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О МЕРОНИМИЈИ2

Сажетак. Упркос дугој традицији проучавања које датира још од периода
античке грчке филозофије, а од двадесетог века се спроводи и из перспективе више
стручних дисциплина, однос између делова и целина, тзв. меронимија, партонимија
или однос део–целина, и даље изазива бројне нејасноће и најразличитије полемике.
Штавише, у науци данас још увек нема опште сагласности ни када је тумачење основ-
них појмова ’део’ и ’целина’ у питању, ни када је у питању одређење статуса и дефи-
нисање њиховог међусобног односа. На пољу лексикологије меронимији се традицио-
нално поклања много мање пажње него другим врстама парадигматских односа у
лексикону (синонимији, антонимији, хипонимији), јер се овај однос пре види као део
знања о свету него као део знања о језику. Последњих деценија, међутим, када се се-
мантичке теорије мање баве логичким односима међу речима и пропозицијама и ви-
ше су фокусиране на интерфејс између језика и ума, бришући границу између поме-
нуте енциклопедијске и речничке информације, повећава се интересовање и за ову
врсту семантичког односа. 

У лингвистичкој литератури на српском језику о меронимији се још увек
ређе говори. У овом раду, стога, износи се један део теоријских разматрања о меро-
нимијском односу, базиран углавном на гледиштима неколицине англосаксонских ау-
тора. 

Кључне речи: лексикон, меронимија, партонимија, однос део–целина, ме-
рономија, партономија, мероним, партоним, холоним.

1 danya@open.telekom.rs
2 Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта бр. 178019 Министарства просвете и

науке Републике Србије.



280 Зборник радова Филозофског факултета XLII (1)/2012

„Посматрано са семантичког аспекта, лексичка структура једног
језика ¯ структура његовог лексикона ¯ може се сматрати мре-
жом смисаоних односа: она је попут паукове мреже у којој свака
нит представља један такав однос, а сваки спој у мрежи различиту
лексему.”

(Лајонс, 1995: стр. 102)

1. УВОД

1. 1. Упркос дугој традицији проучавања које датира још од периода ан-
тичке грчке филозофије, а од двадесетог века се спроводи и из перспективе
више стручних дисциплина (логика/филозофија, психологија, лингвистика,
визуелна перцепција, вештачка интелигенција и др.), однос између делова и
целина, тзв. меронимија, партонимија или однос део–целина,3 и даље иза-
зива бројне нејасноће и најразличитије полемике (Герстл и Прибенау, 1995:
стр. 865). У науци данас још увек не постоји једна општеприхваћена теорија о
овом семантичком односу која би и обухватила, и објаснила све аспекте њего-
ве „нарочито мистериозне и контроверзне” природе (Ајрис и др., 2009: стр.
261), већ само обиље (могућих) фрагмената једне такве теорије који се огле-
дају у мноштву приступа овој проблематици, бројним терминолошким ва-
ријантама и, нарочито, недостатку опште сагласности и када је тумачење ос-
новних појмова ’део’ и ’целина’ у питању, и када је у питању одређење статуса
и дефинисање њиховог међусобног односа. 

1. 2. Иако се меронимија често помиње на листама семантичких односа
међу речима, заједно са синонимијом, антонимијом и хипонимијом, лексико-
логија јој традиционално поклања знатно мање пажње него другим односима
(Марфи, 2006: стр. 13). То је зато, како сматра Марфи, што се меронимија пре
види као део знања о свету него као део знања о језику: „меронимија [у ства-
ри] није чисто лингвистички однос; другим речима, овај однос није ни чисто

3 Према енгл. meronymy (грч. meros = део), који је у лингвистици уједно и најчешће ко-
ришћен назив за разматрани однос; према partonymy (енгл. part = део), термину који је нешто
ређе у употреби, и према транспарентном називу part-whole relation (Крофт и Круз, 2004: стр.
180; Лајонс, 1977: стр. 311). Иако ретко, у литератури се у истом значењу срећу и термини
meronomy и partonomy. Терминологија, међутим, није усаглашена те сви поменути називи
могу имати и алтернативна тумачења, нпр. за Крофта и Круза „меронимија је однос између
значења, док однос део–целина повезује два појединачна ентитета” (2004: стр. 151); мероно-
мија је, при томе, лексичко хијерархијско поље базирано на односу меронимије које представ-
ља лексички одраз екстралингвистичке хијерархије засноване на односу део–целина (Круз,
1995: стр. 157, 160). У литератури на српском језику однос је именован као меронимија (Дра-
гићевић, 1999; 2007), партонимија (Ивић, 2006), мерономија (Шипка, 1998) или однос дела
и целине (Прћић, 1997). 
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лексички однос4 (однос између речи), ни чисто смисаони однос (однос између
значења речи), већ је пре однос између референата [тј. денотата] које те речи
означавају. На пример, иако је реп део пса, ’реп’ не мора обавезно бити и део
значења речи пас, нити ’пас’ део значења речи реп” (2006: стр. 13). 

Последњих деценија, међутим, када се семантичке теорије мање баве
логичким односима међу речима и пропозицијама и више су фокусиране на
интерфејс између језика и ума, бришући границу између поменуте енциклопе-
дијске и речничке информације, меронимија добија на већој важности у моде-
ловању лексичког значења (Марфи, 2006: стр. 15). Когнитивни приступи зна-
чењу прихватају појам прототипа, одн. да се значења не заснивају на строгим
логичким условима већ пре на појмовима идеалних или егземпларних случаје-
ва једне категорије, те се, рецимо, меронимијски однос пас : реп може укључи-
ти у представљање значења речи пас пошто то нужно не имплицира и да свако
створење које се назива псом мора обавезно имати реп (Марфи, 2006: стр. 15).

Данас се меронимија, како тврди Марфи, сматра једним од два централ-
на односа (поред хипонимије) при састављању речничких дефиниција (2006:
стр. 13). Како показују резултати анализе речничких дефиниција из Webster's
Seventh Collegiate Dictionary, именица part, која се узима за типичног сигна-
лизатора (маркера) меронимијског односа, налази се на другом месту (после
именице act) по учесталости употребе у дефинисању значења осталих имени-
ца, нпр. „leaf … part of a book” [лист … део књиге] или „floor … part of a room”
[под … део собе] (Ајрис и др., 2009: стр. 265, 267). 

Данашња интересовања за меронимију мотивисана су и различитим
пројектима рачунарске лингвистике. Неколико врста овог односа неизоставна
су компонента и великих лексичких база података за многе језике света, укљу-
чујући и српски, које су у оквиру актуелног Пројекта обраде природних језика
направљене (или је њихова израда у току) по узору на енглески WordNet (Мар-
фи, 2006: стр. 13).5

4 Под термином lexical relation, који се у литератури често тумачи на различите начине,
ауторка подразумева сваку врсту парадигматских односа међу речима, како семантичке, тако и
морфосинтаксичке (нпр. припадност истој граматичкој категорији), морфолошке (нпр. флек-
тивне промене) и фонетске (нпр. рима или алитерација) (Марфи, 2003: стр. 9).

5 У таквим лексичким базама, тзв. лексичким онтологијама, лексика једног језика (за
сада само именичка, глаголска, придевска и прилошка) није представљена као алфабетски по-
пис међусобно независних јединица, као што се то чини у традиционалним речницима, већ као
специјално структуриран речник који уместо речи има лексичке концепте (тј. значења пред-
стављена скуповима (когнитивних) синонима (енгл. synsets)) међусобно повезане различитим
лексичким и (концептуално-)семантичким релацијама. Израда првог, енглеског ворднета запо-
чета је средином осамдесетих година прошлог века у Лабораторији за когнитивне науке Прин-
стонског универзитета под руководством професора психологије Џорџа Милера. Најновија
верзија овог ворднета (верзија 3.1) доступна је на адреси: http://wordnetweb.princeton.edu/perl/
webwn, док се листа свих језика чија се лексика тренутно обрађује или је већ обрађена на сли-
чан начин налази на адреси: http://www.globalwordnet.org/gwa/wordnet_table.html. 
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1. 3. У лингвистичкој литератури на српском језику о меронимији се још
увек ређе говори. На листама лексичких парадигматских односа меронимија
је до сада своје место нашла у Драгићевић (2007), где се посматра као подврста
хипонимије, и у Шипка (1998), где добија засебан статус. У сличном прегледу
семантичких односа у лексикону датом у Прћић (1997) овај однос, међутим,
изостаје иако се у оквиру излагања о лексичким пољима помиње као један од
односа на ком се базира хијерархијско устројство лексикона. „Когнитивним
аспектима феномена партонимије” Ивић посвећује посебан чланак и у њему,
након „описа како је текло освајање научних спознаја партонимијског фено-
мена у периоду од 1914. до 2006. године” (2006: стр. 13), управо и наглашава
„неопходност да се и ми, српски језички стручњаци, агилније ангажујемо” око
објашњења „’збуњујуће делујућих’ ситуација с партонимијском лексиком”,
која „сведочи собом о могућим човековим приступима партонимијској рела-
цији” (2006: стр. 17). 

Зарад тог „научног посла који тек предстоји” (Ивић, 2006: стр. 17), у
овом раду ће бити представљен један део теоријских разматрања о мерони-
мији, базиран углавном на гледиштима Круза (1995; 2004а; 2004б), Крофта и
Круза (2004) и Винстона и др. (1987). 

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

2. 1. Као што је већ речено, односу између делова и целина данас се при-
лази из перспективе више стручних дисциплина па се у литератури срећу са-
свим различити специјализовани начини његовог дефинисања. У лингвистици
меронимија се дефинише као семантички однос између две лексичке једини-
це од којих једна означава део неке целине а друга ту целину (Крофт и Круз,
2004: стр. 150), нпр. рука : тело, грана : дрво, волан : аутомобил, кров :
кућа.6 Идући у обрнутом смеру, од целине ка делу, однос се назива холоними-

јом,7 нпр. тело : рука, мада се у литератури ипак чешће користи термин ме-

ронимија као опште име за сам феномен повезаности називâ за делове и це-
лине без обзира на смер у ком се та повезаност посматра (Марфи, 2006: стр.
13). Наглашавајући његову припадност сфери денотације, поједини аутори од-
нос дефинишу и као „однос ’је део’ између денотација […] именица” (Кернс,
2006: стр. 562). Именица која означава део целине назива се мероним (или
партоним), а она која означава целину холоним8 (Круз, 2004а: стр. 150), нпр.

6 Осим двотачком као у наведеним примерима, однос се обележава и цртом, нпр. рука –
тело, или симболом < или >, у оба случаја усмереним према називу за део, нпр. рука < тело
или тело > рука (Марфи, 2006: стр. 13). 

7 Према енгл. holonymy (грч. holos = целина).
8 Према енгл. meronym, partonym и holonym.
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лексеме глава, труп, рука, нога мероними су лексеме тело, док је лексема
тело њихов холоним. 

3. МЕРОНОМИЈА

3. 1. Лексичко поље утемељено на груписању лексема по меронимиј-
ском принципу (А је део Б-а) именовано је као мерономија (или партоно-

мија),9 која, после таксономије, одн. лексичког поља базираног на односу хи-
понимије (А је врста Б-а, нпр. Пас / Мачка / Коњ итд. је врста животиње),
представља „други главни тип гранајуће лексичке хијерархије” (Круз, 1995:
стр. 157).10 С обзиром на то да је мерономија лексички одраз поделе неке це-
лине на њене делове, овде се увек мора имати у виду да се „у концептуалном
смислу, један ентитет може поделити на безброј начина, али [да] су само неки
његови делови кодирани и у лексици једног језика” (Саид, 2003: стр. 71). Ре-
цимо, врат би се између осталог могао поделити и на предњи и задњи део вра-
та; међутим, док за предњи део врата у енглеском језику постоји и посебан на-
зив (throat), појам ’задњи део врата’ у овом језику није лексикализован, за
разлику опет од турског у ком се он именује лексемом ense (Круз, 1995: стр.
171; 2004а: стр. 183).

Најчешће испитивано лексичко поље меронимијског типа, како у поје-
диначним језицима, тако и у међујезичким истраживањима, до сада је мероно-
мија људског тела, из које је управо и преузет претходно наведен пример.11 Ве-
роватно најпознатија верзија ове мерономије, при томе, јесте она која
представља резултат сегменталне поделе тела посматраног споља (Круз,

9 Према енгл. meronomy и partonomy.
10 Таксонимични и меронимични принцип уједно су и два главна хијерархијска принци-

па структурирања целокупног људског знања и искуства. Другим речима, знање о некој појав-
ној датости (категорији) организује се или према њеним врстама, или према њеним деловима,
при чему први принцип води ка класификацијама, а други се најчешће користи у дескрипција-
ма, нпр. категорија АУТО може се поделити на СПОРТСКИ АУТО, САЛОНСКИ АУТО, ЏИП и др. или
пак на ТОЧАК, МОТОР, КАРОСЕРИЈА и др. (Тверски, 1990: стр. 334; Раден и Дирвен, 2007: стр. 9;
Ивић, 2006: стр. 14). Ипак, већи део нашег знања о деловима неке целине у ствари је само у
форми фрагмената њене мерономије. Рецимо, разни конкретни артефакти попут аута или ра-
чунара могу имати добро развијену мерономију, али би заиста мали број људи, осим самих
стручњака из датих области, могао навести називе за баш све делове ових ентитета (Круз, 2004:
стр. 180).

11 Подела људског тела на делове, штавише, првобитно је и послужила као прототип за
све хијерархије базиране на односу између делова и целина, као што је уосталом и таксономија
живих бића узимана за типичан модел класификаторних система (Круз, 1995: стр. 157; Твер-
ски, 1990: стр. 340). Данас би се, међутим, како сматра Круз, значајнијим прототипом мероно-
мије пре могла сматрати подела некаквог конкретног артефакта комплексне структуре као што
је то, рецимо, ауто или пак неке друге врсте „потпуно интегративних и кохезивних физичких
објеката, са јасно издиференцираним деловима” (1995: стр. 157).
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2004а: стр. 180). На слици доле дат је графички приказ фрагмента такве меро-
номије у енглеском језику, према Круз (2004а: стр. 181), у којој неки детаљи
могу бити и спорни, нпр. да ли је раме (shoulder) заиста део руке (arm), као
што је приказано на слици, или су рамена ипак делови трупа (trunk).

3. 2. Иако се мерономије често називају и меронимијским хијерархија-
ма,12 (вертикални) однос доминације13 у њима у ствари је однос који је супро-
тан меронимији (ово, дакле, када би се термин меронимија тумачио искључи-
во у првом поменутом, ужем смислу (смер део → целина)) те би се прецизније
могао одредити као холонимија (Круз, 2004а: стр. 176). Посматрано хоризон-
тално, однос диференцијације14, тј. однос између меронима са истог нивоа
хијерархије, нпр. arm : leg [рука, нога], јесте комеронимија, па је отуда и сва-
ки такав мероним један другоме комероним15 (Круз, 2004а: стр. 176; Радфорд
и др., 2009: стр. 174).

Холоним на самом врху меронимијске хијерархије (тзв. глобални хо-

лоним16) и, отуда, лексема која је надређена свим осталим чланицама овакве
врсте лексичког поља јесте лексема која означава највећу целину, нпр. body
[тело] (Круз, 2004б: стр. 248). На нижем нивоу хијерархије, међутим, мерони-
ми те лексеме могу и сами постати холоними и имати своје мерониме уколико,
наравно, представљају називе за делове који су и сами састављени од одређе-

12 Према енгл. meronymic hierarchies.
13 Према енгл. relation of dominance.
14 Према енгл. relation of differentiation.
15 Према енгл. co-meronymy и co-meronym.
16 Према енгл. global holonym.
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них делова (Милер, 1998: стр. 38), нпр. arm : hand / elbow [рука : шака / лакат]
и др. и, даље, hand : finger / palm [шака : прст / длан] и др., те finger : tip / nail
[прст : јагодица / нокат] и др. Изузетак су мероними са најнижег нивоа хије-
рархије, нпр. tip [јагодица], јер означавају најмање делове неке целине. 

3. 3. У формираној мерономији, пратећи чланице једне гране хијерархи-
је у смеру доле–горе, могу се издвојити краћи или дужи лексички ланци, нпр.
tip : finger : hand : arm : body [јагодица, прст, шака, рука, тело], засновани по
принципу A is a part of B, B is a part of C, C is a part of D etc. [А је део Б-а, Б је
део В-а, В је део Г-а итд.] ̄  A tip is a part of a finger; A finger is a part of a hand;
A hand is a part of an arm; An arm is a part of a body [Јагодица је део прста; Прст
је део шаке; Шака је део руке; Рука је део тела] (Крофт и Круз, 2004: стр. 154).
Прототипско испољавање оваквих ланаца одређују најмање два својства: (а)
свака лексема у ланцу, осим последње, означава непосредни део целине озна-
чене наредном лексемом (тзв. непосредним холонимом17), што значи да из-
међу нпр. дела а и целине б не постоји ниједан други елемент х који је такође
део целине б и ком такође припада део а; (б) крајњи чланови ланца су назив за
најмањи део, с једне стране, и назив за највећу целину, с друге стране (Крофт
и Круз, 2004: стр. 154; Круз, 2004б: стр. 248). 

Међутим, како наводе Крофт и Круз, проблем се увек јавља када треба
утврдити који ће то део и која ће то целина бити крајњи чланови једног ланца,
јер се увек може помислити да постоји још неки део који је мањи од крајњег
дела у ланцу и још нека целина која је већа од оне на крају ланца (2004: стр.
154–155). Тело би се, рецимо, могло видети као део једне породице или пак
неке друге групе људи, та група људи као део популације, популација опет као
део земљине биомасе итд.; с друге стране, јагодице се састоје од коже, нервних
влакана, капилара итд., а они су опет састављени од различитих хемијских
супстанци које се даље могу разложити на молекуле, атоме, електроне итд.
(Крофт и Круз, 2004: стр. 155). Ипак, како кажу Крофт и Круз, ми интуитивно
знамо да би то било погрешно и да поменути ланац почиње од јагодице и завр-
шава се телом, јер се само на тај начин кроз читав ланац (и мерономију уоп-
ште) следи увек исти принцип ¯ принцип типолошке доследности18 (2004:
стр. 155).

Поменути принцип, при томе, тумачи се на два различита (и оба реле-
вантна) начина, која су у ствари блиско повезана са тумачењем самог појма
’тип’. Прво, под појмом ’тип’ подразумева се ’онтолошки тип’, нпр. СТВАР,
СТАЊЕ, ПРОЦЕС, ДОГАЂАЈ, ВРЕМЕ, МЕСТО итд., па се у том случају типолошка до-
следност огледа у томе да делови неког физичког ентитета морају такође бити
физички ентитети, делови неког временског периода такође временски пери-

17 Према енгл. immediate holonym. 
18 Према енгл. type consistency.
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оди, делови неког места такође места итд. (Крофт и Круз, 2004: стр. 153–154).
Стога, лексичком ланцу tip : finger : hand : arm : body не може се додати и нпр.
лексема family [породица] јер би се тада са једног кохезивног физичког енти-
тета какво је тело пребацили на ентитет који нема баш никакву кохезивност у
физичком смислу већ је конституисан само низом невидљивих односа (и то
између особа, а не и тела) (Круз, 1995: стр. 169).

Према другом тумачењу појма ’тип’ који се овог пута односи на ’врсту/
тип делова’ једне целине, поменути принцип објашњава се као доследност по-
деле неке целине на увек исти тип делова ¯ или на сегменталне, или на си-
стемске делове19 (Крофт и Круз, 2004: стр. 154). Ову поделу доста широке ка-
тегорије ДЕО дао је Круз (1995) имајући у виду следећа обележја делова:
омеђеност неког дела од суседних делова, степен конзистентности његове
унутрашње структуре, истакнутост у перцептивном смислу (одн. уочљивост) и
утврђена функција у односу на целину. Сегментални делови су, тако, међу-
собно јасно разграничени и типично се нижу по одређеном редоследу када се
целина подели по различитим просторним осама; ови делови су уочљиви,
имају утврђену функцију у оквиру целине и хетерогену унутрашњу структуру.
Системски делови, с друге стране, у простору се, типично, међусобно прожи-
мају; ипак, сваки од њих такође има засебну функцију у оквиру целине, као и
већи степен конзистентности унутрашње структуре; у перцептивном смислу,
такви делови су мање истакнути. На пример, сегментални делови тела су гла-
ва, труп, руке, ноге, врат, лице, прсти итд., а системски мишићи, кости, нерви,
крвни судови, лимфни систем итд. (Круз, 1995: стр. 169; Крофт и Круз, 2004:
стр. 154). Круз, при томе, истиче да се у природним језицима, без обзира на
подједнаку валидност оба принципа поделе неке целине, предност увек даје
сегменталним деловима, те да се у једној добро формираној мерономији не
могу наћи и називи за сегменталне, и називи за системске делове (1995: стр.
169), што је уједно и објашњење зашто се у ланац tip : finger : hand : arm : body
не могу увести и skin, nerve, capillary [кожа, нерв, капилар] и др.20

19 Према енгл. segmental parts и systemic parts.
20 Осим код људског тела, оба типа делова, како даље истиче Круз, могу се уочити и код

других ентитета, нпр. кућа се може поделити на дневну собу, спаваћу собу, кухињу, трпезарију,
ходник, подрум, таван итд. као њене сегменталне делове или пак на водоводни, канализациони,
електрични, вентилациони систем итд. као њене системске делове. Међутим, случај куће (и
других зграда) додатно се компликује чињеницом да њене сегменталне делове, осим помену-
тих простора, одн. различитих просторија у кући, могу представљати и структурни елементи
грађевине који те просторе дефинишу као што су зидови, подови, плафони и др. (Круз, 1995:
стр. 169; Крофт и Круз, 2004: стр. 154). Оно што на крају у Крузовом излагању остаје нејасно
јесте да ли у том случају кућа може имати још једну засебну мерономију (одн. једну са називи-
ма за системске, другу са називима за просторне и трећу са називима за структурне делове) или
се пак у једној истој мерономији са називима за сегменталне делове куће могу наћи и они за
просторне, и они за структурне компоненте овог објекта.
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3. 4. Мерономије у многим аспектима не испољавају особености идеал-
но разгранате хијерархијске структуре коју карактерише мноштво јасно дефи-
нисаних нивоа, увек попуњена чворишта и гране које се никада не укрштају
(Круз, 2004а: стр. 175–176). Иако су у вокабуларима језика исто тако бројне
као и таксономије, мерономије пре свега имају слабије развијену структуру
састављену од малог броја хијерархијских нивоа (Круз, 2004б: стр. 261–262).
Према резултатима истраживања Сесил Браун на материјалу из четрдесет јед-
ног језика који се говоре у најразличитијим деловима света, чак и једна од
(нај)развијенијих мерономија каква је поменута мерономија људског тела
„ретко прелази пет хијерархијских нивоа у дубину […] и никада не прелази
шест хијерархијских нивоа” (Браун, 1976: стр. 404). С друге стране, како тврди
Прибенау, вертикалу већине мерономија конкретних артефаката формирају
максимално три члана: назив за целину, назив за део те целине и (понекад) на-
зив за део дела те целине (2002: стр. 37). А, како помиње Круз, нису ретки ни
случајеви да у вокабуларима језика за поједине ентитете не постоји баш није-
дан назив за било који њихов део (2004б: стр. 262). 

У мерономијама, такође, није увек лако утврдити ни који то делови јед-
ног ентитета конституишу исти ниво хијерархијске структуре (Круз, 2004а:
стр. 181). Рецимо, у мерономији тела такав проблем не постоји у случају руке
и ноге, јер ови делови тела показују толике сличности да се чак и њихови де-
лови међусобно подударају, па се паралеле, осим између arm и leg [рука, нога]
на истом нивоу хијерархије, могу повући и на нижем нивоу између нпр. elbow
и knee [лакат, колено] или hand и foot [шака, стопало], и још ниже између palm
и sole [длан, табан] (Круз, 2004а: стр. 181). Међутим, сличне подударности не
могу се уочити и код других делова тела тако да „говорници немају баш ника-
кву интуицију о томе да ли се нпр. nail [нокат] налази на истом нивоу као и
anus [анус] или не” (Круз, 2004а: стр. 181). Из тог разлога, у мерономијама се
обично не може издвојити ниједан хијерархијски ниво који би могао пред-
стављати еквивалент тзв. основном/генеричком нивоу из таксономија (Круз,
2004а: стр. 181).21 

21 У теорији прототипа основни/генерички ниво категоризације има посебан статус јер
се он у спознајном и језичком смислу више истиче од других нивоа. Основни ниво је тај на ко-
јем људи поимају и највеће разлике међу ентитетима или, другим речима, то је ниво који ванје-
зичку стварност пресеца на максимално информативне, тј. концептуално најодређеније и међу-
собно најразграниченије категорије (нпр. СТО, СТОЛИЦА, КРЕВЕТ итд. или ЈАБУКА, ТРЕШЊА, БАНА-
НА итд. или ПАС, ЖИРАФА, СЛОН итд.). Свака категорија са основног нивоа представља
најапстрактнију категорију са чијим егземпларима људи увек имају исти начин интеракције и
чији сви чланови имају сличан и препознатљив облик (Тверски и Хеменвеј, 1984: стр. 171).
С језичког аспекта посматрано, називи за категорије са основног нивоа често су краће и мор-
фолошки просте речи (нпр. сто), контекстуално су неутралне, налазе се међу првим речима
које усвајају деца и представљају речи које се у свакодневној комуникацији најчешће користе.
С друге стране, називи за категорије са подређеног нивоа често су сложене речи, обично  састав-



288 Зборник радова Филозофског факултета XLII (1)/2012

3. 5. Мерономије се од идеала хијерархијске структуре удаљавају и по
томе што се гране које повезују два чворишта са различитих нивоа у њима че-
сто укрштају. Другим речима, у мерономијама се могу јавити мероними који
имају више од једног холонима или, посматрано у обрнутом смеру, холоними
који имају исти мероним (Круз, 1995: стр. 170). На пример, у енглеској ме-
рономији људског тела мероним nail истовремено је члан две гране мерони-
мијске хијерархије (в. слику доле), одн. два лексичка ланца nail : finger : hand
: arm : body [нокат, прст (на руци), шака, рука, тело] и nail : toe : foot: leg : body
[нокат, прст (на нози), стопало, нога, тело] (Круз, 1995: стр. 170).

Оваква укрштања још су чешћа када се у виду имају различите мероно-
мије, нпр. енглеска лексема point [врх] мероним је читавог низа холонима:
arrow [стрела], awl [шило], dagger [бодеж], fishhook [удица], harpoon [хар-
пун], icepick [алатка за разбијање леда], knife [нож], needle [игла], pencil [олов-
ка], pen [пенкало], sword [мач], tine [зубац (грабуља, виљушке)], док лексема
handle [дршка, ручка, квака] има чак и већу разноврсност холонима (Милер,
1990: стр. 257). Иако се делови означени поменутим меронимима у стварно-
сти могу подоста разликовати, идући од једне до друге целине, они су у језику
означени истим именом тако да су поменута укрштања унутар исте или међу
различитим мерономијама у ствари чисто лексички феномен (Круз, 1995: стр.
170). Због такве своје особености мерономије се понекад називају и замрше-
ним хијерархијама22 (Милер, 1990: стр. 257).

22 Према енгл. tangled hierarchies.

љене од назива за категорије са основног нивоа и одређених модификатора (нпр. трпезаријски
сто), док су називи за надређене категорије понекад девијантни на различите начине (Tејлор,
1995: стр. 49–50), нпр. српски назив намештај девијантан је по броју (*један намештај, *два
намештаја итд.), док су називи воће и поврће, осим по броју, девијантни и по роду (оба назива
су средњег рода, док су називи за посебне врсте воћа и поврћа већином мушког или женског
рода).
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3. 6. Празна чворишта која указују на одсуство неког назива у датом је-
зику у мерономијама се, за разлику од таксономија, никада не јављају на са-
мом врху хијерархије: не постоје мерономије са неименованим целинама
(Круз, 2004а: стр. 181). Лексичке празнине, међутим, јављају се на нижим хи-
јерархијским нивоима, и то најчешће на једној карактеристичној позицији ¯
оној која је предодређена за лексему која би означавала главни функционални
део целине, нарочито када је та целина некакав артефакт, нпр. чајник, кашика,
виљушка и др. (Круз, 1995: стр. 171). Рецимо, енглеску мерономију чајника,
осим холонима teapot, чине мероними spout [кљун, писак], lid [поклопац] и
handle [ручка, дршка] али не и неки посебан назив за (највећи, главни) део на
ког су именовани делови припојени и који у ствари и садржи чај (Круз, 1995:
стр. 171). Енглески испитаници од којих је затражено да тај део чајника ипак
именују некаквим називом углавном су се опредељивали за сам холоним tea-
pot и понекад за лексему body, прибегавајући у оба случаја тзв. аутомерони-

мији / аутохолонимији23, тј. појави када се једна лексема тумачи у ширем
смислу као назив за целину и у ужем смислу као назив за један део те целине
(Круз, 1995: стр. 171; 2004а: стр. 108–109). Такав је управо случај са лексемом
body која, осим људског тела у целини (body¹), означава и само средишни део
тела, тј. труп (body² = trunk; body је вероватно и уобичајенији назив за труп од
trunk) (Круз, 2004а: стр. 182). Управо је друго, уже тумачење лексеме body
представљало метафоричко извориште за предлоге појединих испитаника да
се њоме такође именује и главни део чајника (Круз, 2004а: стр. 182). 

3. 7. И, на крају, транзитивност је још једно својство које би се, посма-
трано логички, очекивало од прототипа меронимијског ланца и мерономије у
целини, јер ако се неки ентитет а налази унутар граница неког ентитета б, и
ако се ентитет б налази унутар граница неког ентитета в, онда се и ентитет а
налази унутар граница ентитета в (Круз, 2004а: стр. 153). Ипак, транзитивност
односа између делова и целина у стварности није увек гарант постојања таквог
односа и међу њиховим именима.

Док се у логици и математици овај однос увек третира као транзитиван,
лингвистичка истраживања показују да се транзитивност као обележје меро-
нимије мора узети са резервом, јер у неким случајевима меронимија може би-
ти транзитивна, али постоје и многи случајеви када она то није (Кернс, 2006:
стр. 562). Као већ класични примери којима се илуструје променљивост тран-
зитивности меронимије у језику у литератури се, по узору на Лајонса, узимају
два лексичка ланца: cuff : sleeve : jacket [манжетна, рукав, јакна/сако] и handle
: door : house [квака, врата, кућа] (Лајонс, 1977: стр. 312–313). У првом ланцу
меронимијски однос јесте транзитиван јер употреба чланица овог ланца у раз-

23 Према енгл. automeronymy и autoholonymy.
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личитим језичким контекстима који служе као дијагностички тестови за пре-
познавање меронимије увек даје прихватљиве, смислене изразе, нпр. A cuff is
a part of a sleeve; A sleeve is a part of a jacket; A cuff is a part of a jacket [Ман-
жетна је део рукава; Рукав је део јакне; Манжетна је део јакне]; или A sleeve
has a cuff; A jacket has a sleeve; A jacket has a cuff [Рукав има манжетну; Јакна
има рукав; Јакна има манжетну]. С друге стране, меронимијски ланац handle :
door : house није транзитиван јер употреба првог и трећег члана у истом језич-
ком оквиру за резултат даје, у најмању руку, необичан израз: ?A handle is a
part of a house [Квака је део куће], или ?A house has a handle [Кућа има ква-
ку].24

Круз проналази два могућа узрока за изостанак транзитивности у поме-
нутом примеру. Први се односи на тзв. функционални домен,25 одн. непосред-
ну целину у оквиру које један део обавља своју функцију: квака има функцију
да отвара и затвара врата, па иако врата могу бити део веће целине, у овом слу-
чају куће, квака ипак нема никакву директну функцију у односу на ту већу це-
лину, одн. квака помера врата, а не и кућу. Другим речима, функционални до-
мен кваке је ограничен: он се са непосредне целине (врата) не преноси и на
већу целину (кућу). Манжетна, с друге стране, има функционални домен који
није ограничен: њена функција је само декоративна и може се подједнако од-
носити и на рукав и на целу јакну (Круз, 1995: стр. 165–166). Винстон и др.,
међутим, овакво објашњење оповргавају примером Venturi valve : carburetor :
car [Вентуријев вентил, карбуратор, ауто] у ком меронимијски однос јесте
транзитиван без обзира на то што се ауто у односу на поменуту врсту вентила,
као и кућа у односу на кваку, налази изван функционалног домена тог мањег
дела (1987: стр. 433). Узроке варијабилне транзитивности меронимије ови ау-
тори налазе у вишесмислености њеног маркера part, о чему ће више речи бити
у одељку 4. 3. 2.

Према Крузу, други могући узрок нетранзитивности између кваке, вра-
та и куће јесте то што квака нe припада тзв. интегралним деловима куће, тј.
групи делова без којих би целина изгубила свој идентитет, већ само тзв. дода-

24 Наведене конструкције са именицом part или глаголом have узимају се за типичне је-
зичке оквире при утврђивању меронимијског односа. Оне се неретко налазе и у самим дефини-
цијама меронимије, нпр. „Meronymy is the IS-PART-OF or HAS-A relation” (Марфи и Коскела,
2010: стр. 102). Прис, штавише, предлаже да се за формализовање меронимије користи само је-
дан оквир у ком би се нашле обе лексичке саставнице ª B has an A as a part [Б има А за (свој)
део] (1998: стр. 187). При указивању на варијабилност меронимијске транзитивности, сам
Лајонс пак, осим have-конструкције (The house has a/no door; The door has a/no handle; The
house has a/no handle), користи и реченице типа There's a/no handle on this house или именичке
синтагме the handle of the door и the door-handle као савршено прихватљиве, те the handle of the
house и the house-handle као потпуно неприхватљиве у енглеском језику (Лајонс, 1977: стр.
312–313).

25 Према енгл. functional domain.
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цима26 (припојеним деловима), чији изостанак ни у ком погледу не нарушава
целину. Стога, између целина и таквих додатака однос не може ни бити тран-
зитиван (Круз, 1995: стр. 167–168).

Ипак, како истиче Лајонс, сама констатација да је меронимија у једном
случају транзитиван, а у другом нетранзитиван однос неће ни у ком случају
„унапредити наше разумевање структуре вокабулара језикâ” (1977: стр. 313).
Уместо испитивања сваког случаја појединачно, потребно је у ствари открити,
уколико је то уопште могуће, један општи принцип који би могao објаснити
свe узроке варијација у транзитивности меронимијског односа у језику (Ла-
јонс, 1977: стр. 313). Иако до сада такав принцип није утврђен, испитивања
транзитивности меронимије показала су се значајним по томе што су она у
знатној мери допринела откривању различитих типова овог односа (Кернс,
2006: стр. 563).

4. ОПСЕГ И ТИПОВИ МЕРОНИМИЈЕ

4. 1. Досадашње излагање о појединим својствима меронимије и меро-
номија било је искључиво усмерено ка примерима у којима и мероними и хо-
лоними представљају називе за конкретне (физичке) објекте са углавном ја-
сно дефинисаним границама. Иако се и код овог типа меронимијског односа
(објекат као део – објекат као целина), идући од једног случаја до другог, могу
уочити знатне варијације (в. 4. 2. 2), читаво разматрање меронимијске пробле-
матике умногоме се компликује када се у њега укључе и другачије врсте енти-
тета које се такође могу посматрати као целине састављене од својих (каткад
врло различитих) делова. Читаво ово подручје је у ствари подоста разуђено и
доста комплексно, па је и сам опсег меронимије, с обзиром на то да својства
овог односа још увек нису довољно испитана, и даље прилично нејасан (Ејчин-
сон, 2012: стр. 123). Које ће односе између делова и целина један аутор рачу-
нати под меронимију и колико ће уопште типова меронимије издвојити подо-
ста зависи од самог избора језичког оквира који ће користити за идентифика-
цију овог односа (Кернс, 2006: стр. 562–563; Марфи, 2006: стр. 14). 

Ради илустровања различитости у поимању меронимијског односа у ли-
тератури се најчешће наводе два гледишта ¯ строго лингвистичко гледиште
Дејвида Алана Круза, изнето у Lexical Semantics (1986),27 и психолингвистич-
ко гледиште Винстона и др., изнето у чланку ’A Taxonomy of the Part-Whole
Relations’ (1987). Подробније представљање њихових гледишта, стога, и овде
ће послужити у исту сврху. 

26 Према енгл. integral parts и attachments.
27 За овај рад коришћено је друго издање поменуте књиге објављено 1995. године; оту-

да: Круз, 1995.
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4. 2. Сматрајући пре свега да меронимију треба да чини „једна изразито
кохезивна […] група односа”, јасно разграничена од огромног броја других
мање или више сличних односа (1995: стр. 160), Круз поставља можда и
најстроже услове за оно што би се могло рачунати под меронимијски однос.
Полазећи од тога да типични дијагностички тестови за препознавање мерони-
мије ¯ B has А и А is (a) part of B ¯ узети појединачно, нису увек поуздани
сигнализатори овог односа, имајући у виду да они, због широког семантичког
опсега и глагола have, и именице part, „пропуштају” и случајеве који засигур-
но нису називи за делове, нпр. A wife has a husband [Жена има мужа] или
Changing nappies/diapers is part of being a mother [Мењање пелена је део мај-
чинства] (1995: стр. 161), Круз предлаже да се за утврђивање меронимије узи-
ма следећи критеријум: „А је мероним Б-а ако и само ако су реченице Б има
А-ове/А и А је део Б-а нормалне када се именице А и Б тумаче у генеричком
смислу” (1995: стр. 160). Аутор потом и сам признаје да је овај двопартитни
тест ипак „превише ригорозан јер искључује и неке интуитивно јасне случаје-
ве односа између делова и целина, али [да] он [с друге стране] карактерише
оно што се може сматрати централним варијететом [меронимијског] лексич-
ког односа” (1995: стр. 160). 

4. 2. 1. Иако Круз у свом излагању о меронимији често користи не само
атрибут „централна” (меронимија) као у управо наведеној реченици, већ и
„права” (меронимија), „идеална” (меронимија), или „централни” (примери),
„периферни” (примери) и сл., наговештавајући тиме да овај однос у ствари
има прототипску, градијентну структуру коју чине његови бољи и лошији
представници (примери), он ће ипак термином меронимија означавати само
односе између оних парова речи који „пролазе” оба реченична оквира, нпр. A
hand has fingers; A finger is a part of a hand, док ће све односе између испити-
ваних парова речи који постављени критеријум не задовоље, нпр. A wife has a
husband али: ?A husband is a part of a wife; Changing nappies/diapers is part of
being a mother али: ?Being a mother has changing nappies, сврстати или међу
немеронимијске, или међу квазимеронимијске односе (1995: стр. 161).

Међу потоњим односима, које аутор види само као „блиске сроднике”
меронимије, тј. оне који тек „личе на меронимију”, налазе се односи између:
(а) властитих именица као назива за веће и назива за мање географске лока-
ције које се налазе унутар граница претходних, нпр. Europe : United Kingdom :
England : London (United Kingdom is a part of Europe али: ?Europe has United
Kingdom); (б) назива за ентитете који имају временску структуру као што су
активности, процеси, радње и назива за њихове сегменте (фазе), нпр. opera :
act [опера, чин], show : strip-tease [шоу/представа, стриптиз]; (в) назива за до-
гађаје, стања и сл. и назива за њихова карактеристична обележја, нпр. Christ-
mas : Christmas pudding [Божић, божићни колач], adolescence : rebelliousness
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[адолесценција, бунтовништво]; (г) колективних именица које означавају гру-
пе људи формиране на основу неке заједничке функције а не неког заједнич-
ког атрибута и назива за појединачне чланове тих група (уколико ти други на-
зиви у језику уопште и постоје), нпр. senate : senator [сенат, сенатор]; tribe :
tribesman [племе, припадник племена]; audience [публика] : ? ; family [породи-
ца] : ? ; (д) колективних именица које означавају „класе” људи, одн. групе љу-
ди формиране на основу неког заједничког атрибута пре него неке заједничке
функције, и назива за појединачне чланове тих класа, нпр. proleteriat : worker
[пролетаријат, радник], clergy : bishop [свештенство, бискуп/епископ], aristoc-
racy : duke [аристократија, војвода]; (ђ) колективних именица које означавају
групе одређених врста животиња и назива за те врсте животиња, нпр. pack :
wolf [чопор, вук], herd : elephant [крдо, слон]; (e) именица које означавају гру-
пе (углавном неживих) објеката и назива за те објекте, нпр. forest : tree [шума,
дрво], library : book [библиотека, књига], heap : stone [хрпа, камен]; (ж) броји-
вих именица као назива за објекте/предмете и (већином) небројивих именица
као назива за материјале од којих су ти објекти направљени, нпр. tumbler :
glass [чаша (без ручке), стакло]; (з) небројивих (градивних) именица попут
bread [хлеб], wine [вино] и сл. и небројивих именица као назива за њихове сас-
тојке, нпр. flour [брашно], grape juice [сок од грожђа]; (и) небројивих именица
као назива за супстанце/материје које се састоје од одвојивих делића/честица
и бројивих именица као назива за те делове, нпр. sand/salt : grain [песак/со, зр-
но], snow : flake [снег, пахуља] итд. (1995: стр. 172–177). 

 4. 2. 2. Крузово разматрање меронимије је тако углавном усмерено на
„интуитивно јасне случајеве односа између делова и целина”, већином оличе-
не у односу типа објекат (структурна компонента) – објекат (целина), али,
како и сам аутор констатује, чак ни сви такви случајеви не могу да задовоље
његов ригорозни критеријум, нпр. A sepal is a part of a flower [Чашични ли-
стић је део цвета] али: ?A flower has sepals [Цвет има чашичнe листићe]; ?A
root is a part of a word [Корен је део речи] и ?A word has a root [Реч има корен]
(1995: стр. 161). Аутор, стога, испитује неколико фактора који, како сматра,
спречавају ове и друге очите случајеве меронимијског односа да прођу задати
двопартитни тест, чиме издваја неколико типова меронимије/холонимије,
одн. меронима и холонима, али и показује да се чак и међу „централним при-
мерима” меронимије могу јавити и они који су „мање централни и крајње пе-
риферни” представници овог односа (1995: стр. 172). У даљем излагању биће
размотрена само два таква фактора.

4. 2. 2. 1. Један од њих је каноничност или факултативност односа.
Аутор овде полази од разлике између два типа меронимијског односа ̄  кано-

ничке меронимије, која представља однос између назива за обавезан део це-
лине и назива за целину, нпр. ear : body [ухо, тело], и факултативне мерони-
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мије као односа између назива за неки опциони део целине и назива за целину,
нпр. handle : door [квака, врата]. Међутим, како и саме целине могу бити оба-
везне или опционе у односу на поједине ентитете, однос се може посматрати и
у супротном смеру као каноничка или као факултативна холонимија.28

Другим речима, и каноничност, и факултативност могу бити једностране или
двостране што за резултат даје следеће четири варијанте односа између меро-
нима и холонима:

(а) А је канонички мероним холонима Б и Б је канонички холоним

меронима А ¯ најчвршћа меронимијска веза и пример „идеалне” мерони-
мије; парови речи који истовремено стоје у односу и каноничке меронимије, и
каноничке холонимије засигурно пролазe двопартитни тест; пример такве ва-
ријанте јесте finger : hand, при чему се finger сматра двостраним каноничким
меронимом холонима hand; иако би се и прст без шаке и шака без прста и
даље називали истим именима, они би ипак у оба случаја представљали само
оштећене ентитете; отуда је прст обавезан део шаке, а шака обавезна целина
за прст;

(б) А је канонички мероним холонима Б и Б је факултативни холо-

ним меронима А ¯ најређа варијанта меронимијског односа за коју је, како
Круз наводи, тешко пронаћи убедљиве примере; ипак, као примере наводи
fungus : lichen [гљивице, лишај] и alga : lichen [алга, лишај], при чему су и
fungus, и alga једнострани канонички мероними од lichen, а lichen једнострани
факултативни холоним и од fungus, и од alga; ово се разјашњава тиме што ли-
шаји представљају симбиозу гљивица и алги тако да њихово постојање потра-
жује обе компоненте; формирање поменуте симбиозе је, с друге стране, и за
гљивице и за алге само опција, јер ови организми могу живети и ван ње; 

(в) А је факултативни мероним холонима Б и Б је канонички холо-

ним меронима А ¯ такође доста ретка варијанта меронимије, иако се она че-
сто среће између лексичких јединица које нису конгруентне (в. 4. 2. 2. 2);
илустрована је примером leader : newspaper [(новински) уводник/уводни чла-
нак, новине], при чему је newspaper једнострани канонички холоним од
leader, јер се новински уводници јављају само као делови новина, док новине,
с друге стране, могу али не морају имати уводнике;

(г) А је факултативни мероним холонима Б и Б је факултативни хо-

лоним меронима А ¯ најслабија меронимијска веза, имајући у виду да је фа-
култативност присутна у оба смера, па као таква „можда и само маргинално
заслужује да се разматра као лексички однос” (Круз, 1995: стр. 163); такву ва-
ријанту илуструје пример museum : university [музеј, универзитет]: музеј може
али не мора бити део универзитета, као што и универзитет може али не мора у
свом окриљу имати и музеј; једина мотивација за препознавање разматраног

28 Према енгл. canonical meronymy/hоlоnymy и facultative meronymy/holonymy.
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односа између овог пара речи је то што њихова употреба у двопартитном те-
сту, која међутим није генеричка, даје нормалне реченице: The museum is a
part of the university [(Тај) Музеј је део (тог) универзитета] и The university has
a museum [(Тај) Универзитет има музеј] (Круз, 1995: стр. 162–163).

4. 2. 2. 2. Други фактор који онемогућава меронимима и холонимима да
задовоље Крузов двопартитни тест јесте њихова неконгруентност / неподуда-
рање у ширини денотационог опсега. У том погледу издваја се неколико слу-
чајева. Прво, мероним може бити општији него дати холоним у том смислу
што он може стајати у истом односу и са неким другим холонимом, нпр. nail :
toe [нокат, прст на нози]: реченица A toe has a nail јесте нормална јер сваки
(прототипични) ножни прст има нокат, али A nail is a part of a toe није при-
хватљива јер се нокат, осим на ножним прстима, јавља и на прстима на руци па
nail има и холоним finger [прст на руци]. Отуда, nail стоји у односу супер-ме-

ронимије са toe, одн. nail је супер-мероним од toe, док се, посматрано у обр-
нутом смеру, toe налази у односу хипо-холонимије са nail, одн. toe је хипо-хо-

лоним29 од nail. У још прецизнијој спецификацији односа nail : toe, када би се
у виду имали и типови меронимије поменути у претходном одељку, nail би се
могао одредити као двострани канонички супер-мероним од toe (Круз, 1995:
стр. 163). Супер-мерониме који су у ствари честa појава у језицима илуструју
и следећи примери из енглеског: handle : knife / umbrella [дршка, нож, кишо-
бран], spout : teapot / watering can [кљун, чајник, канта (за заливање)], wheel :
car / train [точак, ауто, воз], leg : chair / table [нога, столица, сто] итд.

Друга могућност је да је холоним општији од меронима као што је то,
рецимо, случај са flower [цвет] и sepal [чашични листић]. На први поглед може
се учинити да се у овај случај уплиће поменути фактор факултативности, одн.
да цвет може али не мора имати чашичне листиће. Међутим, за неке врсте
цвећа ово није опција: неко цвеће као свој део обавезно има и чашични ли-
стић, док га друге врсте уопште немају. Реч flower, при том, означава и једне и
друге врсте, па је као холоним ова реч општија од свог меронима sepal. А по-
што се чашични листићи увек јављају само у оквиру цвета, flower се може опи-
сати као двострани канонички супер-холоним од sepal (у истој таквој рела-
цији стоји нпр. и body са penis и vagina) (Круз, 1995: стр. 163–164).

Примери неконгруентних парова лексичких јединица могу да укључе и
факултативне релације, нпр. beard : face [брада, лице]: брада је опција само за
нека лица (тј. лица мушкараца), али је лице обавезна целина за браду, тако да
је beard једнострани факултативни хипо-мероним од face, а face једнострани
канонички супер-холоним од beard. Такође, lichen је једнострани факултатив-

29 Према енгл. super-meronymy, super-meronym, hypo-holonymy, hypo-holonym.
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ни хипо-холоним од fungus, пошто у симбиозу са алгама не улазе баш све гљи-
вице (Круз, 1995: стр. 164).

4. 2. 3. На крају излагања о Крузовом поимању меронимијског односа
треба напоменути и то да у својим каснијим радовима (нпр. Круз, 2004; Крофт
и Круз, 2004) овај аутор коначно и експлицитно говори о прототипској струк-
тури меронимије: „Као лексички однос, меронимија има типичну прототип-
ску структуру, са јасним језгром и донекле нејасним границама” (Круз, 2004:
стр. 151). Уз то, он издваја и пет обележја којима се одликује поменуто језгро
меронимијског односа (као и прототип категорије ДЕО), од којих је већина већ
поменута у досадашњем излагању: (а) неопходност дела за целину (в. 4. 2. 2.
1), (б) интегрисаност дела унутар целине (в. 3. 7), (в) одвојивост дела од других
делова целине, (г) функционална мотивисаност дела, одн. његова јасно утвр-
дива функција у односу на целину (в. 3. 7), и (д) конгруентност / подударање
које се посматра на три начина: подударање назива за делове и целине у шири-
ни денотационог опсега (в. 4. 2. 2. 2); временско подударање делова и целина,
одн. њихова истовремена егзистенција (нпр. млеко као један од састојака ко-
лача и сам колач нису конгруенти јер се млеко у колачу као финалном произ-
воду не јавља у свом првобитном облику); подударање делова и целина по он-
толошком типу, са чиме се преплиће и подела на сегменталне и системске
делове целине (в. 3. 3) (Круз, 2004: стр. 151–153). Укратко, прототип мерони-
мијског односа представља однос између назива за целину и назива за онај део
те целине који је обавезан, који је интегрисан у целину, који је јасно разграни-
чен од других делова, који има утврђену функцију у односу на целину, који ег-
зистира у исто време када и целина, који се са целином поклапа по онтолош-
ком типу, који је сегментални део целине и, на крају, прототип меронимије је
и однос између меронима и холонима који се подударају по ширини денотаци-
оног опсега. 

4. 3. За разлику од Круза, који је, дакле, првобитно тежио да широки
опсег меронимије дефинисан као A is (a) part of B ограничи и have-конструк-
цијом, обухватајући тиме само „кохезивну групу односа” (у ствари, могући
прототип овог односа), Винстон и др. сматрају да се меронимија не може све-
сти на једну хомогену врсту односа, већ да она у ствари представља вишечлану
„породицу” сасвим различитих (али сродних) и равноправних односа, који се
уклапају у било који од језичких оквира са именичким маркером part ¯ The
A is part of the B; A's are part of B's; A is a part of B; The parts of a B include the
As, the Cs … [Делови Б-а укључују (су) А-ове, В-ове …] и сл. ¯ или пак у је-
зички оквир са прилошком изведеницом поменуте именице partly [делом, де-
лимично] ¯ A is partly B (1987: стр. 418). При томе се мероними и холоними
не морају тумачити искључиво у генеричком смислу, док се part третира тек
као једна, иако најопштија, реч међу великим бројем других енглеских имени-



Бранислава М. Дилпарић: О меронимији 297

ца којима се такође могу изражавати поједине врсте меронимијских релација
(Винстон и др., 1987: стр. 430).30 Неке од тих именица, нпр. component,
member, portion, feature и др., поменути аутори ће користити и за именовање
издвојених типова меронимије (в. 4. 3. 1). 

Као општа реч, part, дакле, може означавати делове и чврстих, физич-
ких објеката, и група људи, предмета и др., и ентитета који се виде као масе, и
најразличитијих активности, и географских или других подручја итд. Стога,
полазећи од језичких оквира са таквим маркером и додајући уз то и језички
оквир са partly (којим се обухвата и однос између предмета и материјала од
којих су они направљени, нпр. Bicycles are partly aluminium [Бицикли су делом
алуминијум]), Винстон и др. под меронимију, како и сами истичу, укључују
већи број односа које је Круз сврстао или у немеронимијске, или у квазимеро-
нимијске (1987: стр. 418).

4. 3. 1. „Породицу” меронимијских односа, према поменутим ауторима,
чини шест чланова који се разликују на три начина, тј. на основу три бинарна
семантичка обележја или, како их аутори називају, „релациона елемента”31: 

(а) да ли је део у односу на целину функционалан или не ¯ [+/– FUNC-
TIONAL]; уколико јесте, онда је његова просторна / временска позиција унутар
целине увек ограничена функцијом коју у односу на њу има, нпр. да би ручка
на шољи служила сврси коју има (за држање шоље), она се може поставити са-
мо у ограничени број позиција; 

(б) да ли је део сличан другим деловима и целини коју чини или не ̄  [+/
– HOMEOMEROUS]; 

(в) да ли се део може одвојити од целине или не ̄  [+/– SEPARABLE] (Вин-
стон и др., 1987: стр. 420–421).

Називи за шест типова меронимије, заједно са примерима и поменутим
обележјима, приказани су у доњој (донекле модификованој) табели преузетој
из Винстон и др. (1987: стр. 421).

4. 3. 1. 1. Тип компонента – интегрални објекат, како наводе Винстон
и др., увек је тај који први падне на памет када се говори о меронимијским од-
носима. Он се може илустровати великим бројем примера:

A handle is part of a cup [Ручка је део шоље].
Wheels are parts of cars [Точкови су делови аутâ].

30 Како аутори наводе, у енглеском језику постоји најмање четрдесет речи које означа-
вају делове различитих целина и које, упркос ужем денотационом опсегу од part, имају доста
широк опсег примене. Томе се такође може додати и поприличан број специјализованих име-
ница попут shard, tithe, zone итд., што коначно води до броја од чак четристо синонима за part,
како бележи чувени Roget's Thesaurus из 1962. год. (Винстон и др., 1987: стр. 430). 

31 Према енгл. relation elements.
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The refrigerator is part of the kitchen [(Тај) Фрижидер је део (те) кухиње].

Chapters are parts of books [Поглавља су делови књига].

A punchline is part of a joke [Поента (вица) је део вица].

Belgium is part of NATO [Белгија је део НАТО-а].

Phonology is part of linguistics [Фонологија је део лингвистике]. 

Под ’интегралним објектом’, као што се може видети и у датим приме-
рима, аутори подразумевају не само једноставне или комплексне конкретне
(физичке) објекте као што су шоља, ауто или бицикл, већ и тзв. „представљач-

TYPES OF MERONYMIC 

RELATIONS
EXAMPLES

RELATION ELEMENTS

FUNCTIONAL HOMEOMER-

OUS

SEPARABLE

component – 
integral object
[компонента –
интегрални објекат]

handle : cup 
[ручка, шоља]

punchline : joke 
[поента, виц]

+ – +

member – collection
[члан – група]

tree : forest 
[дрво, шума]

card : deck 
[карта, шпил]

– – +

portion – mass
[сегмент – маса]

slice : pie 
[парче, пита]

grain : salt 
[зрно, со]

– + +

stuff – object
[материјал – објекат]

gin : martini
[џин, мартини]

steel : bike 
[челик, мотоцикл]

– – –

feature – activity 
[обележје – активност]

paying : shopping 
[плаћање, куповина]

dating : adolescence
[изласци, адолесценци-
ја]

+ – –

place – area 
[место – подручје]

Everglades : Florida 
[Еверглејдсa, Флорида]

oasis : desert 
[оаза, пустиња]

– + –

a. Еверглејдс је назив за велику суптропску мочвару која се налази на југу Флориде.
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ке објекте”32 као што су књиге, позоришни комади или симфоније, апстрактне
објекте попут лингвистике или значења, те организације попут ИБМ-а или
НАТО-а. Заједничка карактеристика интегралних објеката је то што сви они
имају одређену врсту организације или структуре, одн. што њихове компонен-
те нису распоређене насумично већ по устаљеном обрасцу, стојећи у специ-
фичним структурним и функционалним односима и једна са другом и са цели-
ном коју конституишу. Основна разлика између интегралних објеката, с друге
стране, односи се на њихову „екстензивност”: физички објекти су „екстензив-
ни” пошто заузимају одређени сегмент простора којим су такође обухваћене и
све њихове компоненте, док апстрактни објекти и организације нису екстен-
зивни пошто њихове компоненте нису повезане неким физичким простором
већ тим целинама оне „припадају” само у нефизичком смислу (Винстон и др.,
1987: стр. 421–422).

4. 3. 1. 2. Други тип меронимијског односа члан – група илустрован је
следећим примерима:

A tree is part of a forest [Дрво је део шуме].
A juror is part of a jury [Поротник је део пороте].
This ship is part of a fleet [Овај брод је део флоте].

За разлику од компонената интегралних објеката, чланови једне групе
ентитета не морају обављати неку одређену функцију, нити имати посебан
структурни распоред унутар целине. Чланство у групи одређено је или на
основу просторне блискости, или на основу друштвене повезаности, нпр. да
би дрво било део шуме, оно се мора налазити близу другог дрвећа (Винстон и
др., 1987: стр. 423). 

4. 3. 1. 3. Трећи тип сегмент – маса представља однос између делова
различитих маса, екстензивних објеката или физичких димензија и тих цели-
на. Од претходна два типа меронимије разликује се по обележју [HOMEOMER-
OUS] што значи да су сегменти поменутих целина слични и један другом и це-
лини коју чине, нпр. 

This slice is part of a pie [Ово парче је део пите].
A yard is part of a mile [Јард је део миље].
This hunk is part of my clay [Овај комад је део моје глине].

Дакле, сваки део пите је и сам пита; он личи на свако друго парче пите и
на читаву питу. За разлику од ових делова, компоненте и чланови могу се по-
доста разликовати и међусобно, и од целине коју конституишу, нпр. прозор
није сличан ни кући чији је део, ни другим компонентама куће, као што ни др-
во није слично шуми, нити је и само шума. 

32 Према енгл. representational objects.
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Пошто су сегменти маса у ствари произвољни, они се од своје целине
могу раздвајати и помоћу стандардних мера као што су инчи, унце, галони, са-
ти итд. Отуда, однос сегмент – маса представља базу и за аритметичке опера-
ције сабирања, одузимања, множења и дељења (Винстон и др., 1987: стр.
423–425).

4. 3. 1. 4. Четврти тип материјал – објекат најчешће се изражава упо-
требом језичког оквира са partly, као у примерима доле, мада се он може из-
двојити и одговором на питање What is it made of? [Од чега је то направљено?
/ Од чега се то прави?]: 

A martini is partly alcohol [Мартини је делом алкохол].
The bike is partly steel [(Тај) Мотоцикл је делом челик].
Water is partly hydrogen [Вода је делом водоник].

Оквир са partly указује на то да одређена супстанца представља само
једну од више врста материјала који конституише дату целину, што значи да се
он не може користити и у случајевима када су објекти направљени само од јед-
не врсте материјала, нпр. The lens is made of glass [Сочиво се прави од стакла],
али: *The lens is partly glass [Сочиво је делом стакло]. 

Материјали се, за разлику од компонената, не могу одвојити од објекта
којег чине. Код комплексних објеката понекад је и тешко разлучити да ли је
неки његов део компонента или материјал, нпр. ако се за целину узме једна хо-
могена мешавина као што је салата, поставља се питање да ли је парадајз ком-
понента те салате или само један од материјала од којих је она направљена.
Винстон и др. овај случај објашњавају на следећи начин. Како се материјали
не могу физички одвојити од целине коју чине а да се при томе не наруши њен
идентитет (нпр. без водоника вода више није вода), док компоненте могу (нпр.
бицикл без точкова је и даље бицикл), онда парадајз није један од материјала
салате већ једна од њених компонената (или састојака) јер је од те целине од-
војив (Винстон и др., 1987: стр. 425).

4. 3. 1. 5. Пети тип меронимије обележје – активност јесте однос из-
међу неког карактеристичног обележја или једне фазе некакве активности или
процеса и таквих целина, нпр. 

Paying is part of shopping [Плаћање је део куповине].
Bidding is part of playing bridge [Лицитација је део играња бриџа].
Ovulation is part of the menstrual cycle [Овулација је део менструалног
циклуса].
Dating is part of adolescence [Изласци су део адолесценције].

За разлику од свих досадашњих типова, овај меронимијски однос не мо-
же се изразити и реченицама типа B has A:
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Bicycles have pedals [Бицикли имају педале].
Sororities have members [Савези студенткиња имају чланове].
Plays have acts [Позоришни комади имају чинове].
*Shopping has paying [Куповина има плаћање].

Изузимајући ову разлику, однос између активности и њених делова у
принципу је сличан односу између интегралног објекта и његових компонена-
та по томе што свака активност, као и сваки интегрални објекат, има такву
структуру у којој сваки њен део (обележје, подактивност, догађај), као и свака
компонента унутар објекта, има своје одређено место (Винстон и др., 1987:
стр. 426).

4. 3. 1. 6. Шести тип меронимије место – подручје јесте однос између
неког места/локације унутар граница одређеног подручја и тог подручја, нпр. 

The Everglades are part of Florida [Еверглејдс је део Флориде].
An oasis is a part of a desert [Оаза је део пустиње].
The baseline is part of a tennis court [Основна линија је део тениског те-
рена].

Места као делови у функционалном смислу не доприносе целини којој
припадају, по чему су слични члановима једне групе. Исто тако, однос место
– подручје сличан је и односу сегмент – маса због заједничког обележја
[HOMEOMEROUS]: свако место унутар једног подручја слично је сваком другом
месту и читавој целини по томе што сви они у ствари представљају некакву вр-
сту подручја. Ипак, за разлику од сегмената маса, места се не могу одвојити од
подручја ком припадају (Винстон и др., 1987: стр. 426). 

4. 3. 2. Према Винстону и др., као што је речено у 3. 7, показана више-
смисленост речи part одговорна је и за многе случајеве у којима се меронимија
испољава као нетранзитиван однос. Наиме, због широког семантичког опсега
ове речи, говорници (енглеског језика) врло лако могу да се пребацују с једног
њеног смисла на други, мешајући тиме сасвим различите типове меронимије.
Уколико се пак part тумачи увек у истом смислу, однос ће бити транзитиван,
нпр. 

1. Simpson's finger is part of Simpson's hand. 

[Симпсонов прст је део Симпсонове шаке]

Simpson's hand is part of Simpson's body.
[Симпсонова шака је део Симпсоновог тела]

Simpson's finger is part of Simpson's body.
[Симпсонов прст је део Симпсоновог тела]

Али:
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2. (2а) Simpson's arm is part of Simpson.

[Симпсонова рука је део Симпсона]

(2б) Simpson is part of the Philosophy Department.
[Симпсон је део Катедре за филозофију]

(2в) *Simpson's arm is part of the Philosophy Department.
[*Симпсонова рука је део Катедре за филозофију]

Дакле, однос меронимије илустрован примерима под (1) јесте транзити-
ван пошто је реч part у свакој реченици тумачена на исти начин, одн. увек у
смислу компонента – интегрални објекат. С друге стране, примери под (2)
илуструју изостанак транзитивности јер part у реченици (2а) изражава однос
компонента – интегрални објекат, а у (2б) однос члан – група (Винстон и
др., 1987: стр. 431–432). Поред овог, Винстон и др. нуде још петнаест различи-
тих примера нетранзитивности меронимије узроковане различитим комбино-
вањем, одн. мешањем њених типова. Неки од тих примера су и следећи: 

(а) компонента – интегрални објекат и место – подручје:
A refrigerator is part of a kitchen [Фрижидер је део кухиње].
A kitchen is part of a house [Кухиња је део куће].
*A refrigerator is part of a house [*Фрижидер је део куће].

(б) члан – група и обележје – активност:
The joker is part of a deck [Џокер је део шпила].
A deck is part of playing bridge [Шпил је део играња бриџа].
*The joker is part of playing bridge [*Џокер је део играња
бриџа].

 (в) члан – група и материјал – објекат:
Trees are parts of forests [Дрвећа су делови шума].
Trees are partly cellulose [Дрвећа су делом целулоза].
*Cellulose is part of forests [*Целулоза је део шума].
?Forests are partly cellulose [?Шуме су делом целулоза]. 

(г) материјал – објекат и обележје – активност:
The boat is partly fiberglass [(Тај) Брод је делом фибер(стак-
ло)].
The boat is part of the race [(Тај) Брод је део (те) трке].
*Fiberglass is part of the race [*Фибер(стакло) је део (те) тр-
ке].
*The race is partly fiberglass [*(Та) Трка је делом фи-
бер(стакло)]. 

(д) сегмент – маса/објекат и место – подручје:



Бранислава М. Дилпарић: О меронимији 303

These grains of sand are part of the beach. 
[Ова зрна песка су део (ове) плаже]
The beach is part of the island [(Ова) Плажа је део (овог)
острва].
?These grains of sand are part of the island. 
[?Ова зрна песка су део (овог) острва]

(ђ) место – подручје и обележје – активност/дога)ај:
The Grand Canyon is part of the United States. 
[Велики кањон је део САД-а]
The United States was part of World War II. 
[САД је био део Другог светског рата]
*The Grand Canyon was part of World War II. [*Велики
кањон је био део Другог светског рата] итд. (Винстон и др.,
1987: стр. 442–444).

5. ЗАВРШНА РЕЧ

У овом раду представљен је тек један део теоријских разматрања о се-
мантичком односу меронимије, базиран првенствено на гледиштима Круза
(1995; 2004а; 2004б), Крофта и Круза (2004) и Винстона и др. (1987). Међу-
тим, како су истраживања овог односа још увек у току, у науци нема опште са-
гласности када је његов статус и дефинисање у питању. Најчешћа питања ко-
јима се истраживачи баве јесу: шта је то уопште део, одн. које врсте ентитета
се уопште могу добити поделом једне целине; шта се све може узети за целину,
тј. које се врсте ентитета могу сегментовати на делове; да ли меронимија пред-
ставља један однос или групу односа; уколико је више односа у питању, коли-
ко онда типова меронимије заиста постоји; како би се ти различити односи
уопште могли обрађивати и др. (Герстл и Прибенау, 1995: стр. 866). 

Како истичу Герстл и Прибенау, истраживачи који покушавају да одго-
нетну контроверзну природу овог (семантичког/когнитивног) односа већином
долазе са подручја лингвистике (1995: стр. 868). Полазну тачку у њиховим
истраживањима представља опсервација да овај однос није увек транзитиван,
како га дефинише формална мереологија (логичка теорија о деловима), па се
за лингвистичке и когнитивне задатке обичан однос „је део” из формалне ме-
реологије замењује породицом односа у којој се даље испитују њени различи-
ти чланови. Упоредо са класификовањем меронимије намећу се и питања ве-
зана за статус ове породице односа као семантичких примитива, као и питање
њихове улоге у лексикону (Герстл и Прибенау, 1995: стр. 868). 
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Иако испитивања са лингвистичке тачке гледишта несумњиво нуде
најекстензивнију анализу различитих односа између делова и целина, Герстл
и Прибенау у томе изналазе и најмање два кључна проблема: прво, лингви-
стичка истраживања се исувише везују за реч part и њене когнате и, друго, у
таквим истраживањима није учињен никакав покушај креирања механизама
за обраду издвојених типова меронимијског односа (1995: стр. 871). 
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ON MERONYMY33

Summary

In spite of the fact that there is a long tradition of its research, which dates from the
period of ancient philosophy and which, since the 20th century, has been conducted from
the perspective of several disciplines (logic/philosophy, psychology, linguistics, visual
perception, artificial intelligence etc.), the relation between parts and wholes (the so-called
meronymy, partonymy, or part-whole relation) still causes a lot of confusion and contro-
versy. There is even no consensus on the interpretation of the fundamental terms ‘part’ and
‘whole’, as well as on the status and definition of their relation. While meronymy is often
mentioned, along with synonymy, antonymy, and hyponymy, in lists of semantic relations
among words, lexicology has traditionally paid it less attention than the other relations, as
this relation is mostly regarded as a part of encyclopedic (rather than definitional) know-
ledge. Recent changes in approaches to meaning, however, have resulted in more attention
to meronymy, and the relation is now relevant for several applied linguistic endeavors. For
instance, the PART-OF relation, like the TYPE-OF relation (hyponymy) is central to the
creation of dictionary definitions.

Since meronymy has not yet been often considered in the linguistic literature in
Serbian, this paper presents a part of theoretical considerations on this relation, mostly
based on Cruse (1995; 2004a; 2004b), Croft and Cruse (2004), and Winston et al. (1987).

Key words: lexicon, meronymy, partonymy, part–whole relation, meronomy, par-
tonomy, meronym, partonym, holonym.

33 Рад је примљен 20. августа 2012, а прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 21. новембра 2012.


