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PHRASEOLOGICAL UNITS WHICH INCLUDE THE
“HEAD” SOMATISM IN BULGARIAN AND IN JAPANESE
Katya Marinova
Abstract: Depending on the degree of interlinguistic equivalence, the
phraseological units with Bulgarian somatism head and Japanese somatism
頭 (atama, kashira; zu, tou) can be divided into: complete (absolute)
phraseological equivalents, incomplete (partitive) phraseological equivalents,
relative phraseological equivalents, phraseological analogs and formal
phraseological equivalents. In view of the fact that the Bulgarian and Japanese
languages belong to different language families, complete (absolute)
phraseological equivalents can be found very rarely, but we can detect a lot of
partitive and relative phraseological equivalents, as well as many formal
phraseological equivalents. Since Bulgarian phraseological units with head exceed
Japanese phraseological units in number, we detect more phraseological
analogues in Bulgarian phraseological units.
Key words: phraseological units, somatisms, interlinguistic equivalence,
phraseological equivalents

Фразеологичните единици, които съдържат в своя състав соматизма глава в българския език, са най-многобройни. Регистрирахме
337 соматични фразеологични единици (СФЕ) в българския език и
85 СФЕ в японския. В японския език за глава се използва 頭 (atama,
kashira; zu, tou), като първите две са кунните (японските) четения,
а останалите – онните (квазикитайските). При отчитането на степените на еквивалентност не се взема предвид словоредът, тъй като
за разлика от българския език, където основната структура на простото
изречение е подлог – сказуемо – допълнение, SVO (Аз ям хляб.), то в
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японския тя е подлог – допълнение – сказуемо, SOV
(私はパンを食べる。(Watashi ha pan wo taberu.). Освен това сказуемото в японския език е винаги в края на изречението.
В настоящата работа се придържаме към класификацията на С.
Влахов и С. Флорин относно видовете еквиваленти. Въз основа на
степента на междуезикова еквивалентност те ги разделят на: пълни
(абсолютни) фразеологични еквиваленти, непълни (частични)
фразеологични еквиваленти, относителни фразеологични еквиваленти,
фразеологични аналози и индивидуални еквиваленти. Тъй като ние
се интересуваме от системната, а не от преводаческата еквивалентност, няма да вземаме предвид индивидуалните еквиваленти, които
са плод на преводаческо решение. Към останалите видове еквиваленти ще добавим още едни – формални фразеологични еквиваленти.
Пълните (абсолютните) фразеологични еквиваленти извън контекста
притежават еднакви конотативни и денотативни значения – имат
единно смислово съдържание, стилистична и емоционално-експресивна окраска, приблизително еднакъв компонентен състав, редица
еднакви лексико-граматични показатели като съчетаемост, принадлежност към една граматическа категория и много др. Особено важно е да не съдържат елементи от националния колорит. Най-често
към тази група спадат заимстваните фразеологични единици (ФЕ),
които се срещат в много езици, предимно с латински и древногръцки
произход. Непълните (частичните) фразеологични еквиваленти са
пълен еквивалент към многозначна ФЕ, но не във всичките £
значения. Относителните фразеологични еквиваленти се отличават
от пълните по някакъв показател – имат синонимни компоненти или
формата им е леко изменена, отнасят се към друга граматическа
категория или пък имат различен синтактичен строеж. Във всички
останали отношения са пълноценни съответствия. Това са преобладаващата част от тези ФЕ, които не притежават местен колорит и
могат да се преведат с ФЕ на български език. Когато при превод на
образни ФЕ аналозите са сходни, говорим за относителни фразеологични еквиваленти, а когато нямат нищо общо помежду си като
образи – за фразеологични аналози. Съществуват и група ФЕ, които
въпреки че имат еднакъв компонентен състав и синтактичен строеж,
т.е. те са еквиваленти по изказ, обозначават различни неща, т.е. не
са еквиваленти по съдържание. Тях ние наричаме „формални еквиваленти”.
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В настоящата работа като еквиваленти ще разглеждаме само
случаите, при които съответните ФЕ съдържат соматизъм и единствено тези СФЕ, които са регистрирани в ексцерпираните източници,
посочени в Библиографията.
Пълни фразеологични еквиваленти наблюдаваме само в 3
случая, което се дължи на принадлежността на двата езика към различни езикови семейства.
На 8 японски СФЕ съответстват 9 непълни фразеологични
еквивалента в българския език поради несъвпадане на броя на значенията на СФЕ.
Леката промяна във формата, но основаването на еднакъв
образ е причина за 6 относителни фразеологични еквивалента в японския език и 7 в българския.
Фразеологичните аналози на японските СФЕ с глава са 5, на
българските – 18. Приведени са само тези СФЕ, които могат да се
предадат със СФЕ. Тъй като СФЕ с глава в българския език са
много повече от японските, при тях наблюдаваме и повече фразеологични аналози.
СФЕ, които са еквиваленти по изказ, но не и по съдържание
(формални фразеологични еквиваленти) са 7.
В таблица 1 са представени видовете еквиваленти при СФЕ с
глава и 頭 (atama, kashira):
Табл. 1
Пълни (абсолютни) еквиваленти
Български език
Японски език
Дебела (корава, твърда) ми е главата – 頭が固い (堅い) (atama (kashira) ga
Не се вслушвам в съветите на другите; katai) – „главата ми е твърда” – Упорит
неразбран и упорит съм.
съм, не искам да променя своето
тълкуване, разбирания; несговорчив съм.
Сече ми главата – Умен съм, бързо и 頭が切れる(atama ga kireru) – „главата
лесно схващам, разбирам.
ми реже, сече” – Умен съм и бързо
реагирам, съобразявам, вземам мерки.
Качва ми се/качи ми се кръвта в 頭に血が上る (atama ni chi ga noboru) –
главата – Силно се развълнувам, обикн. „кръвта ми се качва в главата” – Излизам
от гняв
извън себе си от някаква емоция.
Непълни (частични) еквиваленти
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Представено графично, изглежда по следния начин:

Фиг. 1

Както се вижда от фиг. 1, най-многобройни са фразеологичните
аналози в българския език, съдържащи в състава си глава, следват
непълните фразеологични еквиваленти. Интересното в случая е, че
наблюдаваме еднакъв брой относителни и формални фразеологични
еквиваленти.
От горните примери в Табл. 1 става ясно, че сходство в двата
езика намираме в начина, по който се отразяват невъзприемчивостта,
процесите, които протичат при гняв, опиянение, главоболие. Докато
в българския език повдигането на главата е свързано с негативни
прояви (неподчинение, високомерие), то в японския език те са положителни (появявам се, проявявам се). За разлика от японския език,
където космите на главата (косата) се изправят от вълнение или
срам, то в българския език това явление е свързано със страха.
Другата особеност е свързана с по-голямото конкретизиране, което
е характерно за японските ФЕ, напр.
頭の髪（毛）が立つ（上がる (kashira no kami (ke) ga tatsu (agaru) –
„косата (космите) на главата ми се изправят”.
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