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В статті розглянуто компаративнi фразеологiзми містa Лисичанська
Луганської областi, якi утворилися в процесi трудової дiяльностi окремих
шарів населення.
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КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ MICTA ЛИСИЧАНСЬКА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТI
О.В.Шкуран (Лисичанський педагогiчний коледж Луганського
нацiонального педагогiчного унiверситету iмeнi Тараса Шевченка)
Вiдродження нацiональної культури окремих peгioнів України дає
можливiсть створити систему знань про народ в цiлому, дiзнатися про
особливостi побуту, мислення, iнтелектуальних вимог суспiльства на
кожному eтапi його розвитку. Особливий iнтepec викликають тi регiони, де
протягом багатьох десятилiть вiдбувалося змiшання культур, їx парадигм, що
дало можливiсть переконатися в силi слов'янських культур. Мова йде про
росiйськомовнi регiони, мислення яких формується на осередках рiзних
культур. Незважаючи на розвиток новітнix iнформацiйних технологiй, як i
десятки pокiв тому, люди прагнуть у мовленнi бути лаконічними,
використовувати влучнi вирази, якi ввiбрали в себе енергiю інтелекту та
мудростi багатьох поколiнь. "Фразеологiчнi одиницi (ФО) є експонентами
культурно-нацiонального контексту, більше чи менше зашифрованого
(згорнутого) у їх внутрiшнiй формi. Привабливою стороною семантики ФО є
їx гуманiстичний характер. Вони – частина духовного свiтy кожного мовця,
нерозривно пов'язаного зi своєю ментальною дiяльнiстю iндивiда, з
колективною свiдомiстю народу".
Регiональна
фраземiка
Луганщини,
зiбрана
В.Д.Ужченком,
Д.В.Ужченком, свiдчить про гострий разум народу, їx естетичнi та етичнi
потреби, передає колорит окремих міст, сiл, селищ. Особливої уваги
заслуговують компаративнi фразеологiзми, якi зiставляють предмети та їx
властивостi за одномiрними ознаками. Це дає можливість уподiбнювати два
компонети порiвняння – суб’єкт порiвняння та об'єкт порівняння.
Дiалектна фразеологiя, яка продовжує збагачуватись щороку новими
дослiдженнями: "Фразеологiчний словник лемкiвських говірок Схiдної
Словаччини" Н.Вархол, А.Івченка (Братислава – Пряшев, 1990),
"Iдеографiчний словник полiських народних порiвнянь з компаративними
об'єктами – назвами тварин" Г.М.Доброльожі (к.: Волинь, 1997),
"Фразеологiчний словник схiднослобожанських i степових говірок Донбасу"

В.Ужченка, Д.Ужченка (Луганськ, 2002), "Постiйнi народнi порiвняння в
говірках Cepeдньoгo Полiсся та сумiжних територiй. Красне слово – як
золотий ключ" (Житомир, 2003), свiдчить про те, що сучасне переплітається з
минулим i дарує нащадкам новi реалiї.
Компаративнi фразеологiзми містa Лисичанська Луганської областi
можна подiлити на декiлька груп, якi утворилися в процесi трудової
дiяльностi окремих шарів населення:

Це лише частка того, що зiбрано у "Фразеологiчному словнику
схiднослобожанських i степових говірок Донбасу", укладеного В.Ужченком,
Д.Ужченком (Луганськ, 2002 piк).
Аналiзуючи поданi компаративiзми, якi вживаються в мовленнi
лисичанцiв, можна зробити висновки: не вci порiвняння мiстять в собi
сполучники (зяблика давати – мерзнути, лисиця бiгає – отруювати повiтря
cipувато-рудими викидами пiдприємств). Деякi з них є зрозумiлими лише
мешканцям містa, бо економичнi та екологiчнi умови наштовхують людей
утворювати народнi порiвняння бiльш гуманiстичного характеру (дихати
маргарином – перебувати в загазованому мiсцi шахти). У кожнiй
компаративнiй фраземi вживається стрижневе слово, якe може називати
тварин (як кpiт сонце, як корова язиком злизала, як кіт на сало), птахiв (як
сорочаче яйце, як сорока на тину, як чайка в гнiздi, як кажан у дуплi), дерев
(як тополя, як з дуба впав, дуб-дерево), рослин (як квасоля, як перекотиполе,
як картопля. аж мохом обрiс), комах (як бліх. як мyxa, як бджiлка),
природнi явища (як градом побитий, як смола на cocнi, як сніг на голову),
назви речей (наче тapiлку проковтнув, як сто карбованцiв дає, як чiп
глухий), нечиста сила (як у чорта на куличках, як бiс уночi, як чорт у
боклазі), назви органiв тіла (очi poрогом лізуть, аж вуха в'януть, аж руки
трясуться, як не з тiєї ноги встав), власнi iмена (як у Мартина блiх. як
рачки до Києва, що в Києвi Химка), позначення простору (як у вулику, як на
базарi, паралельно).
Найчастiше для утворення порiвнянь мешканцями мicтa обираються
традицiйнi свiйськi та дикi тварини: ведмiдь, вовк, лисиця, заєць, курка,
собака, корова, бик, коза, вiвця, вiслюк, свиня; назви рослин: буряк, гречка,
просо, пшениця, гриби, горох, перець. Але oстаннім часом виникають
компаративiзми з назвами iнших звiрiв: як мавпа, як слон, тигриця, Львiвна,
гepoїв фiльмiв: як Pоккi на сир, Шварценегер, принцеса Ксена тощо.
Не обминають компаративнi фразеологiзми нові досягнення в галузi
науки та технiки: як мобiльний телефон (швидкий), як електронна скринька
(обiзнана чутками людина), вiшати _мівіну (обманювати). При використаннi
назв дерев вживаються такі: як баобаб (впертий), як пальма, кипарис (струнка
людина), бамбук (дурнуватий). Taкi колоритнi компаративнi фразеологiзми

yтвopeнi в результатi великого iнформацiйного простору, телебачення, радiо,
можливостi частiше, нiж ранiше, виїздити в iншi країни світу.
Порiвнюючи народнi фраземи в одному peгioнi, можна сказати, що
iнодi вони рiзняться: давити жучка – спати (Луганськ), то в Лисичанську
кажуть "придавити черв'ячка"; як у сорочиному гнiздi – дуже шумно
(Красний Луч, Бiлолуцьк), то в Лисичанську кажуть "як у вулику".
2003 року в Житомирi Г.М.Доброльожа видала словник "Постiйнi
народнi порiвняння в говірках Середнього Полісся та сумiжних територiй.
Красне слово – як золотий ключ", аналiз якого показав, що із восьми тисяч
народних порівнянь, що вживаються в Житомирськiй, Волинськiй,
Рiвненськiй, Київськiй, Сумськiй, Чернiгiвськiй областях, бiльше трьохсот
названi пiд час опитування мешканцями міста Лисичанська. Наприклад: будь
здорова як корова i красива як свиня, як нова копiйка, грозний як жук
навозний, за три копійки, як на виставці, як пан-барон, як перед смертю, як
граблi. як куркуль тощо.
Для
узагальнення
зiбраних
матерiалiв
з
компаративними
фразеологiзмами було проведено опитування вчителiв шкiл містa, батькiв
учнiв середнiх шкiл № 4, 14, 5, 24, студентiв педагогiчного коледжу, якi
мешкають в містi Лисичанську. Кожен житель мicтa має власне уявлення про
дiалектну фразеологiю. Але вiн не може уявити, що кожен є носієм живої
мови, усталених словесних формул, зворотiв, образiв. Саме компаративнi
фразеологiзми становлять важливий шар щодо пiзнання культури, традицiй,
вiрування, побуту, видiв господарської дiяльностi народу. Необхiдно
продовжувати цю роботу задля вiдродження у країнської культури, наших
пращурiв, якi заклали пiдвалини для дiалектної фразеологiї, нащадкiв, якi
захочуть продовжити традицiї свого народу. Ця справа потрiбна нашiй
неньцi-мовi.

