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3 Значај развоја метакогнитиних способности потврђују многа истраживања у об-
ласти савремене психологије, педагогије и дидактике. За нас су посебно интересант-
не импликације (у)познавања, освешћивања и праћења интелектуалних процеса, 
због чега издвајамо појмовно одређење метакогниције М. Канкараша, а потом и 
запажања истог аутора о укључивању и праћењу метакогнитивних активности у 
наставном окружењу: „Metakognicija je određena kao mišljenje o mišljenju i uključuje 
nadgledanje da li je kognitivni cilj ostvaren. Ovo bi trebalo da bude deHnisani kriterijum 
u određivanju šta je metakognitivno. Kognitivne strategije se koriste da osobi pomognu u 
ostvarivanju određenog cilja (npr. u razumevanju teksta), dok se metakognitivne strategije 
upotrebljavaju u nadgledanju procesa i kontroli ostvarenosti toga cilja (npr. ispitivanje 
u sebi u cilju procene razumevanja teksta). Metakognitivna iskustva obično prethode 
ili prate kognitivnu aktivnost. Ona se često pojavljuju kada kognicija pogreši, kao što je 
slučaj kada se shvati da se ne razume upravo pročitani tekst. […] Analiza metakognitivnih 
aktivnosti učenika i nastavnika je nov i značajan oslonac za svaku kritičku evaluaciju 
postojećih školskih programa i procedura, za razumevanje školske situacije iz perspektive 
učenika, dizajniranje bilo kog edukativnog projekta (pa čak i ako on nije usmeren na 
kognitivne sadržaje), za bogaćenje i osmišljavanje metoda evaluiranja školskog postignuća 
itd.“ (Kankaraš 2004: 153–154).

4

4 Успех рада у лингвистичкој секцији најчешће се не остварује захваљујући томе 
што у њој учествују одлични ученици, већ зато што појединце вежу заједнички ен-
тузијазам и жеља да, ослобођени тежње према добрим оценама, дају свој аутенти-
чан допринос заједничком циљу.
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6 Овај термин често се употребљава веома широко и под њиме се обично подразу-
мева способност појединца да препозна, разуме и продукује метафоричке изразе, 
тј. да захваљујући познавању једног домена, одређени ентитет вербално представи 
усидривши га у искуствено познат оквир (исп. Littlemore, Low 2006: 268–175). Ме-
тафоричка компетенција је значајна компонента комуникативне компетенције, али 
су – за разлику од ученика који овладавају страним језиком – они који је развијају 
у свом матерњем језику у великој предности, јер се, будући да већ поседују висок 
степен флуентности, углавном без тешкоћа уздижу на метајезички ниво, чиме се 
време посвећено пажљиво прилагођеном објашњењу односа изворног и циљног 
домена битно скраћује.

7

7
 Примера има много, а ми ћемо концептуализацију човека као биљке и биљке као 

човека илустровати следећим именицама:  = ограничен, глуп човек;  
= безначајни људи;  = члан породичне лозе, потомак. Има и лексема које 
денотирају човека, док се њихова секундарна значења односе на биљке:  
(РСЈ: 2. бот. зељаста биљка Iberis amara),  (2. бот.  Coprinus 
porcellanus),  (2. бот.  Pleurotus olearia и др.). Аналогни одно-
си успостављају се и међу другим члановима ВК (РСЈ: : јеж 2. 
бот.  Echinocactus albus; 

: красота 4. бот.   Glorisa из ф. Colchicaceae итд.).
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8 Сваки добар наставник размишља не само о садржају, реализацији и току часа већ 
и о томе како размишљају његови ученици, а не о томе хоће ли им моћи понудити 
какав универзални шаблон. Јер универзални шаблони не постоје. Они који мисле 
да ће шаблоном моћи да премосте меморисање, нпр. поделе сугласника по месту и 
начину творбе тако што ће ђацима понудити реченице чије речи почињу једним од 
гласова који припадају датој групи (мада су те реченице по правилу неприродне и/
или смисаоно инсуфицијентне), заправо стварају нови терет памћењу, јер – шта ће се 
догодити уколико се реченица заборави? Много је ефикасније, међутим, применити 
фонетске вежбе са циљем уочавања артикулационих и других сродности гласова, а 
исти принцип важи и за обраду градива из других области језика. Неке чињенице, 
срећом малобројне, морају се меморисати (слично таблици множења), док у већини 
осталих случајева наставници усмеравају ученике да мисле, прате њихов начин раз-
умевања и концептуално га обликују, а то јесу основе когнитивног приступа. Овакав 
приступ је, дакле, применљив не само у настави језика већ у настави уопште. 

9

9 Треба имати на уму да у развоју фигуративног значења кључну улогу има метафто-
нимија подржана културолошким и перцептивним искуствима на која се ослањају 
стереотипи (стереотипи о животињи уопште и стереотипи о одређеним животиња-
ма, који у различитим културама нису идентични). Ради се о томе да метафора 

 своју предикатску квалификацију заснива на метонимијском односу 
човека и животиње као чланова Великог ланца постојања (  

 ), па се и својства једног бића разумеју као својства другог 
бића. Како то објаснити ученицима? Најпре их примерима треба упутити на раз-
мишљање о аналогијама, тј. о укрштању комплекса наших искустава у мишљењу, па 
и у језику (исп. Вељковић Станковић 2016: 20–34), а потом усмерити на запажање 
узајамног огледања одређених људских и животињских особина (нпр. марљивост 
мрава, пчеле : вредноћа човека и сл.).
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10 Занимљиво питање које се намеће приликом разматрања овог правца концепту-
ализације човека јесте да фитолексеме, за разлику од зоолексема, готово и да немају 
пејоративна значења. Зато истраживање треба започети уочавањем разлика између 
биљног света, с једне стране, и људског и животињског света с друге стране; запа-
жања треба усмерити на облике и могућности кретања и манифестног изражавања 
карактера код човека, особина код животиња, а такође уочити да се биљке одликују 
статичношћу, те да управо ова њихова одлика – баш као и различити критеријуми 
према којима човек класификује флорално окружење (уп. самоникле и гајене, јес-
тиве и нејестиве, лековите и отровне и др.) – значајно утиче на поимање биљке као 
пасивног, неагресивног бића које, пошто (углавном) не може наудити, не бива пос-
матрано с одбојношћу (уп. „Не реагујем,    сам”, КССЈ, , 31. 5. 2009; 
„Жена је  , нежна, захтевна и непредвидива...”, КССЈ, , 14. 9. 2008). 

Сагледавање односа човека и биљке нуди и многе могућности изучавања 
културне историје, народних обичаја и веровања. Као пример може послужити 

 ( ), једногодишња грмаста зачинска и лековита биљка пореклом 
вероватно из Индије, која у Европи почиње да се узгаја око 12. века, а због свог 
благотворног дејства веома је поштована, о чему сведочи и њен назив (грч.  

– краљевска биљка). У различитим религијама употребљава се у обредима; 
тако се код Срба, како наводи В. Чајкановић, „не може извршити водоосвећење 
без босиљка, и када наше старе жене, идући у цркву, носе у руци босиљак или, у 
приморју, гранчицу маслине, оне чине исто што и савременици Софоклови који су, 
идући у храм, обавезно носили свете гранчице у руци. [...] Он је божји цвет; најпре 
у башти треба посадити босиљак, па онда остало цвеће. Према српским легендама, 
поникао је он на гробу цара Уроша, или чак на гробу Спаситељевом, или је постао 
од сузе светога Саве...” (Чајкановић 1973: 7–8).

11

12

11
 Оваква семантичка деривација показује да зоолошка карактеризација у центру 

пажње увек задржава човека и , а не животињске „мане”, при чему стерео-
типи о појединим животињама остају непромењени (уп. нпр.  : ). Отуда 
дерогација може бити активирана чак и када је примаран однос према одређеној 
животињи претежно позитиван (уп.  : , , ; ,  итд.).
12

 Овај приказ може бити и знатно сложенији када се оцртају све унакрсне везе међу 
изворним доменима, јер се биљка може концептуализовати као животиња (јеж 2. 
бот.  Echinocactus albus), па и као материја (гар 
2. бот.  Ustilago), а део биљке може денотирати предмет (уп. 

,  и сл.).
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13
 Примера ради, разматрање метафоре раста и развоја, које произилази из концепта 

флоре (уп. ), у економским школама могуће је лако 
применити на друштво, економски и културни раст или опадање (уп. економски 

,  производње,  сиве економије,  трошкова и сл., а у складу 
с појмовном метафором ). Ученицима 
техничких школа свакако ће бити занимљивији саодноси човека и инанимантних 
ентитета (ствари) (уп.  и сл.), што отвара бројне 
могућности посматрања атропоморфизације и персонификације предмета различи-
тих степена сложености (уп. , , , , ; , 

/ /,  / /,  и др.), док би онима који похађају средњу 
медицинску школу извесно било од користи познавање човека и као изворног и циљ-
ног домена, посебно када су у питању соматизми, физиологија човека и болесна стања 
(уп. , , ; , ; ; ,  и сл.).
14 Хипероним  употребљава се и као дефинишуће својство (= онај кога 
карактеришу анималне особине) и као средство категоризације (= не-људско, да-
кле, одбојно). Пошто је категоризација уопштена, дерогативни потенцијал је неспе-
цификован, тј. не везује се за одређеног представника неке врсте, па функционише 
веома слично универзалном квалификатору: „онај који је лишен свих својстава која 
би требало да има као људско биће“ (исп. Вељковић Станковић 2016: 17–21).

Зло оличено у митолошким, фантастичним бићима најчешће се асоцијативно 
повезује с величином, незграпношћу и/или наказношћу произишлом из нескладног 
споја делова тела различитих животиња (нпр. Хидра је замишљена као биће које 
има псеће тело и 8 змијских глава и сл.); тако се деформитети у споју с неприродном 
хибридизацијом користе за сигнализовање изражене анимализације, опасности и 
– у складу с тим – настаје пејорација (уп. РМС: фурија 2. б. 

).

/

15

15
 Аналогијом истакнут несклад настаје или наглашеном промоцијом архи-

семе  (животињско) у домену  (као код погрдних значења 
хиперонима ,  и сл.) и/или мутирањем диференцијалних 
сема, када у фокусу карактеризације није искључиво анимална, тј. уопштена 
детериоризација, већ она која је усмерена на какво одређено својство које се 
(само) представља као мана. Примера има много, а један од њих јесте пејора-
ција им.  (РСАНУ: 2. фиг. , , ; 

, ; прил. , гл. ). У складу с оријентационим 
метафорама  и , начин кретања гмизаваца иденти-
фикује се као битно одступање од усправног става и хода, карактеритичног 
за човека; такав став, узет као идентификатор поноса и достојанства, су-
протставља се понашању гмизаваца, те уочавамо да семе „без кичме” и „без 
сталне температуре” мутирају у сему „без усправног става”, „без достојан-
ства и поноса”, а у исходу генеришу значења , , 
а каузално и , . Дакле, било која особина животиње сама 
по себи није и не може бити схваћена као негативна, јер јој је својствена и у 
основи сасвим неутрална, али када је приписана човеку, иста особина често 
постаје покретач пејорације, најпре зато што је у питању „  осо-
бина Х”, а потом стога што се животињска особина посматра и вреднује из 
перспективе човека, што непосредно указује на антропоморфизацију, али и 
на антропоцентричност језика (исп. Вељковић Станковић 2016: 30–31).
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