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Структурні особливості порівняльних фразеологічних одиниць та їхні експресивні функції

У цій роботі приділяється більше уваги стилістичному аспекту ФО, і при контекстній реалізації ФО ця сторона їх значення особливо проявляє свої можливості. Так як порівняльні ФО базуються на прийомі образного лінгвістичного порівняння взагалі, ми почнемо цей аналіз розглядати як це поняття. Наведемо визначене порівняння, яке сформував Мартін Вівальді: "La comparacion o imagen es un procedimiento literatio que sirve para hacer comprender mejor una nocin abstracta o un objeto poco conocido para pintar con fuerza una situacin o simplemente para poner de relieve una idea o darle cierta gracia" Більшість дослідників вивчають порівняння як співставлення двох явищ з тим, щоб пояснити один з них за допомогою іншого. Схожість та несхожість у фразеології як близькоспоріднених, так і неблизькоспоріднених мов, це ще не досить вивчене питання. І часто дослідники наполягають лише на національні самобутність фразеології своїх мов, не помічаючи її схожості з іншими мовними системами. Особливо це стосується вивчення у порівняльному плані фразеології двох мов, так як стійкі словосполучення не прямо і не легко співвідносяться один з одним в різних мовах. Тут багато чого залежить від самого типу словосполучення. 
Перш ніж перейти до співставленого вивчення групи ФО - порівнянь в іспанській та українській мовах, для цієї роботи необхідно розглянути ще деякі питання, які стосуються загальної теорії фразеології, їх стилістичного статусу експресивних засобів мови.
como una vela			немовби аршин проковтнув
haber de todo como en botica	як в аптеці
Як екпресивний засіб порівняння - дуже поширене в публіцистиці та художній літературі. Порівняння часто може бути композиційним прийомом і служить як основа розрогнутого образу. Загальна ідея композиції та розгорнуті образи визначають вибір засобів вираження. Порівняння складається із співставлень двох понять, явищ, предметів, осіб, які поєднані між собою якимось загальними ознаками. Ознак, які поєднують схожі речі, явища, повністю не переносяться на порівняльний предмет, а чітко виділяються. Легко помітити, що порівняння утворюються з готових лексичних одиниць і пов’язані з розвитком розмовних стилів та стилів викладання. Слово, що означає предмет або особу, яке порівнюється, називають об’єктом порівняння, другий компонент порівняння взагалі визначається як термін порівняння. Порівняння поділяються на 2 основні групи:
I. Порівняння точні, логічні, без оціночних елементів
(cabeza) como de plomo		(голова) як свинцем налита
trabajar como un reloj		працювати як годинник
Критерій - використовується у нейтральному стилі.
II. Порівняння, яке має оціночний елемент або щось, що відноситься до певного стилю (піднесеного, фамільярного).
beber como una сuba		пити як бочка
cuidar como a las nias de sus ojos	берегти як зіницю ока
          Що стосується структури, то в якості відтворюваних мовних одиниць фразеологічні звороти завжди виступають як структури ціле складового характеру, що складається із різноманітних за своїми морфологічними властивостями слів, які являються в різних синтаксичних відношеннях між собою. За структурою фразеологізми української та іспанської мов поділяються на дві великі групи:
1) фразеологізми, що відповідають реченню:
ha llovido mucho desdе entonces     багато часу пройшло з тих пір
lo de detras de la cortina		ось де собака зарита
una gota de agua en el mar		капля в морі
2) фразеологізми, що відповідають сполученню слів:
estar en ascuas			ніби на голках
no descoser los labios		тримати язика за зубами
Звичайним засобом оформлення компаративних відносин між елементами сталих порівнянь є порівняльні сполучники. Сполучник як. Компаративні конструкції з цим сполучником складають велику частину стійких порівнянь як в українській, так і в іспанській мовах.
conocer como los dedos de la mano	знати, як свої п’ять пальців
vivir como perro y gato		жити як кішка з собакою
mas pobres que las vatas		бідний як церковна миша
Згідно з проведеним аналізом більшість компаративних фразеологізмів ми можемо розділити на дві чудові у функціональному відношенні групи: ад’єктивні та адвербіальні компаративізми. Структурна модель компаративізмів складається з двох компонентів. Перший компонент цієї двочленної конструкції, яка є основою порівняння, виражається прикметником, дієсловом або прислівником. Цей компонент визначає якість, властивість або стан суб’єкту. Другий компонент моделі виражається іменником як в однині так і у множині. Перший компонент компаративної фразеологічної одиниці є семантичним або структурним центром фразеологічного словосполучення. Другий компонент виконує роль підсилювача властивості, стану або якості суб’єкту, функціонального зближуючись з прислівником міри "дуже", "цілком", "зовсім" (абсолютно). 
claro como la luz del dia	ясно як божий день
bella como un cuadro	гарненька як на малюнку
Ад’єнктивні вислови, як і звичайні прикметники, взагалі виконують функцію визначення іменника:
como caido de las nubes	як з неба упав
mas sordo que la tapia	глухий як пеньок
Дієприкметникові вислови взагалі починаються дієприкметником hecho або hecha (зроблений, зроблена) і використовуються як іменний член при дієсловах стану або ж у абсолютних конструкціях.
hecho una bacalada		худий, як скелет
hecho una leo		як чурбан
hecho una estatua		як болван (як стовп)
         Ці ФО мають значення якісної характеристики особи. Їх можна віднести до ад’єктивних фразеологізмів, так як вони поєднуються з тими ж словами, що і фразеологізми, які співпадають з прикметниками, мають той же набір граматичних категорій. 
bueno cuando duerme		добрий, коли спить
Адвербальних ФО в іспанській мові значно більше ніж адєктивних, але і вони представлені різноманітними структурними типами з цілісним та роз’єднано цілісним значенням. Адвербальні порівняння виконують в реченні одну функцію прислівника - виступають у функції обставини образу дії, яка не виділяється комами.
como una aguja en un pajar		як голка в скирді сіна
como el que oye llover		як з гуся вода
como perro con pulgas		як на (гарячих) голках
Метою цієї роботи є спроба порівняльного вивчення структури, семантики, образної основи, синтаксичних та стилістичних функцій компаративних ФО іспанської та української мови, які є досить багаточисленими та функцірнально-активними в обох мовах. Загальновідомо, що будь-який підхід у вивченні іспанської фразеології є цікавим і плідним, бо мова йде про виключно багатий і різноманітний матеріал, функції якого виходять далеко за межі бути лише експресивним засобом у побудові художнього тексту. 

