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Abstract: The paper is a comparative study of Bulgarian and English military ter-
minology and it discusses the process of terminologization investigating the mechanism 
of metaphorisation and the transfer of meaning by metonymy. A detailed classification of 
types of metaphorical and metonymical terms in both languages is presented and supported 
by examples. 
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Развитието на специализираната военна терминология се подчинява на 
особеностите, които са характерни за съвременния български и английски 
език като цяло. Но извеждането на характерните особености в терминообра-
зуването на военни термини през последното десетилетие ще помогне по-
добре да се разбере спецификата и тенденциите в тяхното развитие.

Х. Сейгър (Сейгър 1990: 71) определя използването на съществуващи 
езикови средства като един от трите основни подхода към създаването на нови 
названия. Това е и обектът на настоящето съпоставително изследване: използ-
ване на съществуваща дума от разговорния език (български и английски) в 
качеството £ на военен термин, т.е. терминологизацията, или процесът на 
„семантична деривация, при която на название на общоупотребимата лексика 
се дава ново терминологично значение“ (Петкова 2009: 15). Целта е да се на-
прави класификация на терминологизацията чрез метафора и метонимия, кои-
то са двата начина за вторична номинация, и анализ на получените резултати. 

В. Даниленко (Даниленко 1977: 98) посочва, че „Семантичният способ е 
бил един от първите словообразователни начини за създаване на терминоло-рвите словообразователни начини за създаване на терминоло-вите словообразователни начини за създаване на терминоло-
гични названия. Пътят за приспособяване на общонародни думи в термино-
логични названия преминава през семантична специализация, която е започ-
вала с тяхната употреба в особен контекст“. В. Даниленко цитира Ф. Филин, 
според когото „професионалният език [на военните] със своите корени е бил 
по най-тесен начин свързан с общоразговорната и литературна реч, бил е част 
от нея. Военното значение на много термини се е определяло само от контек-
ста; в друг контекст тези термини можели да приемат и други значения (соци-
ално-политически, битови, абстрактни и др.)“ (Даниленко 1977: 99). Имайки 
предвид общите процеси на развитие на българския и руски език в диахро-
нен план за дълъг период от време, можем да приемем, че подобна е била и 
тенденцията с употребата на български военни термини като бой, бойница, 
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денуване, запас, застава, окоп, убежище, удар, укритие, (войскови) тил и др. 
Английската военна терминология, от своя страна, също се е развивала на ба-
зата на изменение на значението на думи от разговорния език и използването 
им в специфичната сфера на военните дейности, като напр. armour, attack, 
cavalry, gun, cannon, frigate, strike и др. 

В процеса на семантични изменения основна роля играе преносът на на-
званието на съществуваща дума въз основа на сходство по някакви признаци 
на предметите, явленията, действията, свойствата или качествата. Метафо-етафо-
рата е едно от типичните средства за терминологична номинация, като ней-
ният съдържателен механизъм е „мисловна операция, при която на основата 
на сравнение се осъществява взаимодействие между двете значения – пър-
вичното значение на съществуващата в езика дума и другото, новото значе-
ние, появило се в професионалната сфера, което се назовава със същата тази 
дума“ (Попова 2012: 359). 

За систематизиране на многообразието от метафорични военни терми-
ни се използва подробната семантична класификация, развита от E. Петкова 
(Петкова 2009) и M. Попова (Попова 2012).

Класификция на метафорично назоваване 

Сравнявайки значенията на общоупотербимата дума и новообразуваната 
терминологична единица, М. Попова и Е. Петкова използват класификацион-
ните единици тип, подтип и модел за моделиране на метафоричното номи-
ниране, като с тип и подтип се характеризира „общият признак в значението 
на двете взаимодействащи си единици, като типът е задължителната класи-
фикационна единица, а подтипът е факултативна класификационна единица... 
Чрез моделите се изразява комбинацията между семантичните стойности на 
двете области (източник и цел)“ (Петкова 2009: 29). Настоящето изследване 
следва основните типове и модели от горепосочената класификация, като до-
бавя нови типове и модели. Анализът показва, че в някои от случаите се на-
блюдава идентичност на метафоричната номинация и в двата езика, като ме-
тафоричният термин/терминоелемент е с удебелен шрифт и курсив; в други 
случаи, при липса на съответствие, метафоричният термин от единия от двата 
съпоставяни езика следва приетата типологична класификация, последван от 
неговия (не)метафоричен преводен еквивалент и/или обяснение. Значенията 
на българските термини са в основната си част от ВТР или РНСО (който е 
изрично посочен в скоби), а на английските – основно от речника на НАТО. 

1. Тип ‘форма’
1.1. модел: ‘(част от) живо същество à (част от) предмет’, напр.: нос 

(на кораба) – bow(s) (от староангл. bow ‘рамо’); нос/носова част (на само-
лет) – nose (of the plane); warhead – бойна глава; хобот на лафет – част от 
артилерийско оръдие.
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1.2. модел: ‘предмет à действие’, напр.: stream take-off – поточно изли-
тане – излитане на самолети в строй един след друг; stick (‘пръчка’) – групов 
скок на парашутисти; свредел – spin и спирала – spiral (в авиацията) – фи-
гури в пилотажа.

2. Тип ‘външен вид’
2.1. модел: ‘(част от) живо същество à (част от) предмет’, напр.: 

опашка – tail – задната част на самолет; fin (‘перка на риба’) – вертикален 
стабилизатор – вертикалната част на опашката на самолета; (галвано-уда-
рен) рог – horn – част от устройството на контактна мина; guinea-pig (‘мор-
ско свинче’) – кораб минен проривател – вид военен кораб; bug (‘буболечка, 
бръмбар’) – тайно подслушвателно устройство.

2.2. модел: ‘предмет 1 à предмет 2’, напр.: ядро – cannonball – кълбовиден 
артилерийски снаряд; horse collar (синонимен на rescue strop) (букв. ‘конски 
хамут’) – спасителен колан; mine plough (‘мина + плуг’) – устройство пред 
бронирано средство за разкопаване и детониране на мини; бронекалпак – 
бронирано закритие с амбразура.

2.3. модел: ‘живо същество à начин на действие’, напр.: змейка – snake 
mode – за описание на полет; leapfrog (leap ‘скок’ и frog ‘жаба’ – название и 
на играта „прескочикобила“) – за описване на начина на придвижване напред 
на подкрепленията.

3. Тип ‘външен вид и разположение’
3.1. модел: ‘част от живо същество’ à предмет – място, напр.: тил – 

rear area – задната част на строя; headquarters – щаб; аirhead – плацдарм; 
bridgehead – предмостие, плацдарм; гръб – back – също често се използват 
от военните в български и английски, напр. „нападам противника в гръб“, “to 
break the back of the enemy’s offense”.

3.2. модел: ‘предмет à предмет – място’, напр.: trail (‘следа, диря’) –  
изоставане на бомба – начинът, по който бомбите остават след самолета. 

4. Тип ‘свойство’ 
4.1. модел: ‘предмет à физическа характеристика на предмет’, напр.: 

таван на самолет – сeiling – най-голямата височина на самолет.
4.2. модел: ‘свойство на човек à физическа характеристика на предмет’, 

напр.: endurance (‘издържливост’) – ресурсна автономност – времето, през ко- времето, през ко-времето, през ко-
ето самолет, кораб или др. средство може да продължи да оперира при опреде-
лени условия, т.е. без презареждане с гориво; bleeding edge (‘кървящ’ + ‘край’) 
– тази част от карта, където картографският детайл е до самия край на картата.

4.3. модел: ‘физическо свойство на предмет à физическа характе-физическа характе-
ристика’, напр.: лека картечница – small arms; hot spot (‘гореща точка’) – 
радиационно огнище – участък в радиоактивен район със значително по-
висока радиоактивност. 



500

5. Тип ‘качество’
5.1. модел: ‘качество на живо същество à физическа характеристика 

на предмет’, напр.: smart bomb – ‘умна’ бомба – синонимни термини на 
guided bomb/missile – крилата ракета, но с по-усъвършенствани харак-
теристики; smart defence – интелигентна отбрана – нова стратегическа 
концепция на НАТО от м. май 2012 г. за обединяване и споделяне на бой-
ните способности и координиране на усилията; active defence – активност 
на отбраната – непрекъснато въздействие върху настъпващите войски на 
противника.

5.2. модел: ‘качество на живо същество à предмет (– място)‘, напр.: 
мъртва зона/ мъртво пространство – dead space/dead zone – зона, която не 
може да бъде обстрелвана или наблюдавана; лъжливо съоръжение – decoy 
(‘примамка’) – имитация на човек, предмет или процес с цел заблуждаване 
на противника. 

6. Тип ‘функция’: ‘предмет 1 à предмет 2’, напр.: минно поле – minefield 
– участък от местност, на който са поставени мини; цел – target – район, обект, 
човек, върху когото са насочени разузнавателни дейности; bouquet mine – вид 
мина.

7. Тип ‘предназначение’
7.1. модел: ‘предмет 1 à предмет 2’, напр.: огън – light навигационен 

ориентир за ограждане на навигационни опасности и за обозначаване на фар-
ватера; бронежилетка – flak jacket/bulletproof vest/body armour; garnishing 
(‘гарнитура, украса’) – камуфлажен елемент; grazing fire (‘graze’ – ‘докос-– ‘докос- ‘докос-
вам се леко’) – настилна стрелба (рус.) – стрелба, приблизително успоредна 
и на не повече от 1 м над земята; димна завеса – smoke screen ‘изкуствено 
създаден димен облак (мъгла) за заслепяване нa противника, за маскировка’; 
shielding – защитно облеклo.

7.2. модел: ‘човек à предмет’, напр.: миночистач – minesweeper (‘sweep’ 
– мета, чистя), минен ловец – minehunter; самолетоносач – aircraft carrier: 
видове военни кораби; изтребител – fighter (‘боец’) – вид военен самолет.

8. Тип ‘разположение’
8.1. модел: ‘част от човешкото тяло à част от предмет’, напр.: feature 

(‘лице, физиономия’) – за особеностите на релефа, които са обозначени върху 
лицевата страна на карта на картата; face of a map or chart – лицевата страна 
на карта. 

8.2. модел: ‘позиция à одушевени агенти’, напр.: head of staff – началник 
щаб (срв. ‘държавен глава’); преден отряд – advance force 1. отряд от танко-
ви формирования, усилен със специални части; 2. част от силите на морски 
десант; stay behind force -– подразделение зад линията на фронта. 
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9. Тип ‘действие’
9.1. модел: ‘действие на живо същество à действие на/върху предмет’, 

напр.: creeping mine – пълзяща мина – мина, която може да „пълзи“ по мор-
ското дъно под влияне на морските течения; minehunting – търсене на мини; 
engagement (‘годеж; задължение’) – прехващане на цел; mine clearance/
sweeping – чистене на мини; armed sweep (‘мета, чистя’) – въоръжен кон-
тактен трал; fighter sweep – „свободен лов“ – нападение на самолет; free fall 
– свободно падане – парашутна маневра. 

9.2. модел: ‘действие на живо същество à действие върху друго живо 
същество’, напр.: mopping up (‘чистене’) – прочистване – ликвидиране 
на противниковата съпротива; изтощаване на войските – продължително 
огнево въздействие въху противника.

10. Тип ‘състояние’: ‘състояние на живо същество à състояние на пред-
мет’, напр.: married failure (букв. ‘провален брак’) – за описание на състояние 
на мина вследствие несработил механизъм; ready – готов – когато оръжието 
е заредено и готово за стрелба.

11. Тип ‘характеристика на действие’
11.1. модел: ‘предмет à действие’, напр.: fire-power umbrella (‘чадър’) 

– за назоваване на определен район за зенитно прикритие на море; carpet 
(‘килим’) bombing – бомбардиране на площ.

11.2. модел: ‘(характеристика на) действие à предмет’, напр.: огнехвър-
гачка – flame-thrower; минохвъргачка – mortar; гранатохвъргачка – grenade 
launcher; скитащ танк – танк, който се отделя с цел да заблуди противника.

11.3. модел: ‘местоположение (назовано със същ. собств. име) à харак-
теристика на предмет, действие или явление’.

Във военната терминология е възможна „метафорична характеристика на 
взаимодействие“ (Алексиев 2005), при която съществителни собствени име-
на започват да функционират като съществителни нарицателни имена, напр.: 
Hiroshima à употреба на ядрено оръжие върху голямо населено място; Ver-
dun (Верден) à несъкрушима крепост; Pearl Harbor à внезапно нападение. 
По подобен начин в съзнанието не само на българските военни, но и на всеки 
българин, названието Шипка е синоним на ‘храбра защита’, а Батак – на 
‘жестоко масово избиване на цивилни жители’. 

12. Тип ‘функция и характеристика на действие’: ‘действие 1 à дей-
ствие 2’, напр.: оперативно изкуство – operational art – изкуство за използ-
ване на войските и силите за постигане на стратегически и оперативни цели; 
harassment (‘измъчване’) – поддържане на степен на напрежение – действия 
за затрудняване на противника; peacemaking – миротворчество – действия 
за прекратяване на огъня или мирно уреждане на конфликт.
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13. Тип ‘външен вид и характеристика на действие’
13.1. модел: ‘(част от) живо същество à предмет’, напр.: крилата ра-

кета – guided missile – ядрена управляема ракета; кораб на подводни крила 
– вид кораб.

13.2. модел: ‘предмет 1 à предмет 2’, напр.: booby trap (букв. ‘капан за 
наивници’) – мина сюрприз – специален вид взривно устройство; beam rider 
(‘лъч’ + ‘ездач’) – ракета, насочвана по електронен лъч; клин (рус.) – боен 
ред на самолети.

14. Тип ‘форма и функция’: ‘предмет 1 à предмет 2’, напр.: air corridor 
– въздушен коридор ‘ограничен въздушен маршрут за преминаване на прия-
телски самолети’; зарядна ракла – специален сандък за съхраняване и пре-
возване на артилерийски снаряди.

Анализ на семантичната класификация на терминологизация-
та чрез метафора

Приведените по-горе примери са доказателство, че военната термино-
логия и в двата съпостявяни езика изобилства от термини, създадени на ос-
новата на метафоричен пренос на названия от общоупотребимата лексика, 
превърнати във военни термини. В хода на проучването предложената от М. 
Попова и Е. Петкова класификация бе обогатена с още три типа и няколко 
модела на съпоставяне: тип ‘качество’, тип ‘действие’ и тип ‘състояние’, за 
да се отрази най-точно семантичният начин на взаимодействие между изход-
ния и метафоричния термин, напр. active defence – активност на отбрана-
та, мъртва зона – dead space (качество), engagement – прехващане на цел 
(действие); married failure (букв. ‘провален брак’) – за описание състоянието 
на мина (състояние).

Анализираните примери в това съпоставително изследване може да 
бъдат разпределени в три основни групи според наличието/отсъствието на 
съответен метафоричен термин в другия език и процесите на семантична 
деривация, т.е. дали процесът на терминологизация е протекъл идентично в 
двата езика. 

Първата група включва термини, създадени въз основа на идентичен ме-
тафоричен пренос на названия от общоупотребимата лексика, напр.: предме-
ти от бита: димна завеса – smokescreen; части от човешко/животинско тяло: 
нос/носова част (на самолет) – nose; животни: ежове – antitank hedgehogs 
(‘таралежи’) – преносими противотанкови и противопехотни инженерни заг-
раждения; свойства: таван на самолет – ceiling; качества: smart defence – 
интелигентна отбрана; разположение: преден отряд – advance force; пред-
назначение: огън – light; действие: mopping up – прочистване; характеристи-
ка на действие: гранатохвъргачка – grenade launcher; функция и характери-функция и характери-
стика на действие: оперативно изкуство – operational art; форма и функция: 
въздушен коридор – air corridor и др. В случаите на новозаети термини от 
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английски в български език наблюдаваме запазване на метафоричния пре-
нос в някои от тях чрез калкиране (smart defence – интелигентна отбрана, 
operational art – оперативно изкуство) или дори транслитериране (mosquito 
fleet – москитен флот вместо ‘комарен флот’, какъвто би бил буквалният 
превод – за назоваване на съвкупност от малки бързоходни бойни кораби, 
предназначени за едновременни действия на големи групи). За отбелязване 
е и наличието на голям брой термини, калкирани или транслитерирани от 
руски език, които в някои случаи са с разбираема семантична структура – 
бронекалпак, клин (‘боен ред на самолети’), но в други метафоричният пре-
нос е неясен в български, напр. настилна стрелба, подавяне на противни-
ковата ПВО.

Втората група включва случаите, в които даден метафоричен термин има 
метафорично съответствие в другия език, но с други мотивиращи призна-
ци, напр.: мина сюрприз – booby trap (‘капан за наивници’), крилата раке-
та – guided missile (‘управляема’), търсене на мини – minehunting (‘лов на 
мини’), лека картечница – small arms (‘малко оръжие’), радиационно огнище 
– hot spot (‘гореща точка’), изтребител – fighter (‘боец’); минен заградител 
– minelayer (‘lay’ – поставям) и др. 

Третата група се състои от метафорични термини, които имат немета-
форично съответствие в другия език, напр.: horse collar (‘конски хамут’) 
– спасителен колан; carpet (‘килим’) bombing – бомбардиране на площ; stick 
(‘пръчка’) – групов скок на парашутисти; fire-power umbrella (‘чадър’) – зе-
нитно прикритие на море; garnishing (‘гарнитура, украса’) – камуфлажен 
елемент, airhead – плацдарм, минохвъргачка – mortar, flight path (‘полет’ + 
‘пътека’) – траектория на полета и др. 

Терминологизация чрез метонимия

За разлика от метафората, при която има пресичане в значенията на 
свързани по сходство понятия от две различни области, в нашия случай – 
общолитературна и военна, при метонимията логико-семантичната връзка 
е „между импликативно (по реална връзка, наречена в традиционното 
езикознание в обобщен смисъл, но много сполучливо ‘съседство’) свързани 
понятия, принадлежащи към една област“ (Попова 2007). 

�е приемем модела на метонимизация на М. Попова, за да разгледаме 
как дадено название от общоупотребимата лексика е подложено на вторична 
номинация, като става название на военен обект, предмет или действие. 

А. Парадигматичен тип метонимия
При назоваване на частта с името на цялото, към което принадлежи, ‘част 

à цяло’, и на рода с името на негов вид, ‘вид à род’, логико-семантичното 
отношение е на включване, т.е. обемът на изходното значение се включва в 
обема на новото. При логико-семантичните отношения ‘цяло à част’ и ‘род 
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à вид’ обемът на новото значение се включва в обема на изходното (Попова, 
2007). Тези отношения може да бъдат систематизирани и подкрепени с при-
мери по следния начин: 

1. Подтип ‘част – цяло’
1.1. модел ‘част от облекло à човек’, напр.: green berets – зелени барети 

– 1. американски специални части; blue berets – сини барети – войници от 
частите на ООН 

1.2. модел ‘цветово графично означение à група или организирана 
общност от хора’, напр.: сини сили – blue forces – означение на приятелските 
сили в учения на НАТО; white forces – означение на неутралните сили в уче-означение на неутралните сили в уче-
ния на НАТО; blue on blue – схватка между приятелски части по погрешка. 

1.3. модел ‘предмет – част à предмет – цяло’, напр.: strong point – опорен 
пункт – ключов пункт от отбранителна позиция, обикн. силно укрепен и 
тежковъоръжен, около който са групирани няколко позиции за допълнителната 
му защита (когато този пункт се използва като характеристика на системата 
за отбрана).

2. Подтип ‘цяло – част’, напр.: friend – когато означава всеки един от 
приятелските войски независимо кой: ‘в системата за опознаване: назоваване 
на обект или предмет, който се предполага или разпознава да е от приятелска 
нация или група’. 

3. Подтип ‘вид – род’, напр.: (military) intelligence – разузнаване 
‘информация относно чужди нации, вражески или потенциално 
неприятелски сили или райони на реални или потенциални операции. Отнася 
се и за дейностите, водещи до събиране на информацията, и за органите, 
ангажирани в тях’; сигурност ‘комплекс от мероприятия за защита от 
действия на противника’ (РНСО); наблюдение – surveillance ‘системно 
следене на въздушно пространство, суша, хора, места чрез визуални, слухови, 
електронни, фотографски др. способи’. 

4. Подтип ‘род – вид’, напр.: командване – command – когато терминът се 
използва вм. командир, срв.: ‘1. властта, дадена на военачалник за ръководство 
и взаимодействие с военни подразделения, 2. заповедта, дадена от началник 
…. 5. упражняване правото на командване’, напр. „Трима генерали и един 
адмирал минават в резерва, сухопътни войски – с ново командване“ (www.
otbrana.alle.bg); javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);java
script:void(0);javascript:void(0); агресия – когато терминът се използва за 
който и да е акт на агресия, срв.: ‘незаконно използване на въоръжените 
сили на една (група) държава/и срещу друга/и за нейното завоюване. Към 
актовете на агресия се отнасят: военна окупация, анексиране, блокада на 
брегове и пристанища, нападение с въоръжени сили’ (РНСО); заплаха – ко-
гато терминът се използва за военна заплаха срв.: ‘целенасочени дейности 
на социални субекти, държави и държавни органи за увреждане на основни 
ценности, интереси и цели на др. социални субекти, държави и общества. 
Има икономическа, политически, военни и др. заплахи’ (РНСО). 
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Б. Синтагматичен вид метонимия
Два са участниците в този вид метонимичен пренос: предикат и актант, 

и те влизат в различни комбинации (Попова 2007). Тези отношения може да 
бъдат систематизирани и подкрепени с примери по следния начин: 

1. субординативен подвид 
1.1. модел: ‘предикат à актант’, напр.: удар – strike ‘атака, която има 

за цел да порази, унищожи или плени целта’; head check – проверка на 
наличността на личния състав.

1.2. модел: ‘актант à предикат’, напр.: бяло знаме – сигнал за 
прекратяване на стрелбата.

2. координативен подвид
2.1. модел: ‘актант 1 à актант 2’ Типична метонимична връзка 

имаме, когато името на изобретателя се пренася и замества самия предмет 
в номенклатурните знаци, напр.: Калашников, Beretta, M-16 ‘автомат’, 
Катюша ‘реакт. система за залпов огън’, Макаров, Glock ‘пистолет’, Colt 
‘револвер’, МиГ (по създателите си Микоян и Гуревич) ‘бомбардировач’.

Друг начин е метонимичният пренос на значението на съществителните 
собствени имена върху друг предмет/обект на базата на реална връзка между 
тях. Напр. географското название се асоциира с определено (учебно) заведе-
ние, като: West Point ‘висше военно училище’; Langley ‘ЦРУ’ и др. По подо-
бен начин Атия се асоциира с най-голямата българска военноморска база. 

2.2. модел: ‘предикат 1 à предикат 2’, напр.: мореходност на кораба 
(русизъм) ‘пригодност на кораба да плава’, където ходя à плавам, които са 
съподчинени на надредния предикат движа се.

Заключение

Настоящото съпоставително изследване на процесите на терминологиза-
ция в специалната област на военната терминология помага да се установят 
общи закономерности на терминологичната номинация на неродствени ези-
ци, изясняване на реализацията на езиковите универсалии, което води до по-
задълбоченото изясняване на проблемите на отразяването и организирането 
на знанията в тази област, а също и въпроси на функционирането и превода, 
както и на преподаването на тези термини. 
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