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МЕТАФОРА У ТЕРМИНОЛОШКИМ 
КОЛОКАЦИЈАМА У ЕНГЛЕСКОМ 

И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

САЖЕТАК. Рад је фокусиран на метафоричне колокације у пословном енглеском и
примењен је когнитивни приступ. Корпус чине именице и глаголи који
се, према Оxford Business English Dictionary for Learners of English, често
употребљавају у овом дискурсу, а у комбинацији са другим речима гра-
де колокације. У овом раду бавимо се метафоричним колокацијама у
којима је уочено да полазни домен имају жива бића, животиње, пред-
мети и природне појаве. Анализа показује да се приликом превођења
на српски примењују три методе: a) метафора у енглеском преводи се
истом метафором у српском (исте или другачије синтаксичке структу-
ре); б) метафора у енглеском преводи се другачијом метафором у срп-
ском; в) користи се парафраза или описни превод.
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УВОД

Ра9ни оквир ово:а ра9а је Oеорија конце@Oуалне меOафоре (Lakoff
& Јohnson 1980), :9е меOафора @ре9сOавља @ресликавање са кон-
креOно: изворно: 9омена на а@сOракOни циљни 9омен. У овом
ра9у Lавимо се ис@иOивањем колокација у оквиру 9искурса @о-
словно: ен:леско: језика. ИсOраживање је засновано на ко:ни-
Oивном @рисOу@у @ревођења Oермина у оLласOи @ословне еконо-
мије. Циљ ра9а је 9а се усOанови на који начин се ис@ољава
меOафоричносO у овим лексичким с@ојевима, као и 9а се ви9и на
који начин се Oерминолошке колокације у ен:леском @рево9е на
ср@ски језик. Кор@ус исOраживања @ре9сOављају лексички с@оје-
ви са меOафоричним значењем. СисOем ексцер@ције с@рове9ен у
скла9у са MIP (Metaphor Identification Procedure) Lиће у насOавку
9еOаљније оLјашњен.

По9 колокацијом @о9разумевамо с@ој најмање 9ве лексичке
је9инице (именица, :ла:ола, @ри9ева, @рило:а), које сOу@ају у
међусоLни о9нос и комLинују се на више начина (Прћић, 2008,
сOр. 151). Сле9 колокаOа је релаOивно усOаљен, @ре9ви9ив и сOа-
Lилан, а значење цело: с@оја је @о @равилу @розирно (Прћић,
2008, сOр. 153).

Термин 9ефинишемо језичким знаком за именовање с@еци-
јалних и научних @ојмова у сOручним Oерминолошким сисOеми-
ма. Термини фиксирају, номинују и 9ефинишу с@ецијалне реа-
лије (ГорOан-Премк, 1997, сOр. 118). Пре9меO наше: исOраживања
су меOафоричне Oерминолошке колокације и њихово @ревођење
на ср@ски језик. 

ТЕОРЕТСКИ ОКВИР

Теорија о конце@Oуалној меOафори (Lakoff & Johnson 1980) 9онела
је велике @ромене у схваOању меOафоре, јер је указала на чиње-
ницу 9а меOафора није само сOилска фи:ура не:о начин на који
љу9и размишљају. Овај @рисOу@ у сеLи са9ржи 9ве ценOралне
и9еје. Прво, меOафора није само сOвар језика не:о @ре9сOавља
:лавну уло:у у конце@Oуализовању свеOа (Siqueira & al., 2009,
сOр. 159). Љу9ски ум функционише на Oај начин шOо се меOафо-
ром је9ни конце@Oи @овезују с 9ру:им конце@Oима сличне
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сOрукOуре (Lakoff & Johnson, 1980). Дру:о, расуђивање је @овезано
с љу9ским искусOвом, јер у размишљању 9олази 9о @овезивања
између 9ва конце@Oуална 9омена: изворно: (конкреOно:), који је
9осOу@ан нашим чулима и циљно: (а@сOракOно:), на који се @ре-
носе ло:ични закључци (Siqueira & al., 2009, сOр. 159).

МеOафора @ре9сOавља фун9аменOалну с@осоLносO човека 9а о
а@сOракOним конце@Oима :овори и мисли уз у@оOреLу конкреO-
них @ојмова (Boers, 2000, сOр. 137), :9е се значење је9но: @ојма
@реноси на 9ру:и чиме се осOварује семанOичка ексOензија
(Charteris-Black, 2000, сOр. 150). Лин:висOи насOоје 9а и9енOифи-
кују меOафоре које изражавају о9ређене конце@Oе у циљном 9о-
мену, а закључке корисOе 9а анализирају конце@Oуалну сOрукOу-
ру ума (Skorczynska & Deignan, 2006, сOр. 87). МеOафора је универ-
зална @ојава (White, 2003, сOр. 133) и има Lројне оLлике и
функције (Henderson, 2000, сOр. 167). У неколико @осле9њих 9еце-
нија Oеорија ко:ниOивне лин:висOике уочава меOафоре не само у
конвенционалном језику, не:о и у језику а@сOракOно: расуђива-
ња (White, 2003, сOр. 132). 

МЕТАФОРА У ТЕРМИНОЛОГИЈИ 
ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ

Вековима је меOафора 9ефинисана као сOилска фи:ура којом се
@осOиже о9ређени језички ефекаO (Henderson, 1994, сOр. 343). Нај-
чешће се корисOила у свако9невном језику и књижевносOи (Si-
queira & al., 2009, сOр. 158). Терминоло:ија, као @рескри@Oивна 9и-
сци@лина, смаOрала се су@роOна 9ескри@Oивном језику, а
у@оOреLа @олисемичних израза није Lила @ожељна (Siqueira & al.,
2009, сOр. 158), јер оLјекOивносO и @рецизносO, LиOни елеменOи
Oехничко: и научно: језика, као 9а искључују коришћење фи:у-
раOивно: изражавања. После9њих 9еценија на@ушOено је ово
Oра9иционално схваOање @а се меOафора не смаOра само начи-
ном лексичко: украшавања, не:о и сре9сOвом ар:уменOовања
(McCloskey, 1995, сOр. 215).

МеOафора је @ривукла велику @ажњу лин:висOа и филозофа у
оквиру лексичких исOраживања, али и сро9них 9исци@лина
(Siqueira & al., 2009, сOр. 158). Чињеница 9а је меOафора @осOала
сасOавни 9ео сOручних Oерминоло:ија (Силашки, 2013, сOр. 256)
може 9а се оLјасни Oиме 9а љу9ско Lиће @осе9ује @риро9ну скло-
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носO 9а не@ознаOе @ојмове 9ефинише @ознаOима (Charteris-Black,
2000, сOр. 150). ЗаOо 

„не OреLа 9а изненађује шOо је [меOафора] Oако чесOа у а@сOракOној
научној 9исци@лини каква је економија, која своје кључне о9ре9-
нице заснива на хи@оOеOичком, замишљеном свеOу и консOруиса-
њу мо9ела који Oек @риLлижно о9сликавају сOварносO” (Силашки,
2012, сOр. 106). 

ИсOа @ојава може 9а се уочи и у 9искурсу @ословно: језика
(Skorczynska & Deignan, 2006), :9е је @римећен знаOан Lрој а@-
сOракOних @ојмова који се оLјашњавају меOафором (White, 1997,
сOр. 234). У@раво, зLо: Oо:а оне @ре9сOављају кључни меOо9оло-
шки инсOруменO (Skorczynska & Deignan, 2006, сOр. 89), јер 9ају
уви9 у начин размишљања како у о@шOем смислу, Oако и у @о:ле-
9у развоја Oехничких ре:исOара (Charteris-Black, 2000, сOр. 149).
Бројни ра9ови @оказују 9а је инOересовање за меOафоре у @ослов-
ном ен:леском и економији веома велико (Charteris-Black, 2000;
White, 2003; Silaški i Đurović, 2010). 

КОРПУС И МЕТОД

Као извор за сOварање кор@уса @ослужио је речник Oxford Business
Dictionary for Learners of English (OBEDLE) (Parkinson 2005), савремени
речник са више о9 30.000 речи из оLласOи @ословно: ен:леско:.
У @рвој еOа@и саку@љања @ажња је Lила усмерена на речи оLеле-
жене звез9ицом шOо, @рема у@уOсOвима уре9ника, указује 9а се
ра9и о речима важним у овој Oерминоло:ији (Parkinson, 2005,
сOр. vii). О9 уку@но 1000 оLележених речи из9војено је 260 имени-
ца и :ла:ола и заLележене су речи са којима ови Oермини најче-
шће осOварују колокациони о9нос. Као 9о@унски извор @ослу-
жио је Oxford Collocations Dictionary for Students of English (OCDSE)
(McIntosh, 2009). Из9војене су меOафоричне колокације @риме-
ном меOо9е и9енOификације меOафора („Metaphor Identification
Procedure“ = MIP). MIP је @оуз9ан и релаOивно је9носOаван исOра-
живачки меOо9 којим се о9ређује 9а ли речи @реносе меOафорич-
но значење (Pragglejaz Group, 2007, сOр. 2).

Ра9 нема за циљ 9а о9ре9и учесOалосO меOафоричних израза.
Главна намера је 9а се уоче и анализирају изворни и циљни 9о-
мени у меOафоричним колокацијама у @ословном ен:леском и
9а се, заOим, уоче механизми који се @римењују @риликом њихо-
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во: @ревођења на ср@ски. Иако неки меOафорични Oермини @о-
чивају на @ојмовној меOонимији, у овом ра9у ћемо се о:раничи-
Oи само на меOафору.

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ МЕТАФОРА У ДИСКУРСУ 
ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ

МеOафора је @ринци@ @рисуOан у свим језицима и Oерминоло:и-
јама (White, 2003, сOр. 133). Сложени @ојмови економије оLјашња-
вају се уз у@оOреLу је9носOавнијих како Lи мо:ли лакше 9а се
схваOе (Силашки, 2013, сOр. 257), @а се у овом 9искурсу мо:у наћи
различиOе конце@Oуалне меOафоре. Анализа 9искурса економи-
је и @ословно: ен:леско: језика (Boers, 2000; Henderson, 2000;
Силашки и Ђуровић, 2010) сумирана је у OаLели (Alejo, 2010,
сOр. 1140) која @риказује и9енOификацију најважнијих конце@Oу-
алних меOафора. Овај ра9 не оLухваOа све конце@Oуалне меOафо-
ре не:о само неке из наше: кор@уса.

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА СУ ПОЛАЗНИ ДОМЕН ЖИВА БИЋА

АнOро@оморфне меOафоре о@исују неживе енOиOеOе као 9а су
живи (Charteris-Black, 2000, сOр. 157). У Oим @римерима @ерсони-
фикација се корисOи 9а се о а@сOракOним @ојмовима, силама и
@роцесима :овори на разумљивији начин (Charteris-Black, 2000,
сOр. 158). Ова чињеница није изненађујућа, јер је меOафоричној
екс@ресији својсOвено 9а @олази о9 лексема које су @ознаOе, а Oо
су љу9и и њихове 9елаOносOи, као и осоLине. 

„Тако, на @ример, у меOафори ПРИВРЕДА ЈЕ ЖИВИ ОРГАНИЗАМ, @ривре9а
се схваOа као ор:анизам који може 9а расOе, цвеOа, @ро@а9а, Lу9е
з9рав или LолесOан“ (Силашки, 2012, сOр. 104). 

У овој врсOи меOафора економија и економске @ојаве су о@исане
као жива Lића – а@сOракOни @ојмови @осOају о@и@љиви, уз у@о-
OреLу осоLина које каракOеришу жива Lића (Charteris-Black, 2000,
сOр. 159). У насOавку 9ајемо анализу @римера, као и @рево9 на
ср@ски.

а) to recover from recession – Примарно значење :ла:ола to recover
је [to get better after an illness, accident, shock, etc.] (Longman Diction-
ary of Contemporary English - LDCE) (Summer 2003). О@оравак о9 Lоле-
сOи, као @роцес у којем ор:анизам @окушава 9а @овраOи своју сна-
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:у и насOавља 9а нормално функционише, @ослужио је као слика
:9е се 9рушOво, након @ерио9а рецесије која се @оисOовећује са
Lолешћу, о@оравља и @осOе@ено @очиње 9а функционише у нор-
малним условима. У Oом смислу :ла:ол to recover има своје секун-
9арно значење [to return to a normal condition after a period of
trouble or difficulty] (LDCE). МеOафорични конце@O ове колокације
је меOафора РЕЦЕСИЈА ЈЕ БОЛЕСТ. Прево9и се меOафором у ср@ском
језику ’о@оравиOи се о9 рецесије’. 

L) a crippling debt – У Collins Cobuild English Dictionary (CCED) (Sinclair
1995), @римарно значење @ри9ев crippling осOварује уз именицу
која означава LолесO и значи [a crippling illness or disability severe-
ly damages your health or your body]. Секун9арно значење @ри9ев
осOварује уз именице prices, taxes иO9. и значи [have serious or
damaging effect on a person’s/country’s financial situation]. LDCE
као @римарно значење наво9и [causing so much damage or harm
that something no longer works or is no longer effective], а као се-
кун9арно [a crippling disease or condition causes severe pain and
make it difficult or impossible for someone to walk]. Ова меOафорич-
на колокација може 9а се све9е @о9 меOафорични конце@O НОВАЦ

ЈЕ ЖИВО БИЋЕ. Прево9 колокација је ’9у: који @аралише’.

в) an aggressive competition – У CCED @ри9ев aggressive 9ефинисан
је: [a person or animal that is aggressive has a quality of anger and de-
termination in their character that makes them ready to attack peo-
ple]. У колокацији са именицом competition која указује на сиOуа-
цију, @ри9ев се о9носи на лица – учеснике. Љу9и су акOери, а њи-
хово @онашање је а:ресивно, @а се Oај @ри9ев @ренео и на
именицу competition. МеOафора указује на конце@O КОНКУРЕНЦИЈА ЈЕ
ЖИВО БИЋЕ, шOо можемо 9а схваOимо као @о9меOафору ТРЖИШТЕ ЈЕ
ЖИВО БИЋЕ (White, 1997, сOр. 235). Прево9ни еквиваленO за колока-
цију је ’а:ресивна конкуренција’. Колокације слично: значења су
stiff competition и harsh competition, оLе у значењу ’ошOра конкурен-
ција’ (Привре�но-4ословни речник, ен3леско-ср4скохрва�ски - ППРЕС)
(Landa 1990). ИсOи мо9ел налази се и у колокацији an aggressive
marketing (на ср@ском ’а:ресивни маркеOин:’) (ППРЕС).

:) to combat inflation – Гла:ол to combat означава [fighting, especial-
ly during a war]. Економске @ојаве, као шOо је inflation [a continuing
increase in price] (LDCE), као и именица shortage [a situation in which
there is not enough of something that people need] (LDCE), љу9и 9о-
живљавају као велике Oешкоће @роOив којих OреLа 9а се Lоре
у@раво онако како се Lоре са @роOивником у раOу. Оне су не@ре9-
ви9иве и не@ожељне @ојаве са шOеOним @осле9ицама на еконо-
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мију (Силашки и Ђуровић, 2010, сOр. 64). Гла:ол to combat у меOа-
форичној колокацији са именицама inflation указује 9а љу9ско
9рушOво ову економску @ојаву 9оживљава као не@ријаOеља (Си-
лашки и Ђуровић, 2010, сOр. 59), чиме се изражава конце@O ИНФЛА-
ЦИЈА ЈЕ ЖИВО БИЋЕ. Слично сусрећемо и у колокацији to combat
shortage. Прево9ни еквиваленO за ове колокације је меOафора у
ср@ском ’LориOи се @роOив инфлације’, Oј. ’LориOи се @роOив не-
сOашице’ (Ен3леско-ср4ски и ср4ско-ен3лески економски речник - ЕССЕ-
ЕР) (Гли:оријевић, 2006).

9) a handsome salary – При9ев handsom значи [a man who is hand-
some looks attractive] (LDCE), али се корисOи и уз именицу money
ка9а @ри9ев означава [a handsome amount of money is great]
(LDCE). У овој меOафоричној колокацији уочавамо конце@Oуална
меOафору НОВАЦ ЈЕ ЖИВО БИЋЕ. Ову колокацију @рево9имо исOом
меOафором у ср@ском: ’ле@а @лаOа’. 

ђ) Гла:ол to loom значи [to appear in a large unclear shape, espe-
cially in a threatening way] (LDCE). С оLзиром на Oо 9а је слика осоLе
у 9аљини нејасна, очекује се неко о коме се, за@раво, нема @рава
@ре9сOава. Изве9ен @ри9ев looming колоцира са именицом
shortage, :9е се @римењује конце@Oуална меOафора НЕСТАШИЦА ЈЕ

ЖИВО БИЋЕ. Приликом @ревођења колокације а looming shortage на-
илазимо на извесне @оOешкоће, јер не @осOоји о9:оварајући @ре-
во9 за looming. Морамо 9а се @ослужимо о9носном заменицом,
Oако 9а је @рево9 ’несOашица која се назире’, @ри чему се за9ржа-
ва @рва ком@оненOа значења ово: @рево9а [to appear in a large un-
clear shape] (LDCE), али се :уLи 9ру:а [in a threatening wаy] (LDCE).
У свако9невном :овору чешће се корисOи израз ’несOашица је на
@омолу’.

е) to reap profit – У речнику :ла:ол to reap означава сле9еће: [if
someone reaps a crop such as corn, they cut it down and gather it]
(LDCE), а као секун9арно наве9ено је меOафорично значење :9е [if
you reap something that you want, you obtain it, often after you have
worked hard or made careful plans to get it]. Shorter Oxford English Dic-
tionary (SOED) (Stevenson, 2007) на@омиње 9а се у свом @римарном
значењу, овај @осао оLављао ср@ом. Ра9ња којом се на њиви жње-
ло @ослужила је као изворни 9омен 9а се @реслика и означи 9о-
Lијање оно:а шOо је сOечено и заслужено (@рофиO). ОсOварује се
конце@Oуална меOафора ПРОФИТ ЈЕ БИЉКА. МеђуOим, OреLа 9а @ри-
меOимо 9а је у речнику LDCE @рво значење о9ре9ница to reap [to
get something, especially something good, as a result of what you
have done], 9ок уз секун9арно, у значењу [to cut and collect a crop
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of grain], сOоји на@омена 9а је „засOарело“ (oldfashioned) и 9а озна-
чава [to cut and collect a crop of grain]. С оLзиром на Oо 9а се у же-
Oви већ 9уже времена @римењује савремена механизација, очи-
:ле9но је 9а основно значење :уLи свој @римарни сOаOус, а 9а оно
које је, за@раво, меOафорично, @реузима @рво месOо. Прево9 ко-
локације to reap @рофиO је ’уLраOи @рофиO’.

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА СУ ПОЛАЗНИ ДОМЕН ЖИВОТИЊЕ 

МеOафоре у којима су @олазни 9омен живоOиње су веома @ро9ук-
Oивне (Kövecses, 2002, сOр. 17). ЖивоOиње и њихово @онашање,
као и њихове каракOерисOике служе као основно @олазишOе. ЗаOо
није за чуђење чињеница 9а се у @ословном 9искурсу мно:их је-
зика љу9и и инсOиOуције о@исују уз у@оOреLу оваквих меOафора
(Силашки, 2013, сOр. 257). Према лин:висOима, @рво се љу9ске ка-
ракOерисOике @ри@исују живоOињама, а заOим се @оново @риме-
њују на љу9е (Kövecses, 2002, сOр. 125), али и на учеснике у @осло-
вању као и инсOиOуције.

У насOавку се Lавимо анализом каракOерисOика које су Lиле
9оминанOне и @ослужиле као основно @олазишOе @ојмова у @о-
словном ен:леском. У колокацијама Oи@а @ри9ев + именица на-
вешћемо сле9еће @римере:

а) a galloping inflation – Гла:ол to gallop означава ра9њу [the fastest
pace of a horse or other quadrupeds, in which all four feed are off the
ground together in each stride] (LDCE). Коњ који се креће својом нај-
већом Lрзином @ре9сOавља изворни 9омен и @ресликан је на Lр-
зину којом се 9ешава о9ређена @ојава, шOо је циљни 9омен. Тако
@ри9ев galloping ис@ре9 именице означава [increasing or develop-
ing very quickly]. У економији овај @ри9ев колоцира са именицом
inflation и указује на конце@Oуалну меOафору ИНФЛАЦИЈА ЈЕ ЖИВОТИ-
ЊА. Гало@ирање коња је меOафора која на:лашава 9а је креOање
неукроћене живоOиње 9ивље и не може 9а се конOролише (Сила-
шки и Ђуровић, 2010, сOр. 65). У Oом смислу @ре9сOавља ризик и
о@асносO, јер се Lрзина увећава (Силашки и Ђуровић, 2010,
сOр. 59). Прево9ни еквиваленO је ’:ало@ирајућа инфлација’ (Енци-
кло4е�ијски ен3леско-ср4ски речник – ЕЕСР) (РисOић, Симић, По@о-
вић, 2007). ИсOи @рево9 може се наћи и за колокацију runaway
inflation (ППРЕС и ЕССЕЕР).

L) a creeping inflation – Дефиниција :ла:ола to creep у SOED је [move
dragging the body close to the ground, as a person on all fours,
short-limbed reptile or quadruped], а ка9а се ра9и о фи:ураOивном
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значењу он9а означава [advance by imperceptible degrees, develop
gradually]. КаракOерисOично за овакво креOање јесOе 9а је оOежа-
но, с намером 9а Lу9е @рикривено и 9а оно шOо се креће осOане
не@римећено. Ов9е се инфлација као а@сOракOни економски фе-
номен оLјашњава @омоћу конкреOно: @ојма – креOање које имају
живоOиње (Силашки и Ђуровић, 2010, сOр. 58). За инфлацију се че-
сOо корисOи конце@Oуална меOафора ИНФЛАЦИЈА ЈЕ ЖИВОТИЊА, :9е
јој се @ри@исују осоLине живоOиња, начин на који се крећу, како
је9у и на@а9ају, чиме се @осOиже уOисак 9а је Oо сOварна @ојава у
свеOу који нас окружује (Силашки и Ђуровић, 2010, сOр. 64). Тиме
се указује не само на разумевање ово:а @ојма не:о и на начи како
љу9и OреLа 9а се @рема њој о@хо9е (Lakoff & Johnson, 1980, сOр. 34).
Прево9 колокације creeping inflation је ’@узајућа инфлација’ (Ен3ле-
ско-ср4ски и ср4ско-ен3лески 4ословни речник (ЕССЕПР) (Цвејић 2006)
и ППРЕС).

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА СУ ПОЛАЗНИ ДОМЕН ПРЕДМЕТИ

Међу колокацијама у оLласOи економије наилазимо и на @риме-
ре у којима @олазни 9омен имају @ре9меOи.

а) a burden of debts – Именица debt, ’9у:’ чесOо је меOафорично
@ре9сOављен као OереO (ДУГОВАЊЕ ЈЕ КОНТЕЈНЕР) који сOвара @роLле-
ме, јер је Oежак и на@оран 9а се носи @а оOу9а и меOафора a burden
of debts, шOо се у ср@ском @рево9и са ’OереO 9у:ова’ (ЕЕСР и ЕССЕЕР). 

L) prices skyrocket – Цене @онека9 знају на:ло 9а расOу и Oо вели-
ком Lрзином, шOо асоцира на креOање ракеOе @а оOу9а и колока-
ција @рицес skyrocket. Прево9ни еквиваленO је ’цене на:ло скачу’
(ЕЕСР), иако се :уLи екс@ресија :ла:ола. МеOафорични конце@O
ов9е уочен је ВИШЕ ЈЕ ГОРЕ (Lakoff & Johnson, 1980, сOр. 23).

в) ceiling price – ИсOи меOафорични конце@O @римењен је и у
овој колокацији. Примарно значење речи ceiling је [the inner
surface of the top part of a room] (LDCE), а у секун9арном значењу
означава о9ређену врсOу :ранице, о9носно [the largest number or
amount of something that is officially allowed] (LDCE). У ср@ском је-
зику @рево9ни еквиваленO за ceiling је ’@лафон’. Колокација ceiling
price @рево9и са ’највиша цена’ (ЕЕСР).

:) spiraling inflation – Инфлација као а@сOракOна именица коло-
цира са @ри9евом spiralling. У речнику SOED значење @ри9ева spiral
је [winding continuously round a fixed point at a steadily increasing
or decreasing distance in the same place]. А@сOракOне именице debt
и cost Oакође мо:у 9а колоцирају с Oим @ри9евом. МеOафорични
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конце@O је ИНФЛАЦИЈА ЈЕ ЕНТИТЕТ (Lakoff & Johnson 1980, сOр. 26).
При9ев 9оLија значење [debt of the cost of something spiral, it in-
creases quickly in a way that cannot be controlled] (LDCE). С оLзиром
на Oо 9а инфлација као @ојава у 9рушOву може на:ло 9а се @овећа
а 9а не може сасвим 9а се конOролише, о@рав9ана је ова колока-
ција Oи@а @ри9ев + именица. Прево9ни еквиваленO је ’с@ирална
инфлација’.

9) to prop up currency – Примарно значење :ла:ола to prop up је [to
prevent something from falling by putting something against it or un-
der it] (LDCE). Ова акOивносO @ослужила је као основа 9а се у меOа-
форичном смислу изрази @ојава у економији, :9е @осOоји о@а-
сносO 9а ће 9оћи 9о шOеOних @осле9ица, али се @ре9узимањем
о9:оварајућих мера омо:ућује 9аље функционисање 9евизно:
сисOема. У Oом смислу, финансијска @омоћ има уло:у „@о9у@и-
рача“ који служи 9а се целоку@ни сисOем не сруши, :9е се изра-
жава меOафорични конце@O НОВАЦ ЈЕ ЕНТИТЕТ. Прево9 на ср@ски са-
9ржи исOу меOафору: ’@о9ржаOи валуOу’ (ЕССЕЕР). ИсOи конце@O
изражен је и у колокацији pegged currency, која се @рево9и са ’веза-
на валуOа’ (ЕССЕЕР).

ђ) to forge a person’s signature – Према 9ефиницији CCED, to forge у
колокацији са именицом metal значи [you have the metal and ham-
mer and bend it into the shape you want]. Примарно значење :ла:о-
ла ’коваOи’ @ослужило је као меOафора којом жели 9а се на:ласи
9а је у нешOо уложено @уно Oру9а, с намером 9а Oо шOо се @рои-
зве9е Lу9е из9ржљиво и 9а 9у:о Oраје. Ову анало:ију можемо 9а
@рименимо на колокацију to forge a plan ’сковаOи @лан’ (ЕЕСР). На-
:лашене су семеме OрајносOи и Oру9а. МеђуOим, :ла:ол to forge
има још је9ну семему која указује 9а се у @роцесу ковања сOвара
нешOо ново. Према SOED је9но о9 секун9арних значења ове речи
је [to fabricate, invent], шOо је очи:ле9но значење које се @о9разу-
мева у колокацији to forge new words ’коваOи нове речи, @равиOи
кованице’ (ЕЕСР). С оLзиром на Oо 9а је ковање као занаO несOало у
савременом живоOу @а Oиме и у лексици, секун9арно значење
@осOаје је9ино Oе је у LDCE @римарно значење ово:а :ла:ола [to de-
velop something new, especially a strong relationship with other peo-
ple, troups or countries], као у колокацији to forge a relation. Овим
није исцр@љена семанOика ово: :ла:ола. Ковање се @онека9 ко-
рисOило 9а се @ре9меOима о9 меOала @ромени оLлик како Lи се
заварало @орекло, шOо значи 9а се корисOило као начин 9а се не-
шOо ’фалсификује, кривоOвори’ (ЕЕСР, ППРЕС, ЕССЕЕР). То значење
@рисуOно је у колокацији to forge money, ’израђиваOи лажни новац’
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(ЕЕСР). Ова семема у :ла:олу @ослужила је за сOварање колокаци-
ја као шOо су to forge a person’s signature ’фалсификоваOи нечији @оO-
@ис’ (ЕЕСР), to forge a cheque ’фалсификоваOи чек’ (ЕЕСР), као и коло-
кације Oи@а @ри9ев + именица – a forged passport ’фалсификовани
@асош’, :9е овај :ла:ол 9оLија ново значење [to illegally copy some-
thing, especially something printed or written, to make people thing
that it is real] (LDCE). Ове колокације мо:у 9а се све9у @о9 меOафо-
ричну конце@цију НОВАЦ ЈЕ ЕНТИТЕТ, :9е именица НОВАЦ може 9а се
замени 9ру:им именицама које Oакође @ре9сOављају вре9ну
сOвар (ПОТПИС/ЧЕК/ПАСОШ).

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА ПОЛАЗНО ЗНАЧЕЊЕ ИМАЈУ ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ:

а) a blooming trade – Именица trade означава [buying or selling or ex-
change of commodities for profit, especially between nations] (LDCE).
С оLзиром на велики Lрој акOивносOи које су @оOреLне 9а Lи се Oр-
:овина ус@ешно осOварила, није изненађујуће шOо се ова 9елаO-
носO меOафорично @овезује са @ољем или LашOом, :9е је конце@-
Oуална меOафора ТРГОВИНА ЈЕ БАШТА. Колокација a flourishing trade
@ри@а9а исOом конце@Oу, а оLе колокације @рево9имо са ’@роцве-
Oала Oр:овина’.

L) floating currency – Currency означава [the system of money that a
country uses] (LDCE). Дешавање на OржишOу изазива @ромене. Ова
несOаLилносO у сеLи са9ржи конце@Oуалну меOафору ТРЖИШТЕ ЈЕ
ТЕЧНОСТ (Charteris-Black, 2000, сOр. 159), :9е оLјекOи, ако су @реви-
ше „Oешки“, мо:у 9а @оOону. Колокацију @рево9имо са ’флукOуи-
рајућа валуOа’ (Силашки, 2012, сOр. 113). ИсOом конце@Oу @ри@а-
9ају и колокације currency fluctation, ’флукOуација валуOе’(ЕССЕПР)
и currency inflow, ’9евизни @рилив’ (ЕССЕПР).

ПРЕВОЂЕЊЕ МЕТАФОРИЧНИХ КОЛОКАЦИЈА

Приликом @ревођења меOафора наилазимо на различиOе @оOе-
шкоће, јер су Lројни факOори који уOичу на начин на који се меOа-
форично значење @реноси из је9но: језика у 9ру:и (Силашки,
2012, сOр. 109), шOо оOежава сам @роцес. ПроLлем је још већи ка9а
се ра9и о Oерминима :9е је захOев за краOкоћом и не9восмисле-
носOи неизосOаван @ре9услов у @ревођењу (Силашки, 2012,
сOр. 110).
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Руковођени исOраживачким ра9ом 9ру:их ауOора (Dobrzyńska
1995; Силашки 2012; Силашки 2013) @рево9е меOафоричних коло-
кација у @ословном 9искурсу ен:леско: језика сврсOали смо у
сле9еће :ру@е: a) :ру@а колокација :9е меOафора у ср@ском о9:о-
вара ори:иналној меOафори (@осOу@ак може 9а се @ре9сOави као
М⇒М); L) :ру@а колокација :9е се @римењује 9ру:и меOафорични
израз који изражава исOи смисао (@осOу@ак може 9а се @ре9сOави
као М1⇒М2); в) :ру@а колокација ко9 којих није мо:уће 9а се @ри-
мени и9енOична меOафора не:о се @рево9е @риLлижно – @ара-
фразом (@осOу@ак може 9а се @ре9сOави као М⇒Д) (Dobrzyńska,
1995, сOр. 599).

а) М⇒М. У овој :ру@и меOафоре се у ен:леском језику @рево9е
о9:оварајућом меOафором у ср@ском, исOим изворним 9оменом.
У оквиру ове :ру@е можемо 9а уочимо 9ве @о9:ру@е: је9на, у којој
@осOоји сла:ање у @о:ле9у меOафоре, али и сOрукOуре (на @ример:
ен:леске колокације Oи@а @ри9ев+именица @рево9е се колокаци-
јама у ср@ском исOо: Oи@а @ри9ев+именица); у 9ру:ој @о9:ру@и је
сла:ање @рисуOно само у @о:ле9у меOафоре, али не и синOаксичке
сOрукOуре (н@р. колокација Oи@а @ри9ев+именица @рево9и се ис-
Oом меOафором, али уз у@оOреLу о9носне заменице). 

Примери за @рву @о9:ру@у су колокације: to recover from recession
’о@оравиOи се о9 рецесије’; an aggressive competition ’а:ресивна кон-
куренција’; an aggressive marketing ’а:ресивни маркеOин:’; a stiff
competition ’ошOра конкуренција’; a harsh competition ’ошOра конку-
ренција’; to combat inflation ’LориOи се @роOив инфлације’; to combat
shortage ’LориOи се @роOив несOашице’; a handsome salary ’ле@а @ла-
Oа’; galloping inflation ’:ало@ирајућа инфлација’; creeping inflation
’@узећа инфлација’; a burden of debts ’OереO 9у:ова’; spiraling inflation
’с@ирална инфлација’; to prop up currency ’@о9ржаOи валуOу’; pegged
currency ’везана валуOа’; blooming trade ’@роцвеOала Oр:овина’;
flourishing trade ’@роцвеOала Oр:овина’; floating currency ’флукOуи-
рајућа валуOа’; currency fluctation ’флукOуација валуOе’; currency
inflow ’9евизни @рилив’; to forge a plan ’сковаOи @лан’; to forge words
’коваOи нове речи’; to forge a signature/passport ’фалсификоваOи
@оO@ис/@асош’.

Пример за 9ру:у @о9:ру@у је crippling debt ’9у: који @аралише’,
:9е @осOоји сла:ање у @о:ле9у меOафоре, али не и сOрукOуре.

ИсOраживања оLимнија о9 наше: закључују 9а ова :ру@а коло-
кација указује 9а @осOоји „конце@Oуално, кулOуролошко као и
лин:висOичко @рекла@ање између ен:леско: и ср@ско:“ (Сила-
шки, 2012, сOр. 113). Нека универзална искусOва указују 9а @осOоје



МЕТАФОРА У ТЕРМИНОЛОШКИМ КОЛОКАЦИЈАМА У ЕНГЛЕСКОМ…

ЛИДИЈА С. ОРЧИЋ, АДМИР Р. ГОРЧЕВИЋ 211

и9енOичне меOафоре у мно:им језицима, Oако 9а је мо:уће @ре-
вођење с је9но: језика на 9ру:и у@оOреLом исOе меOафоре, шOо
@оказују и :оренаве9ени @римери. 

L) М1⇒М2. У овим @римерима @риликом @ревођења на ср@ски
корисOи се исOи изворни 9омен, али са 9ру:ачијом меOафорич-
ном екс@ресијом (Силашки, 2012, сOр. 115). Решења којима се @ри-
Lе:ава су различиOа. Тако у колокацији prices skyrocket ’цене на:ло
скачу’, чињеница 9а у ср@ском језику нема о9:оварајући @рево9
за :ла:ол to skyrocket уOицала је на Oо 9а се у@оOреLи слични 9омен
којим се на:лашава креOање увис, али се ра9и о креOању живих
Lића – ’скочиOи’. Осим Oо:а, @оOреLна је семема која ће указаOи на
Lрзину којом се ра9ња 9ешава – ’на:ло’. Овакав начин @ревођења
неки ауOори 9аље разрађују и називају „сOраOе:ијом 2.а.“ (Сила-
шки, 2012, сOр. 114), јер се за исOе економске конце@Oе @римењују
9ру:ачије меOафоричке конце@Oуализације. У колокацији ceiling
price висина о9 које се 9аље не може ићи изречена је консOрукци-
јом ’максимална цена’.

в) М⇒Д, 9ословна @арафраза. У неколико @римера осеOи се
@роLлемаOика @ревођења Oерминолошких колокација, Oако 9а се
у @ревођењу @риLе:ава @арафрази као у looming shortage ’несOаши-
ца која се назире’, Oј. @арафрази ’несOашица која је на @омолу’, :9е
још увек није @осOи:нуOа 9овољно јака екс@ресија у @рево9у на
ср@ски као шOо је она у ен:леском језику.

ДеOаљнија анализа @ревођења меOафоричних колокација (у
скла9у са @о9елом коју 9аје Силашки 2012) захOева оLимније ис-
Oраживање, али су основни @ринци@и уочени на @римерима у
овом кор@усу. 

ЗАКЉУЧНА 
РАЗМА-
ТРАЊА

Имајући на уму чињеницу 9а је меOафора сву9а @рисуOни @рин-
ци@ језика (White, 2003, сOр. 133), @римери које смо анализирали
указују 9а су меOафоричне колокације у 9искурсу @ословно: ен-
:леско: језика уоLичајена @ојава. Иако су @рема неким ауOорима
(Charteris-Black, 2000; Skorczynska & Deignan, 2006; White, 2003)
Lројнији @римери у @о@уларном @ословном ен:леском, меOафо-
ричне колокације увршOене у Oxford Business English Dictionary for
Learners of English @оказују 9а имају равно@раван сOаOус у лексици
ове оLласOи.

У@оOреLа меOафора није о:раничена само на сложене Oермине
(н@р. recession, inflation) не:о и на речи које су @ознаOе већини
љу9и (н@р. debts, prices), шOо указује на чињеницу 9а меOафора уз-
има различиOе оLлике и функције (Henderson, 2000, сOр. 168). Ме-
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Oафоре у којима су @олазни 9омен љу9и, живоOиње, @ре9меOи и
@риро9не @ојаве, начин су 9а се не@ознаOи @ојмови оLјасне @о-
знаOим. 

МеOафоричне колокације @рево9е се на Oри начина: а) у@оOре-
Lом еквиваленOа који Oачно о9:овара ори:иналној меOафори
(М⇒М), :9е се нека9 у@оOреLљава и9енOична, а нека9 9ру:ачија
синOаксичка сOрукOура колокације; L) у@оOреLом неко: 9ру:о:
меOафорично: израза који изражава исOи смисао (М1⇒М2);
в) меOафоре у ори:иналу @рево9е се @арафразом (М⇒П) (Dobr-
zyńska, 1995, сOр. 599).
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SUMMARY МETAPHORS IN TERMINOLOGICAL COLLOCATIONS 
IN ЕNGLISH LANGUAGE AND THEIR EQUIVALENTS IN SERBIAN

The framework of this paper is the theory of conceptual metaphor
where metaphor is the transfer of a more concrete source domain
into a more abstract target domain. Metaphor is a fundamental human
ability to speak about abstract concepts using specific terms where
the meaning of a term is transferred to another, thus achieving
semantic extensions. Although it was thought that in terminology
polysemantic expressions are not desirable, in recent decades this
traditional view has been abandoned. Metaphor is used not only as a
linguistic decoration in language, but as a means of argumentation. It
may be noted that the metaphor, as a universal phenomenon, is also
common in business English discourse.

The subject of our interest is to investigate collocations made up of
those nouns and adjectives, which, according to the Oxford Business
English Dictionary for Learners of English, are most frequently used in
this field. The main objective of this work is to identify and analyze
the source and target domains in metaphors in English collocations
that contain these nouns and adjectives, and detect mechanisms
applied in translating into Serbian.

We categorised metaphors in collocations into four groups. The
first group consists of metaphors in which the source domain is
expressed with the living beings: inanimate entities are described as
if they were alive. In these examples, the personification is used to
explain abstract concepts, forces and processes in order to present
them in a more understandable way. The second group consists of
metaphors in which animals are the source domain and their behav-
ior and characteristics serve as a starting point. In business discourse
people and institutions are described with such metaphors. In the
third group we included the metaphors based on objects that users
are familiar with in everyday life. The fourth group consists of meta-
phors in which the source domain are natural phenomena.

When translating a metaphor we encounter some difficulties,
because there are various factors that influence the way in which the
metaphorical meaning is transferred from one language to another.
The problem is even greater when the demand for brevity and unam-
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biguousness are indispensable prerequisites, which is the case with
terminology. We wanted to find out which translation strategies are
used. 

As a conclusion to this study we can say that metaphors in colloca-
tions may be translated in three ways: a) by an equivalent metaphor
corresponding to the metaphor used in English (M⇒M), although
sometimes with a different syntactic structure; b) a metaphor in
English language is translated with another type of metaphor in
Serbian (M1⇒M2); c) a metaphor in English is paraphrased (M⇒P).

KEYWORDS: collocations, teminology, business English, metaphor, translation,
Serbian.
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