Dìaz M. L’euphémisme, la langue de bois et le politiquement 

correct. Chagements linguistiques et stratégies énonciatives [Електронний ресурс] / 

M. LòpezDìaz - L’information grammaticale № 143, 2014 - Режим 

доступу:  http://www.academia.edu/9823227/L_euph%C3%A9misme_la_langue_de

_bois_et_le_politiquement_correct_changements_linguistiques_et_strat%C3%A9gies

_%C3%A9nonciatives 

2. Mallaval C. Même le mot noir devient tabou, c’est de la pure folie 

[Електронний ресурс] / C. Mallaval - Libération, 2007- Режим доступу : 

http://www.academia.edu/9823227/L_euph%C3%A9misme_la_langue_de_bois_et_le_politiquement_correct_changements_linguistiques_et_strat%C3%A9gies_%C3%A9nonciatives
http://www.academia.edu/9823227/L_euph%C3%A9misme_la_langue_de_bois_et_le_politiquement_correct_changements_linguistiques_et_strat%C3%A9gies_%C3%A9nonciatives
http://www.academia.edu/9823227/L_euph%C3%A9misme_la_langue_de_bois_et_le_politiquement_correct_changements_linguistiques_et_strat%C3%A9gies_%C3%A9nonciatives


http://www.liberation.fr/vous/2007/12/10/meme-le-mot-noir-devient-tabou-c-est-de-

la-pure-folie_108193 

3. Gérald A. De la « langue de bois » au « politiquement correct » 

[Електронний ресурс] A. Gérald- Académie des sciences morales et politiques - 

Режим доступу :  

http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/textacad/antoine/languedebois.pdf 

4. Шапина Л.Н. Эвфемизмы в социальных сферах деятельности: 

политкорректность и «деревянный язык» (на примере французского языка) 

[Електронний ресурс] // Людмила Николаевна Шапина - Вестник Адыгейского 

государственного университета.- Серия 2: «Филология и искусствоведение». 

Выпуск №1, 2008 - Режим доступу:  http://cyberleninka.ru/article/n/evfemizmy-v-

sotsialnyh-sferah-deyatelnosti-politkorrektnost-i-derevyannyy-yazyk-na-primere-

frantsuzskogo-yazyka 

5. Vocabulaire politiquement correct, 2006 [Електронний ресурс] / - 

Режим доступу :    https://spqr7.wordpress.com/2006/10/17/vocabulaire-

politiquement-correct/ 

6. Volle Michel. Petit dictionnaire correct – français, 2013[Електронний 

ресурс] / - Режим доступу :   http://michelvolle.blogspot.com/2013/10/petit-

dictionnaire-correct-francais-et.html 

7. Електронний ресурс – Режим доступу: 

http://babel.revues.org/2537?lang=en 

8.     Електронний ресурс- Режим доступу:  http://www.polemia.com/le-

nouveau-dictionnaire-de-novlangue-est-sorti/ 

9.       Електронний ресурс- Режим доступу: http://vigile.quebec/La-novlangue-

la-langue-de-l 

       10.   Електронний ресурс- Режим доступу: http://www.polemia.com/la-

novlangue-la-langue-de-loligarchie-et-notamment-des-medias-troisieme-episode-la-

novlangue-et-ses-limites-2/ 

http://www.liberation.fr/vous/2007/12/10/meme-le-mot-noir-devient-tabou-c-est-de-la-pure-folie_108193
http://www.liberation.fr/vous/2007/12/10/meme-le-mot-noir-devient-tabou-c-est-de-la-pure-folie_108193
http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/textacad/antoine/languedebois.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/evfemizmy-v-sotsialnyh-sferah-deyatelnosti-politkorrektnost-i-derevyannyy-yazyk-na-primere-frantsuzskogo-yazyka
http://cyberleninka.ru/article/n/evfemizmy-v-sotsialnyh-sferah-deyatelnosti-politkorrektnost-i-derevyannyy-yazyk-na-primere-frantsuzskogo-yazyka
http://cyberleninka.ru/article/n/evfemizmy-v-sotsialnyh-sferah-deyatelnosti-politkorrektnost-i-derevyannyy-yazyk-na-primere-frantsuzskogo-yazyka
https://spqr7.wordpress.com/2006/10/17/vocabulaire-politiquement-correct/
https://spqr7.wordpress.com/2006/10/17/vocabulaire-politiquement-correct/
http://michelvolle.blogspot.com/2013/10/petit-dictionnaire-correct-francais-et.html
http://michelvolle.blogspot.com/2013/10/petit-dictionnaire-correct-francais-et.html
http://babel.revues.org/2537?lang=en
http://www.polemia.com/le-nouveau-dictionnaire-de-novlangue-est-sorti/
http://www.polemia.com/le-nouveau-dictionnaire-de-novlangue-est-sorti/
http://vigile.quebec/La-novlangue-la-langue-de-l
http://vigile.quebec/La-novlangue-la-langue-de-l
http://www.polemia.com/la-novlangue-la-langue-de-loligarchie-et-notamment-des-medias-troisieme-episode-la-novlangue-et-ses-limites-2/
http://www.polemia.com/la-novlangue-la-langue-de-loligarchie-et-notamment-des-medias-troisieme-episode-la-novlangue-et-ses-limites-2/
http://www.polemia.com/la-novlangue-la-langue-de-loligarchie-et-notamment-des-medias-troisieme-episode-la-novlangue-et-ses-limites-2/


11.      Електронний ресурс- Режим доступу: 

http://rue89.nouvelobs.com/blog/les-mots-demons/2015/08/26/refugies-

migrants-ou-clandestins-les-mots-comptent-234877 

12.         Електронний ресурс- Режим доступу: 

http://www.levif.be/actualite/international/zemmourisation-des-

esprits/article-opinion-451435.html 

13.          Електронний ресурс- Режим доступу: 

http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/immigration-et-politiquement-correct-

dans-opinion-debat-entre-jean-sebastien-ferjou-et-laurent-mauduit-

2542686.html 

14.            Електронний ресурс- Режим доступу: 

http://reseauinternational.net/liberte-dexpression-en-france-la-pire-censure-

est-le-politiquement-correct/  

15.            Електронний ресурс- Режим доступу: 

http://www.dreuz.info/2016/01/08/crachons-ensemble-sur-le-politiquement-

correct/ 

 

 

http://rue89.nouvelobs.com/blog/les-mots-demons/2015/08/26/refugies-migrants-ou-clandestins-les-mots-comptent-234877
http://rue89.nouvelobs.com/blog/les-mots-demons/2015/08/26/refugies-migrants-ou-clandestins-les-mots-comptent-234877
http://www.levif.be/actualite/international/zemmourisation-des-esprits/article-opinion-451435.html
http://www.levif.be/actualite/international/zemmourisation-des-esprits/article-opinion-451435.html
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/immigration-et-politiquement-correct-dans-opinion-debat-entre-jean-sebastien-ferjou-et-laurent-mauduit-2542686.html
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/immigration-et-politiquement-correct-dans-opinion-debat-entre-jean-sebastien-ferjou-et-laurent-mauduit-2542686.html
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/immigration-et-politiquement-correct-dans-opinion-debat-entre-jean-sebastien-ferjou-et-laurent-mauduit-2542686.html
http://reseauinternational.net/liberte-dexpression-en-france-la-pire-censure-est-le-politiquement-correct/
http://reseauinternational.net/liberte-dexpression-en-france-la-pire-censure-est-le-politiquement-correct/
http://www.dreuz.info/2016/01/08/crachons-ensemble-sur-le-politiquement-correct/
http://www.dreuz.info/2016/01/08/crachons-ensemble-sur-le-politiquement-correct/

