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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
МЕРОНИМИЈЕ ДЕНОТАТА ’КУЋА’

У ФАЗИ ОДАБИРА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРАЂЕ: 
ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМЕ2

САЖЕТАК. У раду се даје преглед неких од питања и дилема с којима се аутор рада суо-

чио у фази одабира и организације грађе за (једно опсежније) испитивање

лексичког поља кућа и њени делови у два језика, енглеског и српског. Ово

лексичко (хијерархијско) поље, утемељено на односу меронимије и имено-

вано и као мерономија куће, представља, у ствари, лексички одраз ванје-

зичке хијерархије добијене поделом куће на њене делове. Имајући, међу-

тим, у виду то да у науци (још увек) нема општег консензуса ни када је реч

о тумачењу самих појмова ’део’ и ’целина’, ни када је реч о одређењу њихо-

вог међусобног односа, једна од дилема из полазне фазе рада управо се и

тицала самог поимања ’куће као целине’. Следећи, при томе, и критерију-

ме за одређивање меронимије и формирање меронимијских хијерархија,

пре свега, Круза, али и неколицине других аутора, многа питања и дилеме

били су везани и за (не)оправданост сврставања каткад и читавих група

лексема у истраживачку грађу и, нарочито, за позиционираност готово

свих меронима у укупној хијерархијској организацији посматраног лек-
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2 Ра4 је резул;а; ис;раживања у оквиру Cројек;а Прево� у сис�ему ком�ара�ивно� изучавања ср�ске и

с�ране књижевнос�и и кул�уре (ЕДБ 178019), који у целини финансира Минис;арс;во Cросве;е, науке
и ;ехнолошкоO развоја РеCуPлике СрPије.
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сичког поља чак и када је за ’кућу као целину’ узета само „главна зграда”

на имању. Иако је поменуто истраживање било из домена контрастивне

анализе, а речени проблеми се по својој природи подједнако односили на

оба језика у контрасту, у овом раду се као њихове илустрације наводе при-

мери из само једног, српског језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: меронимија, однос део – целина, мерономија, кућа и њени делови, избор и

организација грађе, проблеми и дилеме.

УВОД Теоријски усмерено кон;рас;ирање лексике 4вају језика Cо4разу-
мева неколико фаза ис;раживачкоO Cос;уCка. Полазну ;ачку Cре4-
с;авља у;врђивање Cојмовне орOанизације сеOмен;а ванјезичке
с;варнос;и (семан�ичко� �оља) који 4иференцијално Cокривају ску-
Cови лексема (лексичка �оља) из језикâ у кон;рас;у (Bugarski, 1996,
с;р. 82),3 а сам кон;рас;ивни Cос;уCак (који за циљ има 4оPијање
ш;о оPјек;ивнијих резул;а;а кон;рас;ирања) о4вија се у ;ри основ-
не е;аCе: „у Cрвој е;аCи 4аје [се] оCис релеван;них осоPина свакоO је-
зика CосеPно, у 4руOој усCос;авља комCараPилнос;, а у ;рећој ос;ва-
рује само Cоређење” (Hlebec, 1984, с;р. 31). О4аPир и орOанизација
лексичке Oрађе, Cри ;оме, иако у реченом Cос;уCку ;ек имCлици;но
са4ржани, ;акође су је4на о4 фаза која њеOовој (и) иначе великој
комCлекснос;и може и ;е како 4оCринe;и, Cос;ављајући Cре4
ис;раживача мноOа Cи;ања и 4илеме а, ;име, и Cо;реPу — нарочи;о
у случају ка4а ис;раживач и у овој фази ра4а ;ежи ка ш;о већој оPјек-
;ивнос;и, изPеOавајући 4а сле4и само (свој) „језички осећај” — за из-
вршењем нових, CрвоPи;но неCре4виђених за4а;ака који Pи за циљ,
4акако, имали (моOућа) разрешења ;их 4илема.

У овом ра4у 4аје се CреOле4 неких о4 Cи;ања и 4илема с којима се
ау;ор ра4а суочио уCраво у ;ој CриCремној фази (је4ноO оCсежнијеO)
исCи;ивања семан;ичкоO Cоља кућа и њени �елови, о4н. њеOових кон-
кре;них реализација у савременом енOлеском и савременом срC-
ском језику.4 Пре4ме; ;оO ис;раживања, Cрецизније речено, Pила су
значења именичких лексема које у Cомену;им језицима CриCа4ају

3 Термини лексичко �оље и семан�ичко �оље у ра4у се корис;е у значењу које им
CриCисује Макар;и: „лексичка �оља јесу реализације […] аCс;рак;ноO Cојма семан-
�ичких �оља […]. Семан;ичка Cоља са4рже само концеC;е; лексичка Cоља са4р-
же Cраве речи. Семан;ичка Cоља су сеOмен;и уну;ар оCш;еO ’семан;ичкоO Cро-
с;ора’ […], [а] сро4не речи и вишечлане је4инице из свакоO лексичкоO Cоља некоO
језика Cоказују начин на који ;ај језик раз4ељује овај семан;ички Cрос;ор”
(McCarthy, 1996, с;р. 21) [ис;ицања курзивом, Б. Д.; иако ће се 4елови ци;а;а и
на4аље ис;ица;и на ис;и начин, у 4аљем ;екс;у ће наCомене о ;оме изос;аја;и].

4 Овај ра4, међу;им, неће оPухва;и;и и све оне за4а;ке који су са циљем (мо-
Oућих) разрешења Cоје4иних 4илема ;акође Pили 4ео овоO ис;раживања. 
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мерономији куће ― лексичком Cољу хијерархијске с;рук;уре у;емеље-
ном на семан;ичком о4носу меронимије (о4носу 4ео – целина или о4-
носу „је 4ео”) које за своју „врховну” лексему, ;зв. �ло�ални холоним
(о4н. назив за највећу целину) има лексему house у енOлеском, ;е
кућа у срCском језику, а за своје мерониме све оне енOлеске, о4н. срC-
ске лексеме које се у (најмање) је4ном о4 својих значења о4носе на
неки �ео ове целине. Мерономија куће, 4руOим речима, Cре4с;авља
лексички о4раз ванјезичке хијерархије 4оPијене Cо4елом куће на
њене 4елове, Cри чему ;и 4елови на нижем нивоу хијерархије моOу
и сами Cос;а;и целине које се сас;оје о4 својих 4елова.5

Имајући, међу;им, у ви4у ;о 4а у науци (још увек) нема оCш;еO
консензуса ни ка4а је реч о ;умачењу самих Cојмова ’4ео’ и ’целина’,
ни ка4а је реч о о4ређењу њиховоO међусоPноO о4носа, је4на о4
Cрвих 4илема из Cолазне фазе ра4а уCраво се и ;ицала самоO Cо-
имања ’куће као целине’. Сле4ећи, Cри ;оме, и кри;еријуме за о4ре-
ђивање меронимије и формирање меронимијских хијерархија, Cре
свеOа, Круза (Cruse, 1995; 2004а; 2004P; 2006), али и Кроф;а и Круза
(Croft & Cruse, 2004) и Винс;она, Шафина и Хермана (Winston, Chaffin
& Herrmann, 1987),6 мноOа Cи;ања и 4илеме Pили су везани и за
(не)оCрав4анос; сврс;авања ка;ка4 и чи;авих OруCа лексема у ис-
;раживачку Oрађу и, нарочи;о, за Cозициониранос; Oо;ово свих ме-
ронима у укуCној хијерархијској орOанизацији Cосма;раноO лексич-
коO Cоља чак и ка4а је за ’кућу као целину’ узе;а само „Oлавна зOра4а”
на имању. Иако је Cомену;о ис;раживање Pило из 4омена кон;ра-
с;ивне анализе, а речени CроPлеми се Cо својој �риро�и Cо4је4нако
о4носили на оPа језика у кон;рас;у, у овом ра4у се као њихове
илус;рације наво4е Cримери из само је4ноO, срCскоO језика.

ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА КУЋЕ КАО „ЦЕЛИНЕ ЗА РАЗЛАГАЊЕ”

Полазећи, најCре, о4 (веома широкоO) 4ефинисања основно� значења
Cомену;их �ло�алних холонима у Cоје4иним речницима 4вају језика
— house “a building (intended) for human habitation” (CОED; IERO; WICD);
“a building in which people live; residence for human beings” (RHUD); “a

5 Термини којима се означава разма;рани семан;ички о4нос (меронимија), лек-
сичке је4инице које у ;ом о4носу с;оје ((�ло�ални) холоним, мероним), ;е лексичко
Cоље које је на њему засновано (мерономија) Cреузе;и су из Cruse (1995; 2004а;
2004P; 2006). 

6 ПреOле4 различи;их Oле4иш;а Cрвенс;вено наве4ених, али и 4руOих ау;ора о
моOућем оCсеOу и врс;ама меронимије, уз CреOле4 и најважнијих осоPенос;и
меронимијских хијерархија, 4а; је и у ДилCарић (2012а).
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building for people to live in” (LLCE; слично и у EEBD; EESD; NWDEL); кућа
„Oрађевински оPјека; који има зи4ове и кров и служи оPично за с;а-
новање; зOра4а” (РМС)/„Oрађевински оPјек;, зOра4а за CреPивање,
с;ановање или какву 4руш;вену Cо;реPу” (РСАНУ; слично и у РМСЈ);/
„зOра4а за с;ановање љу4и и за ра4” (РМоск)7 — наме;нуло се Cи;ање
4окле уоCш;е 4осеже 4ено;ациони оCсеO ових лексема, о4н. који се
све ;иCови оPјека;а моOу сма;ра;и еOземCларима ка;еOорије HOUSE/
КУЋА и, о;у4а, Cре4с;авља;и (Cа и само) �о�енцијалне кан4и4а;е за
изPор целине која Pи се у 4аљем ра4у разлаOала на 4елове. Пре свеOа,
4а ли Pи овој ка;еOорији мож4а моOли CриCа4а;и и они Oрађевински
оPјек;и који се сас;оје о4 већеO/великоO Pроја засеPних с;амPених
целина (;зв. flats / apartments; с�анови) и већеO/великоO Pроја сCра;о-
ва или је она, иCак, ужа ка;еOорија? 

ЗPоO изрази;е разуђенос;и еOземCлара ка;еOорије HOUSE/КУЋА —
исCољене и кроз оPлике ;их Oрађевина (Oрађевинске конфиOура-
ције), и кроз ма;еријале о4 којих оне моOу Pи;и сачињене, и кроз ар-
хи;ек;онске с;илове Oра4ње, и Cри;ом саOле4ане и из хронолошке,
и из (кул;урно-)OеоOрафске CерсCек;иве — наме;ала се Cо;реPа и за
изPором је4ноO Cре4с;авника куће који Pи у 4а;ом ис;раживању
Cре4с;ављао не само неоCхо4ну „целину за разлаOање”, већ и а4е-
ква;ну основу за Cоређење између 4ве кул;уре и језика. Само јез�ро
ка;еOорије (;ј. схема;изована Cре4с;ава њеноO ;иCичноO узорка)
указивало се, 4акако, као најлоOичнији изPор Cо4ручја ка;еOорије на
које Pи Cо;раOу за ;аквим Cре4с;авником ;реPало усмери;и.
Имајући, међу;им, у ви4у ;о 4а се Cро;о;иC је4не ка;еOорије може
мења;и не само кроз време, већ и4ући и о4 је4не 4о 4руOе кул;уре и
језика, о4 је4ноO 4о 4руOоO OоворноO Cо4ручја ис;оO језика, Cа и о4
је4ноO 4о 4руOоO њеOовоO Oоворника, ов4е се Cос;авља и сле4еће Cи-
;ање: Који Pи ;о Cре4с;авници кућа моOли не само Pи;и оPухваћени
4анашњим цен�ралним (фокалним) �ено�ацијама8 OлоPалних холони-
ма house и кућа, већ се (евен;уално) наћи и у (моOућем) Cресеку ;их
4ено;ација? 

7 БиPлиоOрафски Cо4аци речника чији се називи у ра4у наво4е само у скраћеној
форми 4а;и су, заје4но са њиховим скраћеницама, у лис;и извора Oрађе на крају
ра4а.

8 Разлику између цен�ралне (фокалне) и �о�алне �ено�ације лексема — 4ихо;оми-
је у којој се умноOоме оOле4а и основна Cос;авка Cро;о;иCске ;еорије ка;еOори-
зације, ;ј. Cос;ојање „сре4ишњих ;ачака” је4не ка;еOорије — в. у Lyons (1977,
с;р. 246–247).
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’КУЋА КАО ЦЕЛИНА’: „ГЛАВНА ЗГРАДА” НА ИМАЊУ ИЛИ ВИШЕ ОД ТОГА 

Је4ан о4 Cо;енцијално најPољих кан4и4а;а за „целину за разлаOање”
умноOоме се „CоклоCио” — и ;о Cосма;рано искључиво кроз Cризму
оноOа ш;о ;а кућа има — са кућама које у својим ра4овима ;акође на
4елове разлажу и њихове називе исCи;ују Марковић (1991) и Ђуро-
вић (2002). Међу CриCа4нике „лексичко-семан;ичке OруCе” кућа и
њени �елови (како исCи;ивану OруCу лексема називају оPа ау;ора),9

Cоре4 „цен;ралне” лексеме кућа и њеноO синонима �ом, Марковић
сврс;ава сле4еће називе за 4елове куће: авлија, вра�а, �вориш�е, зи�,
ка�ија, кров, о�њиш�е, о�ра�а, оџак, �лафон, �о�, �о�рум, �розор, �ра�,
�аван и �емељ; 4ок Ђуровић из4ваја: авлија, �ојлер, �оца, �рава, �уре,
виљушка, вра�а, �аража, �вориш�е, �имњак, завеса, зи�, јас�ук, јор-
�ан, ка�а, кан�а, ка�ак, ка�ија, кашика, кључ, кор�а, креве�, кров,
кр�а, ку�а�ило, кухиња, ме�ла, намеш�ај, нож, о�ра�а, о�ле�ало,
олук, орман, ос�ава, оџак, �арке�, �а�ос, �ећ, �ешкир, �лакар, �ла-
фон, �о�, �о�рум, �окло�ац, �ра�, �реки�ач, �розор, ра�ио, сијалица,
слика, со�а, с�аза, с�е�енице, с�о, с�олица, �аван, �ањир, �е�ла, �е-
мељ, �е�их, �ераса, �и�ањ, �р�езарија, ће�е, у�икач, усисивач, фиока,
флаша, фењер, фрижи�ер, хо�ник, цев, ци�ла, цре�, чаша, чаршав, чесма,
че�ка, ш�оре� и шер�а. Ов4е се, међу;им, намеће и Cи;ање 4а ли се
Pаш сви ;и ен;и;е;и о4ис;а и сма;рају �еловима куће, ;ј. 4а ли овој
ка;еOорији, Cоре4 се�мен�алних (с;рук;урних и Cрос;орних) и си-
с�емских �елова куће као „Oлавне зOра4е”10 на имању (како их класи-
фикује и именује Круз),11 CриCа4ају и ен;и;е;и који се налазе око/

9 Осим лексичко-семан�ичком �ру�ом као ко4 Cомену;их ау;ора, OруCа лексема
које означавају кућу и њене 4елове или Cак OруCе лексема Cовезане мерони-
мијом уоCш;е у семан;ичкој ли;ера;ури именују се и као lexical set (Lipka, 2002,
с;р. 173), о4н. лексички ску� (Prćić, 1997, с;р. 111) или као word field (Cruse, 2004а,
с;р. 175–176), „house terminology or lexical field” (Baak, 2009, с;р. 24), о4н. лексичко
�оље, како се ;о чини и у овом ра4у. 

10 Према РСАНУ, „Кућа се зове Oлавна зOра4а.”
11 Ову Cо4елу 4ос;а широке ка;еOорије ДЕО Круз заснива на сле4ећим оPележјима

4елова: омеђенос; некоO 4ела о4 сусе4них 4елова, с;еCен конзис;ен;нос;и ње-
Oове уну;рашње с;рук;уре, ис;акну;ос; у CерцеC;ивном смислу и у;врђена
функција у оквиру целине. Тако су се�мен�ални �елови неке целине они који су
међусоPно јасно разOраничени, који се, ;иCично, нижу Cо о4ређеном ре4осле4у
ка4а се целина Cо4ели Cо различи;им Cрос;орним осама, који су CерцеC;ивно
ис;акну;и и који имају хе;ероOену уну;рашњу с;рук;уру, ;е у;врђену функцију
у оквиру целине. Сис�емски �елови, с 4руOе с;ране, у Cрос;ору се, ;иCично, међу-
соPно Cрожимају и у CерцеC;ивном смислу су мање ис;акну;и; иCак, сваки о4
њих ;акође има засеPну функцију у оквиру целине, као и већи с;еCен конзи-
с;ен;нос;и уну;рашње с;рук;уре. На Cример, сеOмен;ални 4елови љу4скоO ;е- 
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�оре� ;е зOра4е (нCр. Cомоћни оPјек;и различи;их намена, оOра4а,
каCија, 4вориш;е и 4р.) и/или ен;и;е;и који се налазе уну�ар ;е
Oрађевине а 4а Cри;ом нису ни њени сеOмен;ални, ни њени сис;ем-
ски 4елови (као ш;о је ;о случај са Cокућс;вом). СаOле4ано с 4руOе
с;ране, 4а ли се ’кућа као целина’ Cоима не само као („Oлавни”) Oра-
ђевински оPјека; (на имању), већ и као неш;о шире/више о4 ;оOа? 

Уколико се са4а и 4е;аљније осврнемо на о4аPир лексема које
Cрема Марковић и Ђуровић CриCа4ају лексичком Cољу кућа и њени
�елови, ви4имо 4а Cо4 ’кућу као целину’ оPа ау;ора, 4акако, укључују
Oрађевину, зOра4у (вра�а, оџак, зи�, кров, �лафон, �о�, �о�рум, �ра�,
�розор, �аван, �емељ; ;е (само ко4 Ђуровић) �имњак, ка�ак, кухиња,
ку�а�ило, олук, ос�ава, �арке�, �а�ос, со�а, с�е�енице, �ераса, �р-
�езарија, хо�ник, цев, цре�, ци�ла), али 4а Oранице ’куће као целине’
оне, ис;о ;ако, „Cроширују” и на Cрос;ор око/Cоре4 ;оO оPјек;а,
укључујући и лексеме авлија, �вориш�е, ка�ија, о�ра�а; ;е (само ко4
Ђуровић) с�аза и �аража.12 Чини се, међу;им, 4а се Cравци овоO
„Cроширивања” Oраница ’куће као целине’ у већини случајева не
CоклаCају са Cравцем на који „наво4и” РСАНУ након лексикоOрафске
4ефиниције основноO значења лексеме кућа: „Ужи смисао куће зна-
чи: највећу и најPољу између свију зOра4а, које чине кућу ширеOа
смисла.” Дакле, уколико Pи се у Cоимању ’куће као целине’ лексема
кућа ;умачила и у овом, ширем смислу, ;аква целина, Cрема РСАНУ,
�и Cрелазила Oранице „највеће и најPоље између свију зOра4а”, али
она не �и укључивала није4ан 4руOи ;иC ен;и;е;а који се на неком
имању може наћи осим Cреос;алих (�омоћних) з�ра�а.13

12 Гаража Pи се, Cри ;оме, моOла Cосма;ра;и и као Cомоћни оPјека; који се налази
уз/Pлизу „Oлавне зOра4е”, али и као је4на о4 Cрос;орних целина уну�ар ње.

13 О4 наве4еноO Cравца (још и 4аље о4 Марковић и Ђуровић) „о4с;уCају” и ау;ори
;рију консул;ованих моноOрафија из оPлас;и 4ијалек;олошких ис;раживања
срCскоO језика које се ;акође Pаве „;ерминолоOијом куће (и Cокућс;ва)”: Вуко-
вић (1988), Букумирић (2006) и Црњак (2006), су4ећи Cо ;оме ш;о њихову Oрађу
чине називи за Oо;ово све ен;и;е;е који се моOу наћи уну;ар Oраница некоO сео-
скоO имања. Вуковић, ш;авише, Cомену;ом Cри4ружује и називе за Cоје4ине 4е-

ла су Oлава, ;руC, руке, ноOе, вра;, лице, Cрс;и и;4., а сис;емски су мишићи, ко-
с;и, нерви, крвни су4ови, лимфни сис;ем и;4. Осим ко4 љу4скоO ;ела, оPа ;и-
Cа 4елова моOу се уочи;и и ко4 4руOих ен;и;е;а, Cа су, ;ако, сеOмен;ални 4ело-
ви куће кухиња, куCа;ило, хо4ник, соPе и 4р., 4ок су њени сис;емски 4елови
во4ово4не, елек;ричне и 4р. инс;алације. Међу;им, случај куће (и 4руOих зOра-
4а), како ;о Круз и CосеPно наOлашава, 4о4а;но се комCликује чињеницом 4а
њене сеOмен;алне 4елове, Cоре4 Cомену;их Cрос;орних је4иница (о4н. разли-
чи;их Cрос;орија у кући), моOу Cре4с;авља;и и с;рук;урни елемен;и Oрађе-
вине који ;е Cрос;оре и 4ефинишу као ш;о су зи4ови, Cо4ови, Cлафони и 4р.
(Cruse, 1995, с;р. 169).
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Поре4 ;оOа ш;о се у Cос;уCку разлаOања куће Марковић и Ђуровић
о4 ;е „Oлавне зOра4е” и о4вајају, оне, ис;о ;ако, у њу и „улазе”, ви4ев-
ши је, 4акле, и као са�ржа�еља.14 Али, 4ок се Cриликом разлаOања (и)
уну;рашњос;и овоO оPјек;а Марковић за4ржава само на њеOовим
с;рук;урним и Cрос;орним сеOмен;има (нCр. �о�, �лафон, �о�рум,
�аван),15 Ђуровић у ;оме и4е и корак 4аље, укључујући у разма;ра-

14 Са�ржа�ељ је сваки ен;и;е; који има уну�рашњос�, с�ољашњос� и �раницу која
;о 4воје раз4ваја и који Cри;ом може 4а са�ржи и неки 4руOи ен;и;е;, ;зв. са�р-
жај, са�ржано. О4нос са�ржавања, иначе, Cре4с;авља је4но о4 најосновнијих чо-
векових искус;ава које је 4уPоко у;емељено у нашем 4оживљају со�с�вено� �ела
и као са�ржа�еља, и као оPјек;а са�ржано� у неком оOраниченом Cрос;ору
(Johnson, 1987, с;р. 33–34; Klikovac, 2006, с;р. 24–25): „Ми смо физичка Pића, оOра-
ничена и о4војена о4 ос;а;ка све;а Cовршином своје коже, и ми ;ај ос;а;ак све;а
и 4оживљавамо као неш;о ш;о је изван нас. Свако о4 нас је са4ржа;ељ, са Oра-
ничном Cовршином и оријен;ацијом уну;ра – сCоља. Ту своју […] оријен;ацију
ми за;им Cројек;ујемо и на 4руOе физичке оPјек;е који су оOраничени Cоврши-
нама. О;у4а, ми и њих ви4имо као са4ржа;еље са уну;рашњошћу и сCољашњо-
шћу. Прос;орије и куће су очи;и са4ржа;ељи. Кре;ање о4 је4не 4о 4руOе Cрос;о-
рије у с;вари је кре;ање о4 је4ноO 4о 4руOоO са4ржа;еља, ;ј. кре;ање из је4не
Cрос;орије у 4руOу” (Lakoff & Johnson, 2003, с;р. 29). Према Кликовац, „Cро;о;и-
Cични С [= са4ржа;ељ] је у мен;алној Cре4с;ави ку;ија сре4ње величине (о;Cри-
лике ;олика 4а се њоме може рукова;и или/и 4а се може ручно Cреноси;и), не-
Cрови4на, али о;ворена на Oоре; СО [= са4ржани оPјека;; са4ржано] је Cре4ме;
мање величине који се целом својом заCремином налази у С, ослањајући се на
њеOово 4но, и ;о у њеOовом цен;ру (усре4 њеOа), а не Pлизу њеOовоO зи4а (Oрани-
це). СО је, ;ако, заш;ићен о4 CоOле4а сCоља, осим ако се Oле4а о4озOо. […] Про;о-
;иCични С има, Cоре4 о4ређеноO изOле4а, и своју функцију, из које ;ај изOле4 и
Cроизлази. Та функција јес;е Cреношење или 4ржање СО: овај из њеOа не сме ис-
Cа4а;и; С, ;акође, ш;и;и СО о4 сCољних у;ицаја” (Klikovac, 2006, с;р. 47–48). Куће
и зOра4е уоCш;е, као и њихове Cрос;орије, о4 овоO Cро;о;иCа о4с;уCају Cо неко-
ликим а;риPу;има, а Cре свеOа Cо ;оме ш;о се оне не моOу ручно Cреноси;и
(фиксиране су), нису „о;ворене на Oоре” (заро;иране су за 4еве4есе; с;еCени у
о4носу на Cро;о;иCични са4ржа;ељ ;ако 4а им о;вор, о4н. веза уну;ра – сCоља,
Pу4е са с;ране), а Cозициониранос; са4ржаних оPјека;а у њима (љу4и, Cре4ме-
;а у кући / зOра4и, као и уну;рашњих 4елова саме Oрађевинске с;рук;уре, ;ј.
Cрос;орија, уну;рашњих зи4ова, уну;рашњих вра;а и 4р.) у већини случајева
Cрес;аје 4а Pу4е релеван;на. УCркос измени CерцеC;ивноO асCек;а Cро;о;и-
CичноO са4ржа;еља, у случају кућа/зOра4а/Cрос;орија функционални асCек;
;оO Cро;о;иCа јес;е очуван: са4ржани оPјек;и из куће/зOра4е/Cрос;орија не
исCа4ају и, Cоре4 ;оOа ш;о су (уOлавном) заш;ићени о4 CоOле4а сCоља, они су
ис;о ;ако заш;ићени и о4 сCољних у;ицаја (више у Klikovac (2006)). 

15 РазлоO ;оме моOао Pи 4а Pу4е и само мањи оPим ра4а овоO ау;ора.

лове „Cрос;ора ван окућнице”, нCр. сокак, шор „Cрос;ор између 4ва ре4а кућа”
(Вуковић, 1988, с;р. 100), као и називе за Cоје4ине ен;и;е;е који се моOу наћи
(и) на имању „ван села”, нCр. �увно, сењак „Cрос;ор за сламу, сено у 4вориш;у”
насCрам �увно за „Cрос;ор за сламу, сено ван села” (Вуковић, 1988, с;р. 89).
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но лексичко Cоље и називе за најразличи;ије елемен;е Cокућс;ва.
Рекло Pи се, међу;им, 4а овај корак ни сам ау;ор не сма;ра Cосве
оCрав4аним јер, како се чини, он ка;еOорије ДЕЛОВИ КУЋЕ и ПОКУЋСТВО
иCак ви4и као засе�не.16 УCраво ;о рела�ивно укључивање Cокућс;ва
међу 4елове куће навело је у фази о4аPира Oрађе и на сле4еће Cи;а-
ње: Да ли је Cос;ојање о4носа са�ржавања између 4ва ен;и;е;а (какав
Cос;оји и између куће/Cрос;орија у кући и елемена;а Cокућс;ва)
ује4но и 4овољан разлоO 4а се ;ај о4нос увек „CроOласи” и о4носом
меронимије? 

МоOући о4Oовори на ово Cи;ање су, иначе, и у консул;ованој ли;е-
ра;ури о меронимијском о4носу не само ре;ки, већ и не сасвим ја-
сни. Круз, рецимо, у својим оCсежним 4искусијама о меронимијској
CроPлема;ици ову ;ему уоCш;е не разма;ра, 4ок је Кроф; и Круз
„4о;ичу” ;ек је4ном реченицом: „Кликери не Cос;ају 4ео ку;ије за
шиPице ;име ш;о су у њој са4ржани” (Croft & Cruse, 2004, с;р. 153),
након које свакако ос;аје и 4илема 4а ли се речено о4носи само на
4а;и случај или Pи се (евен;уално) моOло узе;и и за оCш;е Cравило
(;ј. 4а и сваки 4руOи ен;и;е; који је са4ржан у неком 4руOом ен;и;е-
;у, укључујући, рецимо, и шиPице у ку;ији за шиPице, ;акође „не
Cос;аје [њеOов] 4ео”, не с;уCа са њим у о4нос меронимије). Ко4 Вин-
с;она и 4р. се, оCе;, „;оCолошки о4нос између са4ржа;еља […] и оно-
Oа ш;о је у њему са4ржано” (Winston & alii, 1987, с;р. 427) �енерално и
сасвим ексCлици;но CроOлашава немеронимијом, уCркос ;оме ш;о се
у њиховој Cре;хо4но 4а;ој (и врло у;ицајној) класификацији мерони-
мије, као је4ан о4 Cримера меронимијскоO ;иCа ком�онен�а < ин�е-
�рални о�јека� узима Pаш о4нос са4ржавања — о4нос између фрижи-
4ера и кухиње (Winston & alii, 1987, с;р. 421).17 А 4а овај изузе;ак о4

16 С ;им у вези, Ђуровић каже: „С оPзиром на ;о 4а у Oрађи за анализу има и речи
које сCа4ају у Cокућс;во, Cо;реPно је о�рав�а�и заш;о су се и ове лексеме нашле
у Oрађи. Након CреOле4ања Oрађе у речницима из4војили смо речи које су 4елови
куће, Cо нашем језичком осећању. Ис;ичемо језичко осећање, јер кућа не мора
Pи;и Cокривена цреCом, не мора има;и каCке и сл. Након CрвоO CреOле4ања реч-
ника, Cо кри;еријуму искључиво 4елови куће, у смислу Oрађевински 4елови
куће, из4војили смо 4есе;ак речи, укључујући ;у кућу и �ом. […] За;о се јавила
Cо;реPа 4а Oрађу Cроширимо речима из ;ерминолоOије Cокућс;ва” (Ђуровић,
2002, с;р. 11). Иако се и кућом и Cокућс;вом заје�но Pаве и већ Cомену;е моноOра-
фије из оPлас;и срCске 4ијалек;олоOије, у њима се ;акође Cовлаче Oранице из-
међу ка;еOорија КУЋА И ЊЕНИ ДЕЛОВИ и ПОКУЋСТВО су4ећи и Cо начину орOанизова-
ња CриказаноO лексичкоO ма;еријала, и Cо самим насловима ;их с;у4ија — Тер-
миноло�ија куће и �окућс�ва (у Војво�ини / северној Ме�охији / Лијевчу �ољу и Жу�и).

17 Поре4 ;оOа, и у каснијим, мо4ификованим верзијама Cомену;е класификације,
које ће из4воји;и чак ;ри4есе; и је4ан ;иC меронимије, као илус;рације овоO се-
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наве4еноO Cравила свакако није и је4ини Cоказаће се у ис;ом чланку
;ек неш;о касније, и ;о у сле4ећем: „У случајевима Cрос;орне укљу-
ченос;и, суPјека; је окружен али није �ео с;вари која Oа окружује. Ме-
ронимија ;акође са4ржи овај елемена; Cрос;орне укљученос;и,
нCр. срце је окружено ;елом; али, меронимија, Cоре4 ;оOа, имCлици-
ра и неки 4о4а;ни елемена; Cовезанос;и између 4ела и целине”
(Winston & alii, 1987, с;р. 427). На основу реченоO, 4акле, 4ало Pи се за-
кључи;и 4а о4носи између најразличи;ијих са4ржа;еља и њихових
са4ржаја нису увек и меронимија (;е 4а Pи „с;вари”, с;оOа, ;реPало
Cосма;ра;и о4 случаја 4о случаја), али оно ш;о на крају ос;аје неја-
сно јес;е и каквим ;о „4о4а;ним елемен;ом Cовезанос;и” је4ан „Cу-
ки” о4нос са4ржавања ;реPа 4а Pу4е „оPоOаћен” не Pи ли на крају и
„Cрерас;ао” у меронимију.

Оно ш;о, међу;им, свакако ос;аје извесно јес;е ;о 4а се Cо Cи;ању
Cрисус;ва елемена;а Cокућс;ва уну�ар ка;еOорије ДЕЛОВИ КУЋЕ моOу
исCољава;и различи;а Oле4иш;а. Како је и само Oле4иш;е ау;ора
овоO ра4а у ;ом CоOле4у Pило Cрилично колеPљиво, Cомоћ је Cо;ра-
жена и о4 је4ноO Pроја изворних Oоворника како срCскоO, ;ако и (аме-
ричке варијан;е) енOлескоO језика. Резул;а;и ове анке;е, Cре4с;а-
вљени у ДилCарић (2011) и Dilparić (2012P; 2012в), Cоказаће 4а ли Pи у
речену ка;еOорију исCи;аници сврс;али не само елемен;е Cокућ-
с;ва, већ и ен;и;е;е који се налазе око / Cоре4 „Oлавне зOра4е” и, ако
4а, које Pи им Cозиције у целокуCној орOанизацији ;е ка;еOорије и
4о4елили.

РАЗЛАГАЊЕ „ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ”

Низ Cи;ања и 4илема из Cолазне фазе ис;раживања о4носио се, као
ш;о је већ речено, и на сам Cроцес разлаOања куће Cосма;ране искљу-
чиво као OрађевинскоO оPјек;а („OлавноO” на имању): на CерсCек;иве
Cосма;рања ове целине у Cрос;ору и моOуће начине (Cравце), као и
с;еCене њеноO разлаOања, на (не)оCрав4анос; сврс;авања Cоје4иних
(OруCа) лексема у ис;раживачку Oрађу 4о којих Pи се у ;ом Cроцесу
„с;изало” и, нарочи;о, на начине орOанизовања и Cре4с;ављања из-
4војене Oрађе. У нас;авку излаOања кроз оCисе Cоје4иних Cос;уCака
из ;оO Cроцеса илус;роваће се ;ек 4ео речених CроPлема.

ман;ичкоO о4носа ;акође се узимају и 4руOи о4носи са4ржавања — о4нос изме-
ђу кухиње и шCоре;а, учионице и (школскоO) с;ола, Cро4авнице и касе (Chaffin
& Herrmann, 2009, с;р. 297–298).
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а) Полазиш;е у Cомену;ом Cроцесу
Cре4с;ављала је чињеница 4а је кућа
конкре�ан (оCиCљив) и шу�аљ �ро�имен-
зионални о�јека�, �ре�ме�, са чврс;им
(сCољним) �раницама које њену уну�ра-
шњос� раз4вајају о4 с�ољашњос�и (Kli-
kovac, 2006, с;р. 28). О;у4а се већ на са-
мом Cоче;ку реченоO Cроцеса намеће
моOућнос; 4а се кућа не само Cосма;ра
из различи;их Cрос;орних CерсCек;ива

(Cре свеOа, с�оља и изну�ра), већ и разлаже уз Cомоћ „схеме ше-
с�ос�ране коцке” (в. (I))18 која се, како наво4е Герс;л и ПриPенау
(1996, с;р. 310), Cоказује и као најважнија схема у Cос;уCку сеOмен;о-
вања с;рук;уре неке целине из 4омена ;ро4имензионалних оPјека-
;а.

Тако се сеOмен;овањем с;рук;уре куће као „коцке”, Cосма;ране,
Cрво, из с�ољне CерсCек;иве, као њени 4елови најCре из4вајају с�ра-
не (;ј. шес; сCољашњих Cовршина), (сCољашње) ивице и (сCољашњи)
у�лови. И већ у овом ;рену;ку нас;аје је4на о4 Cомену;их 4илема: Да
ли лексеме с�рана, ивица и у�ао уоCш;е уврс;и;и у Oрађу имајући у
ви4у ;о 4а оне — зPоO своје о�ш�ос�и (о4н. 4ос;а широкоO 4ено;аци-
оноO оCсеOа), која их, Cрема је4ној о4 Крузових класификација меро-
нимије и меронима,19 сврс;ава у су�ер-мерониме лексеме кућа — у
ис;ом ;ом о4носу с;оје и са мноOим 4руOим лексемама, како из 4ру-
Oих мерономија у језику, ;ако и из саме мерономије куће? С 4руOе
с;ране, суCер-мероними су врло чес;а Cојава у језику, Cа ако Pи се
овај фак;ор иCак Cрихва;ио и Cо;ом 4осле4но Cримењивао као је-
4ан о4 кри;еријума оOраничења Oрађе, Oрађа Pи се на самом крају
свела на не Pаш зави4ан Pрој лексема. Осим ;оOа, колико Oо4 оCш;е
Pиле, лексеме с�рана, ивица и у�ао иCак означавају 4елове који су
оPавезни, неоCхо4ни за је4ну �о�ро формирану кућу — ш;о их, оCе;,
Cрема 4руOој Крузовој класификацији меронимије и меронима, свр-
с;ава међу каноничке мерониме лексеме кућа — јер, иако Pи се кућа
Pез неке (сCољашње) с;ране, Pез неке (сCољашње) ивице или Pез не-
коO (сCољашњеO) уOла и 4аље називала ис;им именом, она Pи у сва-
ком о4 ;их случајева иCак Cре4с;ављала само мање или више ош-
;ећен ен;и;е;.

18 Или, Cре, шес;ос;ране ку�ије чији је о;вор заро;иран за 4еве4есе; с;еCени
(в. наC. 14). 

19 О Крузовим класификацијама меронимије и меронима више у Cruse (1995,
с;р. 162–165). 

СЛИКА (I) СХЕМА КОЦКЕ КАО ПОМОЋ ПРИ СЕГ-
МЕНТОВАЊУ СТРУКТУРЕ КУЋЕ
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Из ;оO разлоOа, Cо лексичком фон4у (срCскоO језика) нас;ављена је
Cо;раOа и за неким 4руOим, с�ецифичнијим лексемама којима се, мо-
Oуће, означавају ис;и (сCољашњи) сеOмен;и куће. Ова 4е;аљнија
Cре;раOа речника, међу;им, не само 4а за резул;а; 4аје је4ино лек-

сему ро�аљ20 (за коју се Cри;ом не
наво4и ни икаква информација о
њеној евен;уалној оPележенос;и),
неOо већ Cос;ојећи CроPлем и 4о-
4а;но комCликује Pу4ући 4а се
њоме из4вајају и још (најмање) 4ве,
;акође о�ш�е лексеме: ру� и ћо-
шак.21 О;у4а, нас;ају и нове 4илеме:
како реши;и ове, а он4а и све 4руOе
случајеве неизPежноO уCли;ања си-
нонимије у мерономију (и) куће? Да
ли Cос;оји икакво оCрав4ање 4а се у
Cриказу меронимијске хијерархије
синоними Cозиционирају у је4но
ис;о чвориш;е (в. (II)) или Pи међу

њима иCак ваљало изаPра;и Cо је�но� Cре4с;авника — мож4а оноO
који је о�ш�е�озна�? Међу;им, ш;а учини;и у случају ка4а је ;аквих
назива више, као ш;о је ;о, рецимо, случај већ ов4е са називима ивица
и ру�, ;е у�ао и ћошак?

P) Ту је, 4акако, и Cи;ање 4а ли је 4а;и Cре4лоO Cриказа (моOућеO)
фраOмен;а мерономије куће уоCш;е и Cрихва;љив, и ;о из више ра-
злоOа. Прво, 4а ли се резул;а;и оваквоO начина Cо4еле куће мож4а
оCиру �ринци�у �и�олошке �осле�нос�и на ком инсис;ирају Кроф; и
Круз, ;ј. CриCа4ају ли из4војени 4елови ис;ом он;олошком ;иCу као
и целина или не?22 ДруOо, 4а ли Pи 4осле4нос; у оваквој Cо4ели мо-

20 Лексема ро�аљ 4ефинисана је као: „уOао, крај куће, улице, ћошак, раскршће (у се-
лу O4е се оPично сас;ају сељаци, нарочи;о о Cразнику)”: О�је�ном, овамо ис�ре�
куће, иза ро�ља �ијук (РМС). 

21 При ;оме су изос;ављене лексеме ћошка и ћоше, као случајеви међулексемске
�у�ле�нос�и (в. Šipka, 1998, с;р. 44), а он4а (у овом ;рену;ку) и лексеме ку� и
�уџак за;о ш;о се њима, како казују консул;овани речници, не означава с�оља-
шњи, већ уну�рашњи уOао куће, о4н. уOао неке �рос�орије у њој.

22 Ти�олошка �осле�нос�, која је, Cрема Кроф;у и Крузу, је4на о4 најважнијих ка-
рак;ерис;ика �о�ро формиране мерономије, ;умачи се на 4ва различи;а (и оPа
релеван;на) начина која су у с;вари Pлиско Cовезана са ;умачењем самоO Cојма
’;иC’. Прво, Cо4 овим Cојмом Cо4разумева се он�олошки ;иC, нCр. СТВАР, СТАЊЕ,
ПРОЦЕС, ДОГАЂАЈ, ВРЕМЕ, МЕСТО и;4., Cа се у ;ом случају ;иCолошка 4осле4нос; оOле-
4а у ;оме 4а 4елове некоO физичко� ен;и;е;а ;реPа 4а Cре4с;ављају ;акође физич-

 

коцка / 

кућа 

с�рана   ивица / ру�  
 у�ао /   

ћошак /  

ро�аљ (?) 

СЛИКА (II) МОГУЋИ ФРАГМЕНТ МЕРОНОМИЈЕ 
КОЦКЕ/КУЋЕ САГЛЕДАНЕ ИЗ СПОЉНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
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ж4а моOла Pи;и нарушена и разликом која међу из4воје-
ним сеOмен;има Cос;оји ка4а се у оPзир узме и њихова
�имензионалнос�? Јер, с�рана је назив за 4во4имензио-
нални (Cовршински), ивица за је4но4имензионални (ли-
нијски), а у�ао и за 4во4имензионални и за ;ро4и-
мензионални сеOмен; коцке/куће. То укључивање 4и-
мензија за;им во4и и ка ;рећем Cи;ању: 4а ли се ови на-
зиви уоCш;е моOу наћи на ис�ом нивоу хијерархије, о4н.
Pи;и у о4носу комеронимије? Јер, имајући у ви4у, најCре,
;о 4а је свака с�рана коцке/куће о�раничена Cовршина и
4а су Oранице ;е Cовршине уCраво ивице, 4а ли Pи он4а ле-
ксема ивица мож4а моOла Cре4с;авља;и и мероним лек-
семе с�рана, ;е с;аја;и на нижем нивоу о4 ње? А коју Pи
;ек Cозицију у о4носу на њих заузимала лексема у�ао?
Јер, ако се у оPзир узме 4а се овом лексемом означава не
само сваки �ео је4не с�ране коцке/куће који се формира
око сCоја 4ве њене ивице (као кракова уOла) (в. (III)), већ и
сваки �ео коцке/куће који се формира око сCоја ;ри њене
с�ране (Cовршине), ш;о за соPом Cовлачи и ивице (в. (IV))
(Gerstl & Pribbenow, 1996, с;р. 313), 4а ли Pи он4а у Cрвом
случају лексема у�ао мож4а моOла Cре4с;авља;и и меро-

ним лексеме с�рана, 4ок Pи лексема ивица Pила мероним и о4 у�ао и
о4 с�рана, а у 4руOом случају лексема у�ао Cос;а;и холоним и лексе-
ме с�рана, и лексеме ивица? И, на крају, чак и 4а се ово 4аље разла-
Oање CрвоPи;но из4војених сеOмена;а не узме у оPзир и 4а се они, Cа
и само условно, Cрихва;е као чланови ис;оO нивоа хијерархије, на-
меће се и Cи;ање на којој Pи се Cозицији у уку�ној мерономији куће
овај Cриказани фраOмен; уоCш;е и налазио.

в) У нас;авку Cомену;оO Cроцеса, Cосма;рач се и 4аље налази из-
ван куће, а кућа је и 4аље само „коцка”. Она је, Cри ;оме, Cос;ављена
;ако 4а је4ном својом с;раном Cо;Cуно належе на неку (хоризон;ал-
ну) раван, 4ок Cосма;рач заузима Cозицију исCре4 је4не о4 њених
вер;икалних с;рана и окрену; је Cрема њој.23 Са4а се „кре;ањем” Cо

23 ДруOим речима, Cосма;рач с;оји ис�ре� куће, Oле4ајући је (;иCично) са улице. Уз
;о, оваква „коцка” је не само „Cос;ављена”, већ и фиксирана за хоризон;алну ра- 

ки ен;и;е;и, 4елове некоO временско� �ерио�а ;акође временски �ерио�и, 4елове
некоO мес�а ;акође мес�а и;4. Према 4руOом ;умачењу Cојма ’;иC’, који се овоO
Cу;а о4носи на врс�у/�и� 4елова је4не целине, о4н. се�мен�ални �елови насC-
рам сис�емски �елови (в. наC. 11), Cомену;и CринциC оPјашњава се као 4осле4-
нос; Cо4еле неке целине на увек ис;и ;иC 4елова ― или само на сеOмен;алне,
или само на сис;емске 4елове ;е целине (Croft & Cruse, 2004, с;р. 153–154). 

СЛИКА (III) СПОЉНИ (2Д) 
УГАО ЈЕДНЕ СТРАНЕ КОЦКЕ 

/ КУЋЕ

СЛИКА (IV) СПОЉНИ (3Д) 
УГАО ЈЕДНЕ СТРАНЕ КОЦКЕ 

/ КУЋЕ
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различи;им Cрос;орним осама (в. (I)), из4ваја чи;ав низ уCраво Cро-
с;орно о4ређенијих сеOмена;а (с;рана, ивица и уOлова) „коцке”:
(вер;икалне) Cре4ња, за4ња и 4ве Pочне с;ране и (хоризон;алне)
Oорња и 4оња с;рана; Cре4ња/за4ња Oорња/4оња/Pочна ивица,
Cре4њи/за4њи, Oорњи/4оњи уOао и;4. Наре4ни корак је 4а се у;вр-
4и 4а ли су овако из4војене Cоје4инос;и на „коцки” у срCском језику
и лексикализоване, ;ј. именоване и неким CосеPним лексемама.

Оно ш;о се као коначни резул;а; Cре;раOе речничких извора 4о-
Pија јес;е, најCре, конс;а;овање Cос;ојања лексичких Cразнина у
оOромном Pроју случајева: ко4 Oоворника срCскоO језика није (Pила)
изражена Cо;реPа 4а неком сCецифичнијом речју именују ни;и
ије4ну о4 сCољних ивица куће, ни;и ије4ан о4 њених  сCољашњих
уOлова, ни;и ије4ну о4 Pочних Cовршина куће.24 С 4руOе с;ране, Cро-
нађен је немали инвен;ар лексема којима се означава Cре4ња с;ра-
на куће (зOра4е, Oрађевине): фаса�а, фрон�, лице, чело, �рочеље,

зачеље (1), 4ок се као називи за њену за4њу
с;рану из4вајају наличје и зачеље (2).25

Ов4е не само 4а се Cоново јављају неке о4
већ Cомену;их 4илема, неOо нас;ају и нове:
4а ли из OруCе назива за Cре4њу и за4њу
с;рану куће изаPра;и само Cо је4ноO њихо-
воO Cре4с;авника и, ако 4а, којеO? На које их
мес;о у укуCној мерономији куће Cос;ави-
;и, и ;о не само у о4носу на OлоPални холо-
ним кућа, већ са4а и у о4носу на лексему
с�рана? После4ње се, осим ;оOа, и CосеPно
о4носи на лексему кров, која Pи се Cомену-
;ој OруCи назива ;акође моOла Cрикључи;и
Pу4ући 4а се њоме означава још је4на с;ра-

на куће (наравно, њен Oорњи Cовршински 4ео), ш;о се нарочи;о очи-
;ује у случају куће са равним кровом као је4ном о4 моOућих конкре;и-

24 Иако се називи за Pочне с;ране куће иCак Pележе у неким о4 консул;ованих
4ијалек;олошких с;у4ија срCскоO језика: фрон� (Вуковић, 1988, с;р. 7, 10) и �ума
(Црњак, 2006, с;р. 47, 50), наве4ена конс;а;ација заснована је на оCш;им речни-
цима срCскоO језика у којима се ;акво значење Cомену;их лексема не наво4и. 

25 Полисемична лексема зачеље 4ефинисана је као (зачеље (1)): „Cре4њи 4ео,
Cре4ња с;рана, лице, фрон;”: Тако је цела з�ра�а личила на ш�ам�ано слово �. Учио-
нице су �акле са зачеља, а с�анови у крилима (РСАНУ) и као (зачеље (2)): „за4ња с;ра-
на, с;рана суCро;на чеоној”: Зачељем је [кућа] �ле�ала у �вориш�е (РСАНУ).

ван, Cа се на4аље не може ни;и Cомера;и на нека 4руOа мес;а, ни;и ро;ира;и у
неком смеру и Cо4 о4ређеним уOлом.

СЛИКА (V) КУЋА СА РАВНИМ КРОВОМ
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зација „схеме коцке” (в. (V)). Међу;им, Cри-
каз с;рук;уре овоO фраOмен;а мерономије
куће 4о4а;но комCликује и оно ш;о у
с;варнос;и Cре4с;авља �и�ичнију конкре-
;изацију ове схеме Cосма;ране у кон;ек-
с;у куће, а ;о су куће са косим кровом (в. (VI))
на којима се из4ваја још Cо (најмање) је4на
CосеPно именована Cовршина, косина (Cо-
ново оCш;а лексема), и још Cо (најмање)
је4на, ;акође CосеPно именована сCољна
ивица куће (;ј. крова), слеме. Да ли Pи из

;оO разлоOа у Cриказу овоO 4ела мерономије већ Cос;ојећим називи-
ма ;реPало CриCоји;и и ове лексеме, Cос;ављајући их, рецимо, ис-
Cо4 лексеме кров као њиховоO неCосре4ноO холонима? Да ли Pи се,
Cри ;оме, моOло наћи икакво оCрав4ање и за евен;уално 4о4а;но Cо-
везивање ових лексема, Cрве, са лексемом с�рана и, 4руOе, са лексе-
мом ивица? Ако 4а, он4а Pи са с�рана ;реPало Cовеза;и и све наве4е-
не називе за вер;икалне с;ране куће (фрон�, фаса�а и 4р.), али O4е у
о4носу на њих Cозиционира;и и лексему зи� као ;акође назив за вер-
;икалну с;рану куће? Има ли уоCш;е икакве 4осле4нос;и у оваквом
Cравцу разлаOања куће и 4оPијеним резул;а;има?

И, на крају, 4а ли се и (Cреос;ала) 4оња хоризон;ална Cовршина
куће, она којом ова „коцка” належе на хоризон;алну раван и која се,
Cосма;рано у кон;екс;у куће, реално налази у земљи, у срCском је-
зику уоCш;е именује неким CосеPним називом и, ако 4а, којим?
У Cрви мах намеће се лексема �емељ; међу;им, уви4ом у лексико-
Oрафске 4ефиниције ове лексеме26 исCос;авља се 4а се њоме не озна-
чава хоризон;ална с;рана, већ 4оњи 4ео вер�икалне с;ране (Cоврши-
не, о4н. зи4а) куће, о4н. 4а је 4оња хоризон;ална Cовршина куће у
с;вари само о�раничена њеним �емељима. Да ли се он4а Cомену;а
с;рана куће (ако се уоCш;е и именује неким називом) мож4а назива
ис;им именом као и 4оња с;рана (Cовршина) коцке или некоO 4ру-
OоO Oеоме;ријскоO ;ела — основа?27 ИCак, на основу начина 4ефини-
сања ове изрази;о Cолисемичне лексеме у речницима, Cомену;о се

26 Основно значење лексеме �емељ 4ефинисано је као „4ео зи4а зOра4е исCо4 Cо-
вршине ;ла који служи као ослонац зи4овима; 4оњи слој, Cо4лоOа”: �емељ куће ▪
Темељ ку�лане не смије �и�и влажан (РМС; РМСЈ). 

27 Лексема основа (основ, основица) (ма;.) 4ефинисана је као „с;рана на којој с;оји
Oеоме;ријска слика, лик или ;ело”: Крива се �овршина [ваљка, о�лице] зове омо�ач
ваљка, а равне �овршине основе. ▪ Ове равнине, на којима се може узе�и �а �ело с�оји,
називају се основе (или �азиси) (РМС; РСАНУ).

СЛИКА (VI) КУЋА СА КОСИМ КРОВОМ
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не Pи моOло са сиOурношћу ;вр4и;и. Јер, Cоре4 ;оOа ш;о се у речни-
цима указује на Cос;ојање о4носа синонимије између основ(а) и �е-
мељ у Oо;ово свим значењима 4руOе Cомену;е лексеме (укључујући
и њено основно значење),28 је4но и о4 Cреос;алих значења лексеме
основ(а)29 4ефинисано је ;ако 4а је4ан 4ео лексикоOрафске 4ефини-
ције — основ(а) је „4ео којим се неш;о ослања на Cо4лоOу…” — наво4и
на закључак 4а Pи се овом лексемом мож4а и моOла именова;и ;а
4оња хоризон;ална Cовршина куће којом она „належе” на Cо4лоOу,
4ок 4руOи 4ео лексикоOрафске 4ефиниције — „4ео којим се неш;о […]
Cричвршћује за њу [Cо4лоOу]…”, Cа и 4ефиниција у целини, у с;вари
уCућује, Cосма;рано, наравно, у кон;екс;у куће, Cоново на �емељ.

С 4руOе с;ране, су4ећи макар Cо Cоје4иним Cримерима уCо;реPе
лексема основа и �емељ у оCисима кућа, зOра4а, Oрађевина, чини се
4а се овим лексемама иCак не означавају увек ис;е Cоје4инос;и на
кући, зOра4и, Oрађевини, нCр.

У Неменикућама, село оCш;ине СоCо;, налази се с;ара кућа Cо-
ро4ице Жујовић. […] Основа куће је CравоуOаона, 4имензија 4есе; са
се4ам ме;ара. Темељи и Cо4рум су у ломљеном камену (ЗБO, с;р. 1). 

Кућа 26a — a) �емељи куће; P) оOњиш;е са сCиралом; в) 4е;аљи
Oре4а; O) основа куће; 4) Cресек укоCаноO лежиш;а ;емељне Oре4е
(ГнБ, с;р. 110). 

ИскоCавањима су о;кривени �емељи зи4ани каменом у креч-
ном мал;еру зOра4е CравоуOаоне основе. О;кривена Oрађевина у
основи има 4имензије 12x22m. […] Сачувала су се максимално ;ри
ре4а камена у �емељу висине 30 4о 50 cm, зи4ана о4 неоPрађеноO
кречњака. […] У је4ном 4елу oснове мес;имично је Pила сачувана са-
мо Pаза �емеља o4 слоја оPлу;ака и си;нијеO камена Cромера 4o
15 cm. […] Oснову �емеља чини Cо4лоOа о4 је4ноO ре4а речноO креч-
њачкоO камена Cромера 10 4o 15 cm. Преко ње су сази4ана 2 или 3
ре4а круCнијеO неоPрађеноO камена Cромера 30 4o 60 cm. […] Teмељ
Oрађевине Pио је укоCан јако Cли;ко у слој жу;е иловаче… (ЗВљ).30 

28 УC. основно значење лексеме �емељ 4а;о у наC. 26 и основно значење лексеме
основ(а), Cрема РСАНУ: „4ео зи4а Oрађевине, зOра4е исCо4 Cовршине ;ла који слу-
жи као ослонац зи4овима, ;емељ”: Сви власници нових кућа у Кнез-Михаиловој ули-
ци �ри ко�ању основе наилазили [су] на велике �о�руме.

29 Према РМС, основ (основа, основица) је и „4ео којим се неш;о ослања на Cо4лоOу
или Cричвршћује за њу, 4оњи, ;емељни 4ео нечеOа; 4оњи, 4уPљи слој”: основ мо-
заика ▪ основ �о�а ▪ Ти зи�ови… морају �у�ље �ро�ира�и не�о основи куће. Донекле
сличну 4ефиницију ну4и и РСАНУ: основ (основа) је „4ео којим се неш;о ослања на
Cо4лоOу или Cричвршћује за њу”: У „кућама” које имају �аваницу, �имњак �олази
још о�а�ле и са врло широком основом. 

30 Сви ексцерCирани 4елови извора Oрађе у ра4у се исCисују ћириличним Cисмом,
Pез оPзира на Cисмо којим су у ориOиналу наCисани. 
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O) Још је4ан моOући начин сеOмен;овања с;рук;уре (и 4аље 4оне-
кле уCрошћене) куће Cосма;ране из сCољне CерсCек;иве — а ;о су
хоризон;ална „Cресецања” вер;икалне осе овоO оPјек;а, чиме се из-
4вајају и различи;и нивои (и међунивои) куће — 4онеће и сле4еће 4и-
леме: 4а ли у Oрађу уврс;и;и и оCш;у лексему ниво31 (као и међу-
ниво)? Да ли Pи се Cо4 нивоом куће моOли сма;ра;и и ;емељ и кров и,
ако 4а, 4а ли Pи лексеме �емељ и кров мож4а моOле еOзис;ира;и и у
ис;ом фраOмен;у мерономије (4оPијене оваквим начином Cо4еле
куће) заје4но са �риземље / �ар�ер, с�ра� / ка� и међус�ра� / међу-
ка� / мезанин или Pи Cомену;и начин Cо4еле за резул;а; 4ао 4ве за-
сеPне OруCе меронима, је4ну коју Pи чинили �риземље, с�ра�, међу-
с�ра� (и њихови синоними?), а 4руOу �емељ, зи� и кров?

Ово Cо;енцијално сврс;авање лексема �емељ и зи� у ис;у OруCу
меронима, оCе;, наво4и и на Cи;ање везано за Cриро4у њиховоO
међусоPноO о4носа, ;ј. 4а ли ове лексеме с;оје у о4носу комерони-
мије32 или су и саме Cовезане о4носом меронимије, Cри чему Pи Cрва
лексема (�емељ) мож4а моOла Pи;и Cо4ређена 4руOој (зи�). Јер, су-
4ећи Cо лексикоOрафским 4ефиницијама лексеме �емељ (в. наC. 26),
;емељ је у с;вари „4ео зи4а”, ш;о Pи моOло указива;и на ;о 4а Pи се
као не�осре�ни холоним33 ове лексеме Cре моOла сма;ра;и лексема зи�
неOо лексема кућа. 

4) Пи;ање 4а ли између некоO меронима и лексеме кућа као Oло-
PалноO холонима Cос;оји и још неки назив за 4ео куће који Pи Cре4-
с;ављао не�осре�ни холоним ;ом мерониму наме;ало се и кроз Oо;о-
во чи;аву Oрађу. Осим ко4 неколицине већ наве4ених случајева, оно
се, рецимо, јавило и у случају лексема �розор и вра�а, 4о којих се
„4ошло” ка4а су се схема;изованој кући (;ј. кући као „коцки”), Cо-
сма;раној и 4аље само сCоља, Cочели Cос;уCно 4о4ава;и и „4е;а-
љи”. Пош;о Pи се Cрозори и вра;а, и лоOички Cосма;рано, и су4ећи
Cо лексикоOрафским 4ефиницијама њихових назива, моOли ;акође

31 Лексема ниво 4ефинисана је као „условна во4оравна линија или Cовршина као
Oраница висине нечеOа, висина на којој се неш;о налази, 4о које неш;о 4оCире и
сл.” (РСАНУ).

32 По4 комеронимијом Cо4разумева се о4нос између 4ва или више меронима је4ноO
ис;оO холонима (Cruse, 2004а, с;р. 176). 

33 Термином не�осре�ни холоним означава се назив за не�осре�ну целину некоO 4ела,
ш;о значи 4а између 4ела а и целине � не Cос;оји није4ан 4руOи елемен; х који
је ;акође 4ео целине � и ком ;акође CриCа4а 4ео а; схо4не ;оме, назив за не�о-
сре�ни �ео неке целине именован је ;ермином не�осре�ни мероним (Cruse, 2004P,
с;р. 248; Croft & Cruse, 2004, с;р. 154).
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сма;ра;и најCре 4еловима зи�ова куће34 Cа ;ек
он4а 4еловима куће у целини, 4а ли ;о значи 4а
Pи лексеме �розор и вра�а у мерономији куће
моOле Cре4с;авља;и чланице лексичких ланаца,
ре4ом, �розор < зи� < кућа и вра�а < зи� < кућа или
Cак само �розор < кућа и вра�а < кућа?35 А у слу-
чају 4а се наве4ени ;рочлани ланци моOу Cока-
за;и као оCрав4ани и узевши у оPзир 4а се Cрозо-
ри, осим у зи4у куће, моOу налази;и и на њеном
крову (;зв. кровни �розори), 4а ли ;о о;вара мо-
Oућнос; 4а се лексема �розор саOле4а и као чла-
ница 4ве Oране мерономије куће, (CоCу; nail у
мерономији љу4скоO ;ела, в. (VII)) — �розор < зи�
< кућа и �розор < кров < кућа, Cре4с;ављајући ;и-

ме и још је4ну Cо;вр4у својс;ва „замршенос;и” мерономија, зPоO
којеO се оне, како наво4и Милер, Cонека4 називају и „замршеним
хијерархијама” (Miller, 1990, с;р. 257)?

ђ) „Замршенос;” овоO ;иCа лексичке хијерархијске с;рук;уре која
је, ка4а је реч о самој мерономији куће, и 4о са4а Pила исCољена у за-
ви4ној мери умноOоме ће 4оCрине;и и резул;а;и наре4не фазе у
Cроцесу разлаOања куће 4о којих ће се 4оћи уласком Cосма;рача у ову
„шу�љу коцку”. СеOмен;овањем њене уну�рашње с�рук�уре Cоново
ће се из4воји;и најCре шес; (уну�рашњих) с�рана као Cовршина
оOраничених ивицама који у 4а;ој с;рук;ури формирају и више (уну-
�рашњих) у�лова, чиме ће се већ из4војеној OруCи лексема с�рана,
ивица, ру�, у�ао, ћошак, ро�аљ Cри4ружи;и и лексеме �о� и �а�ос као
називи за 4оњу хоризон;алну Cовршину уну;рашњос;и ове „коцке”,
с�ро�, �аваница и �лафон као називи за њену Oорњу хоризон;алну
Cовршину, (Cоново) зи� као назив за њене вер;икалне Cовршине, ;е
ку� и �уџак као називи за уну�рашње уOлове куће. А имајући у ви4у
и ;о 4а ови уну;рашњи 4елови Oрађевинске с�рук�уре 4ефинишу

34 Лексема �розор означава „о;вор у зи�у зOра4е кроз који улази све;лос; и зрак и
оквир са с;аклом који ;ај о;вор за;вара” (РМС), а лексема вра�а „о;вор у зи�у
зOра4е, о4аје, на оOра4и и сл. кроз који се излази или улази; крило, крила, нај-
чешће 4рвена, којим(а) се ;ај о;вор за;вара” (РМС).

35 Лексички ланац формиран Cо CринциCу А је �ео Б-а, Б је �ео В-а, В је �ео Г-а и;4.
Cре4с;авља у с;вари „хоризон;ални Cриказ” ре4осле4а лексема као чланица
је4не Oране меронимијске хијерархије. На Cример, 4ве Oране енOлеске мероно-
мије љу4скоO ;ела Cриказане на (VII) (в. Oоре) ис;овремено Cоказују 4ва лексич-
ка ланца формирана Cо CринциCу „је 4ео”: nail < finger < hand < arm < body и nail <
toe < foot < leg < body. 

СЛИКА (VII) ЛЕКСЕМА Nail КАО ЧЛАН 
ДВЕ ГРАНЕ ЕНГЛЕСКЕ МЕРОНОМИЈЕ 

ЉУДСКОГ ТЕЛА
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(оOрађују) и је4ну или Cак (у 4анас ;иCичнијим Cримерима куће)
више засеPних �рос�орних је4иница уну;ар куће, мерономију куће
са4а Cочиње усложњава;и и лексички о4раз још је4ноO начина сеO-
мен;овања њене уну;рашњос;и — Cо4ела на се�мен�алне 4елове не
више с�рук�урно� већ �рос�орно� ;иCа (у скла4у са Крузовом Cо4е-
лом куће 4а;ом у наC. 11). Ш;авише, ово сеOмен;овање уну;рашњеO
Cрос;ора куће за резул;а; Pи моOло 4а;и и 4ве OруCације меронима.
Прву OруCу меронима, 4оPијену као резул;а; сеOмен;овања цело-
куCноO уну;рашњеO Cрос;ора куће Cо вер;икали, чиниле Pи Cоново
(већ раније из4војене) лексеме �риземље, �ар�ер, с�ра�, ка�, међу-
с�ра�, међука�, мезанин, којима Pи се са4а Cри4ружиле и „нове”:
�о�рум, су�ерен, �аван, �о�кровље (1)36. ДруOа OруCа меронима Cак у
Cо;Cунос;и Pи се сас;ојала о4 „нових” лексема: најCре, о4 лексеме
�рос�орија (и о�ељење) као оCш;еO имена за засеPну Cрос;орну је4и-
ницу куће, а он4а и о4 сCецифичнијих назива, ;ј. имена за Cрос;о-
рије с различи;им наменама (и хи�онима о4 �рос�орија (и о�ељење))
као ш;о су кухиња, �р�езарија, ос�ава, ку�а�ило, хо�ник, �ре�со�ље
(мало: ан�ре, велико: хол), со�а37 (�невна со�а, с�аваћа со�а, �ечија
со�а, ра�на со�а, �ос�инска со�а) и, оCе;, �о�рум, су�ерен, �аван, �о�-
кровље (1), као и �о�кровље (2),38 мансар�а и 4р. 

е) УCраво илус;ровано, уCли;ање хи�онимије (или о4носа „је вр-
с;а”) у мерономију (и) куће још је је4ан узрок Cомену;оO својс;ва
„замршенос;и”, које као у већ Pројним наве4еним али и мноOим
4руOим случајевима у Oрађи ;акође изазива 4илеме везане за Cози-
циониранос; лексема у реченој хијерархији. Како Pи, рецимо, изOле-
4ао фраOмен; мерономије нас;ао као лексички о4раз уCраво изне-
;оO начина Cо4еле куће на њене Cрос;орне је4инице? Јер, ако Pи се
Cошло и о4 ;оOа 4а је лексема �рос�орија (и о�ељење) не�осре�ни меро-
ним (в. наC. 33) OлоPалноO холонима кућа, лексички ланац заснован
на о4носу 4ела и целине �рос�орија < кућа (Прос�орија је �ео куће) је4-

36 У је4ном о4 значења (ов4е означеном као �о�кровље (1)), лексема �о�кровље о4-
носи се на „Cрос;ор исCо4 крова куће, ;аван”: Ове �усле �иле су ос�але иза ње�а [Фи-
ли�а Вишњића], �у�о лежале за�евене за ро� �о�кровља с�аре куће Ра�ишића и �у ис-
�рулеле (РМС).

37 Лексема со�а ов4е је сврс;ана међу хиCониме лексеме �рос�орија (и о�ељење)
уCркос ;оме ш;о је срCски речници ;ре;ирају као о�ш�и назив за Cрос;орије у
кући. ИCак, 4а ли су кућне Cрос;орије CоCу; куCа;ила, кухиње, ос;аве, хо4ника,
Cо4рума заис;а и со�е? 

38 Значење лексеме �о�кровље (ов4е означено као �о�кровље (2)) јес;е и „с;амPена
Cрос;орија Cо4 кровом, соPа на ;авану, мансар4а”: Писац се креће у све�у…
�ео�ра�ских кафана и �о�кровља, у све�у из�ачених из �руш�ва (РМС).
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нос;авно не Pи „4озвољавао” укључивање и Cреос;алих из4војених,
сCецифичнијих назива за Cрос;орије куће у Cомену;и фраOмен; ме-
рономије, нCр. *ку�а�ило < �рос�орија < кућа, Cош;о Pи се ;име кри-
;еријум формирања лексичкоO ланца у Cо;Cунос;и нарушио: Ку�а-
�ило је �ео куће и Прос�орија је �ео куће, али: *Ку�а�ило је �ео �рос�о-
рије. ДруOим речима, �рос�орија није холоним, већ хи�ероним лексе-
ме ку�а�ило (Ку�а�ило је врс�а �рос�орије), ;е се ове 4ве лексеме
(као и 4руOи хиCоними о4 �рос�орија) не Pи моOле наћи у ис;ом лек-
сичком ланцу који Pи увек ;реPало 4а Pу4е заснован само на је4ном
;иCу семан;ичкоO о4носа. 

С 4руOе с;ране, ако Pи се лексема �рос�орија из разма;раноO фраO-
мен;а мерономије и изос;авила, CроPлем ис;е Cриро4е јавио Pи се
већ у самој OруCи њених хиCонима, нCр. *ан�ре / хол < �ре�со�ље <
кућа или *�невна со�а / с�аваћа со�а / �ечија со�а / ра�на со�а / �о-
с�инска со�а < со�а < кућа. Осим ;оOа, ови вишечлани називи Cро-
с;орних је4иница куће намећу и Cи;ање укључивања како њиховоO,
;ако и 4руOих вишечланих меронима у ис;раживачку Oрађу, ;им Cре
ш;о се значење мноOих о4 њих у 4ескриC;ивним речницима срCскоO
језика (за разлику о4 енOлеских) ни не Pележи, нCр. о4 свих хиCони-
ма лексеме со�а 4ефинисано је само значење о4 �невна со�а, и ;о је-
4ино у РМСЈ (Cо4 о4ре4ницом �невни), и о4 со�а за �римање (!) у РМС
(Cо4 о4ре4ницом �римање).

ж) Према Крузу, кућа Pи се CоCу; љу4скоO ;ела, осим на се�мен�ал-
не (с�рук�урне и �рос�орне) 4елове, моOла Cо4ели;и и на сис�емске
4елове, оне који се у Cрос;ору, ;иCично, међусоPно Cрожимају и
који, уз ;о, уOлавном нису нарочи;о уочљиви, али који, с 4руOе с;ра-
не, иCак имају своје засеPне функције у оквиру речене целине. У 4а-
нашње време куће моOу има;и и Cо неколико ;аквих врс;а 4елова.
У Cи;ању су различи;е кућне инс�алације, о4н. сис;еми, скуCови раз-
личи;их уређаја, цеви, каPлова, жица и 4р., расCоређени Cо Oо;ово
чи;авом Cрос;ору куће, укључујући и уну;рашњос; њених зи4ова,
Cо4ова и Cлафона, којима се омоOућава 4ово4, заOревање и разво4
во4е Cо кући, о4во4 о;Cа4них во4а из куће, 4ово4 и разво4 с;рује и
Oаса, Cријем и Cренос ;елефонских, ;елевизијских и ра4ио-сиOнала,
Cрис;уC ин;ерне;у, визуелни и/или звучни на4зор куће и;4. (в.
Cримере неких о4 ;их сис;ема на (VIII)).

У уCо;реPи срCскоO језика заPележени су неколики начини име-
новањa Oо;ово свих ;аквих сис;ема у кући, зOра4и, нCр. 

Кућне инс�алације: канализација, во�ово�, �рејање и �рове�равање, елек-
�ричне инс�алације и �ромо�рани [наслов уџPеника за IV разре4
Oрађевинске ;ехничке школе] (КИ).
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УPрзо су неCозна;и љу4и Cочели 4а нам Cре;е, 4а нас Cра;е, 4а
;раже 4а се иселимо, 4а уCа4ају у 4вориш;е, секу с�рују и канализа-
цију, Cо;коCавају ;емељ куће (КСЈ).

Инс;алацијски и завршни ра4ови у Oрађевинарс;ву: Cос;ављање
и CоCравка Oрађевинских инс;алација уну;рашње во�ово�не, кана-
лизационе и елек�ричне инс�алације… (СЛЈ, с;р. 914).

Корисници Pи ;реPало 4а Cријаве CроPлем уколико су Cриме;и-
ли цурење на вен;илима, ра4ија;орима или 4руOим 4еловима кућ-
не �рејне инс�алације (КСЈ).

Налази се 5 км о4 цен;ра Краљева […]. ОPјека; је на Cлацу укуCне
Cовршине 65 ари. […] ТиC оPјек;а: ;вр4а Oра4ња. Пос;ојећа инс;ала-
ција: с�руја, во�а, канализација, �елефон, ин�ерне� (ГКЉ).

О;ац је о;ишао 4а Cро4аје машине за млевење меса, 4ошао је
кућевласник и рекао: „Хоћу 4а CреOле4ам во�оинс�алације!” али је
о4мах Cокушао 4а CиCне мајку за руку (Фpм, с;р. 476).

Ничу мо4ерне куће на сCра;ове са Cо;кровљем, формирају се
улице, усCос;ављају �елефонске, елек�ро и во�ово�не инс�алације,
Cраве Cу;еви (КСЈ).

Морао Oа је Cо;ражи;и у кухињи, O4е је с наочарима и са својим
4омаћим ала;има, CоCевши се на лес;ве CоCрављао кућевну елек-
�рику. Он је конс;руисао неки 4рукчији микроакумула;ор, који
4аје елек;рику не само за звонца4… (ДЛ, с;р. 181).

Уве4ене су нове елек�ро и ;ермо;ехничке инс�алације, вен�ила-
ција и клима�изација (БлО).

Позови;е мајс;ора који ће Cровери;и �линске инс�алације у с;а-
ну, камин и 4имњак (ГЗБ).

Ра4и у4оPнијеO живо;а, савремени с;анови моOу Pи;и оCремље-
ни разним инс;алацијама: за 4ово4 свеже во4е уво4и се во�ово�на
инс�алација; за о4во4 о;Cа4них во4а израђује се канализациона ин-
с�алација; за снаP4евање елек;ричном енерOијом инс;алира се
елек�рична инс�алација; за оPављање ;елефонских разOовора уво-
4и се �елефонска инс�алација; за Oрејање у с;ану / кући уво4и се
�рејна инс�алација; за Oрејање, сCремање хране и заOревање во4е
уво4и се �линска (�асна) инс�алација; за Cраћење ;елевизијскоO Cро-
Oрама уво4и се ТВ ан�енска или ка�ловска инс�алација; за PезPе4-

СЛИКА (VIII) ВОДОВОДНА, ЕЛЕКТРИЧНА И ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА У КУЋИ
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нос; оPјек;а и с;анара уOрађује се ин�ерфонска инс�алација и Pез-
Pе4носне камере (ТИО).

Овим оCисом оPухваћене су елек;ричне инс;алације освје;ље-
ња, у;ичница, �елефонска и �елевизијска инс�алација, као и инс;а-
лација уземљења и OромоPрана. […] Телевизијска инс�алација заCо-
чиње на крову оPјек;а O4је је Cос;ављен ан;енски сис;ем за Cријем
;елевизијскоO и ра4ијскоO CроOрама. Мјес;о разво4а је на Cо;-
кровљу, о4акле се инс;алација во4и коаксијалним каPловима уву-
ченим у ПВЦ цријева која су већ Cос;ављена у Oрађевинску кон-
с;рукцију. Инс;алација се завршава Cрикључницама које су Cо-
с;ављене у […] с;ану (ЕИ, с;р. 10–11).

Громо�ранска инс�алација се Cос;авља у циљу заш;и;е љу4и и
оPјека;а о4 ш;е;ноO 4еловања а;мосферскоO елек;ричноO Cра-
жњења. Телекомуникационе инс�алације омоOућавају Cријенос Cо4а-
;ака. Пос;оје сље4еће врс;е �елекомуникационих инс�алација: �еле-
фонске, инс�алације ин�ерфона, инс�алације ра�ио и ТВ ан�ена (ЕИО).

УоPичајене вен�илационе инс�алације цевово4има морају 4а ис-
Cуњавају ош;ре Cро;ивCожарне зах;еве […] и наравно 4оPар вен�и-
лациони сис�ем има своју цену али и Cрос;ор који мора 4а заузме
(Бл4).

Поре4 улеCшавања своO Cрос;ора, не сме;е заPорави;и на сређи-
вање оноOа ш;о се неће ви4е;и, али је, Cризнаће;е, иCак важније —
цевне инс�алације! НеисCравне и зас;ареле инс;алације са соPом
носе мноOо ризика за Ваш 4ом и укућане и за;о се овај о4Oоворан
Cосао мора Cовери;и Cрофесионалцима и зналцима. „Ас инс;ала-
ције” учиниће 4а у Вашем 4ому Pу4у квали;е;не и PезPе4не: во�о-
во�не инс�алације […], �асне инс�алације, �рејне инс�алације (ЦИ).

Свако4невним развојем и наCре;ком ;ехнике 4анас с;е у моOућ-
нос;и заш;и;и оPјека; о4 Cровале и разPојниш;ва мо4ерним
алармним сис�емом. […] Ка4а се инс;алација изво4и PлаOовремено
и Cлански жичана инс�алација је је4нос;авно, ;рајно а још увјек и
јеф;иније рјешење. […] Ко4 мањих оPјека;а […] алармни сис�ем се
може је4нос;авно на4оOра4и;и ;ако 4а Cоре4 Cро;ивCровалне за-
ш;и;е ис;овремено може Cос;а;и и �ро�ив�ожарни […] алармни
сис�ем (Елн1).

Ви�ео на�зор је сис;ем сачињен о4 камера и уређаја на којима се
слика са камера снима (Елн2). 

У оCш;им речницима, међу;им, вишечлани називи за сис;емске
4елове куће (зOра4е) већином нису заPележени, 4ок се за је4ночлане
називе уOлавном не наво4е и значења која Pи се о4носила на Cомену-
;е 4елове ове Oрађевине. У фази о4аPира Oрађе, с;оOа, нас;ала је и
сле4ећа 4илема: 4а ли у Oрађу уврс;и;и је4ино оне називе који у реч-
ницима јесу заPележени у релеван;ном значењу или, 4осле4нос;и
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ра4и, Oрађу „оPоOа;и;и” и ос;алим називима, ;е новим значењем
већ заPележених назива или Cак, оCе; 4осле4нос;и ра4и, из Oрађе
изос;ави;и све називе за сис;емске 4елове куће имајући у ви4у ;о 4а
се, како ;вр4и Круз (1995, с;р. 169), у Cриро4ним језицима, Pез оPзира
на Cо4је4наку вали4нос; оPа CринциCа Cо4еле неке целине (или на
сеOмен;алне, или на сис;емске 4елове), Cре4нос; увек 4аје сеOмен-
;алним 4еловима? 

з) Са овим се ;акође CреCлиће и још је4на Крузова наCомена о на-
зивима за сис;емске 4елове куће, илус;рована Cримерима из енOле-
скоO језика: лексеме plumbing и wiring су „квазимероними о4 house, јер
су ;о неPројиве именице, 4ок је house Pројива именица” (Cruse, 1995,
с;р. 169),39 ш;о наво4и и на Cи;ање 4а ли Pи се мож4а и �рама�ичка
ка�е�орија �роја моOла размо;ри;и као је4ан о4 кри;еријума о4аPира
лексема, и ;о не само као назива за сис;емске 4елове куће (уколико
Pи се они уоCш;е и уврс;или у Oрађу) већ и свих ос;алих меронима.
ДруOим речима, 4а ли Pи се, с оPзиром на ;о 4а су OлоPални холони-
ми из оPа језика у кон;рас;у Pројиве именице, у Oрађу моOли уврс;и-
;и само њихови Pројиви мероними, ;им Cре ш;о Pи ;а4а сваки о4 ви-
шес;руких начина Cо4еле куће за резул;а; 4ао мерономију у којој
Pи се у најмању руку сачувао већ више Cу;а Cомињани CринциC
(он;олошке) ;иCолошке 4осле4нос;и (�ре�ме� < �ре�ме�, а не (и)
маса < �ре�ме�)? Међу;им, ш;а учини;и у случају ка4а Pи назив за
ис;и 4ео куће у је4ном о4 језика у кон;рас;у Pио Pројива, а у 4руOом
неPројива именица? 

и) Схо4но Cомену;ој Cо4ели љу4скоO ;ела (и) на њеOове сис;емске
4елове међу које Круз сврс;ава не само нервни сис;ем, васкуларни
сис;ем, лимфни сис;ем, скеле; и 4р., већ, Cаралелно с њима, и �елове
неких о4 ;их сис�ема као ш;о су нерв, крвни су4, кос;, мишић и 4р.,
сис;емским 4еловима куће моOли Pи се, ис;о ;ако, сма;ра;и не само
во4ово4не, канализационе, елек;ричне, Oрејне и 4руOе инс;алације
већ и ен;и;е;и који ;е сис;еме чине (нCр. цев, чесма, славина, вен-
;ил, сливник, во4омер, Pојлер, Cећ, ко;ао, жица, каPл, Cреки4ач,
у;ичница, с;рујомер, осиOурач, склоCка, разво4на ;аPла, разво4на ку-
;ија и;4.) и чији Pи називи, о;у4а, у меронимијској хијерархији Pили
Cозиционирани исCо4 назива за целокуCне сис;еме којима о4ређене
комCонен;е CриCа4ају (Cри чему, наравно, не Pи изос;али ни слу-
чајеви „CреCли;ања”, нCр. цев може Pи;и мероним и о4 назива во�о-

39 Квазимеронимијом Круз назива чи;ав низ семан;ичких о4носа који, Cрема овом
ау;ору, нису меронимија, већ само „личе на меронимију”, Cре4с;ављајући, 4ру-
Oим речима, ;ек њене „Pлиске сро4нике” (в. више у Cruse (1995, с;р. 172–177)). 
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во�на инс�алација / во�ово�, и о4 канализациона ис�алација / канали-
зација, и о4 �рејна инс�алација / �рејање / �асна инс�алација и;4.).

Међу;им, како се већ Cри Cрвом кораку разлаOања ;их сис;ема на
њихове 4елове с;иже и 4о неких о4 ен;и;е;а (као ш;о су, на Cример,
цеви, жице, каPлови) који се моOу сврс;а;и и у (4ос;а широку и веома
разуђену) ка;еOорију ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, у фази о4аPира Oрађе
јавила се и је4на о4 мож4а највећих 4илема, а ;о је 4а ли у Oрађу уоC-
ш;е уврс;и;и и називе за ма;еријале о4 којих се кућа или Cре неки
њен 4ео Cрави / сас;оји с чиме се Cо;ом неизос;авно CреCлиће и Cи-
;ање 4о које „�у�ине” мерономије куће уоCш;е „урони;и” Cриликом
њеноO разлаOања на 4елове, ;их 4елова (како сеOмен;алних ;ако и
сис;емских) на њихове 4елове и;4. Јер, Cолазећи о4 ;оOа 4а је меро-
номија куће хијерархијски ус;ројена с;рук;ура, о4н. 4а сваки њен
4ео може на нижем нивоу хијерархије и сам Cос;а;и целина која ће
се разлаOа;и на 4елове, у највећим „4уPинама” ове с;рук;уре, ;ј. на
њеним најнижим нивоима, увек ће се с;ићи уCраво 4о назива за
неку о4 мноOоPројних врс;а Oрађевинских ма;еријала.

ИCак, CриCа4нос; „меронимијској Cоро4ици” и овакве врс;е о4-
носа — о4носа између назива за целину која CриCа4а ка;еOорији
оPјека;а, Cре4ме;а (као ш;о је ;о случај са кућом) и назива за ма;е-
ријале о4 којих је ;аква целина сачињена — чес; је Cре4ме; сCора
међу ;еоре;ичарима, сCора који се у ли;ера;ури о меронимији на-
рочи;о наOлашава и оPично илус;рује различи;им Oле4иш;има Кру-
за (1995), с је4не, и Винс;она и 4р. (1987), с 4руOе с;ране. Наиме, Круз
ни овај о4нос не сма;ра меронимијом већ квазимеронимијом за;о
ш;о, Cоново, називи за ма;еријале (уOлавном) Cре4с;ављају неPро-
јиве, а називи за Cре4ме;е Pројиве именице, али и за;о ш;о ма;ери-
јали 4ос;а чес;о нису ни „временски конOруен;ни” (;ј. не коеOзис;и-
рају у ис;ом временском ;рену;ку) са целинама у чијем се сас;аву
налазе (нCр. цемен;, Cесак, креч и во4а као сас;ојци мал;ера и сам
мал;ер (као и кућа у целини) нису временски конOруен;ни јер се
сваки о4 ;их ма;еријала у мал;еру (и кући) као финалном Cроизво-
4у не јавља у свом CрвоPи;ном оPлику). 

Наве4ено се, међу;им, не Pи смело узима;и као Cравило које важи
за све чланове ка;еOорије ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ. Јер, иако (срCски)
називи за Oрађевинске ма;еријале у оOромној већини случајева заи-
с;а Cре4с;ављају неPројиве (или, врло ре;ко, зPирне) именице, ш;о
значи 4а се оOромна већина Oрађевинских ма;еријала (и Cриро4них,
и веш;ачких, и Cрос;их, и сложених) Cосма;ра као маса / Oомила,
нCр. �рво, �есак, шљунак, �е�он, мал�ер, цемен�, креч, �и�с, �ле�, �ли-
на, на�ој, шин�ра (зP.), с�акло, челик, �вожђе, лим, �лас�ика, керами-
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ка, �арке�, ламина�, с�иро�ор, арма�ура, �рвена �рађа, резана �рађа,
с�оларија и;4., међу разма;раном OруCом назива, иCак, може се
наћи и немали Pрој именица које су или Pројиве или Cак и Pројиве, и
неPројиве, означавајући, 4акле, или ма;еријале који се увек Cосма-
;рају као Cоје4иначни, засеPни Cре4ме;и или Cак оне који се нека4а
моOу ви4е;и као Cре4ме;и, а нека4а и као маса, нCр. ци�ла (Дођоше �о
�е�ема… �о�и�ну�о� о� ци�ли (РМС) или… �осле Дру�о� све�ско� ра�а, �о-
чиње из�ра�ња кућа о� не�ечене, а касније и �ечене ци�ле (ГЕИ, с;р. 92)),
ћер�ич, �лок, камен, цре�, �ре�а, �аска (као и сCецифични називи за
Cоје4ине Oре4е или 4аске у кровној конс;рукцији: слемењача, ро�,
венчаница, раз�ој, �авањача, косник, с�у�, �ирек и 4р.), ле�ва, кера-
мичка �лочица, жица, ка�л, цев и;4. Осим ;оOа, ма;еријали који слу-
же за изOра4њу куће и нису ;олико чес;о временски неконOруен;ни
са целином коју чине како се ;о у Cрви мах може чини;и.

За разлику о4 Круза, Винс;он и 4р. о4нос ма�еријал < о�јека� иCак
сма;рају је4ним о4 ;иCова меронимијске релације; али, Pез оPзира
на ;о ш;о Cриликом класификације „меронимијске Cоро4ице” ови
ау;ори CриCисују равно�раван с;а;ус свим њеним члановима, о4носу
ма�еријал < о�јека� они иCак 4ају сCецијалан ;ре;ман ;име ш;о за
њеOа уво4е и CосеPне 4ијаOнос;ичке ;ес;ове: A is partly B (нCр. The bike
is partly steel) и What is it made of? (Winston & alii, 1987, с;р. 425).40 Схо4но
;оме, Pило 4а се нека врс;а OрађевинскоO ма;еријала ви4и као маса,
Pило као Cре4ме; или Cак на оPа начина, њен о4нос са кућом ће, Cре-
ма Винс;ону и 4р., CриCа4а;и меронимијској Cоро4ици, само ш;о ће
у Cрвом случају ;ај о4нос Cре4с;авља;и ;иC меронимије ма�еријал –
о�јека�, у 4руOом случају ;иC ком�онен�а < ин�е�рални о�јека�, 4ок ће
у ;рећем случају, зPоO моOућнос;и 4војне CерсCек;иве Cосма;рања
о4ређеноO ма;еријала, овај о4нос моћи Pи;и сврс;ан и/или у је4ан
и/или у 4руOи Cомену;и ;иC меронимије.41

40 С оPзиром на ;о 4а су исCи;ивања меронимије још увек у ;оку и 4а је оCсеO овоO
семан;ичкоO о4носа и 4аље не4овољно јасан, о4 самоO изPора језичких оквира
који ће се корис;и;и за и4ен;ификацију овоO о4носа умноOоме зависи и које ће
о4носе између 4елова и целина је4ан ау;ор рачуна;и Cо4 меронимију и колико
ће, о;у4а, ;иCова меронимије уоCш;е и из4воји;и (Kearns, 2006, с;р. 562–563;
Murphy, 2006, с;р. 14). Осим наве4ених језичких оквира Винс;она и 4р., у ли;е-
ра;ури се као „оCрав4ање” за укључивање и о4носа ма�еријал < о�јека� (�ре�-
ме�) у меронимију чес;о наво4е и оквири: B consists of / is composed of / comprises /
includes / involves / contains A (O4е је В холоним, а А мероним).

41 Ш;авише, указујући уCраво на ;у моOућнос; различи;оO Cосма;рања Cоје4иних
Oрађевинских ма;еријала и њиховоO о4носа са кућом или неким њеним 4елом,
а узимајући за Cример о4нос између циOле (као 4ела) и зи4а (као њеOове неCо-
сре4не целине), Кучора и КозPи разма;рају и ;рећу моOућнос; саOле4авања ;оO 
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Чак и Pез 4е;аљнијеO
уви4а у Cриро4у о4носа
како уну;ар саме OруCе на-
зива за Oрађевинске ма;е-
ријале (нCр. цемен� / шљу-
нак / �есак / во�а < �е�он;
�рво / �е�он / �вожђе < �ре�а;
�лас�ика / керамика / ме-
�ал < цев; �вожђе / челик <
арма�ура и;4.), ;ако и из-
међу свакоO о4 ;их назива,
с је4не, и назива за сеOмен-
;алне или сис;емске 4елове

куће који се о4 ;их ма;еријала Cраве, с 4руOе с;ране (нCр. цре� / �ре�а
/ �аска / ле�ва < кров; ци�ла / �лок / мал�ер < зи�; �е�он < �емељ; �рво
/ �лас�ика / алуминијум / с�акло < �розор; жица / ка�л < елек�роин-
с�алација и;4.), рекло Pи се 4а су се CрвоPи;на замисао и намера ау-
;ора овоO ра4а — а ;о је не само 4а мерономију куће Cрикаже и
4ијаOрамски (Cо узору, рецимо, на фраOмен; мерономије љу4скоO
;ела Cриказан на (IX)), већ и 4а семан;ичку анализу о4аPраних лек-
сема наво4и уCраво Cо ре4осле4у који Pи Pио у скла4у са њиховим
Cозицијама у реченој хијерархији (Cолазећи, рецимо, о4 некоO не-
Cосре4ноO меронима лексеме кућа, којеO Pи Cо;ом сле4ио њеOов не-
Cосре4ни мероним, њеOа оCе; њеOов неCосре4ни мероним и;4.) —
већ о4авно Cоказали као крајње амPициозни. Јер, како се већ са4а ис-
Cос;авља, мерономија куће је ;ек у својој основи хијерархијски
ус;ројена с;рук;ура, а у свој својој укуCнос;и она у с;вари Cре4с;а-
вља је4ну Cо4ос;а исCреCле;ану и замршену лексичку мрежу која је
Cосле4ица не само изрази;е комCлекснос;и целине која се разлаже,
вишес;руких CерсCек;ива њеноO Cосма;рања и начина (Cраваца) Cо-
4еле, Cос;ојања различи;их Cрос;орно-временских релација из-
међу ње и њених 4елова (или ;их 4елова међусоPно) и 4р., већ и чи-
с;о линOвис;ичких Cојава као ш;о су оCш;ос; (широки 4ено;ациони
оCсеO) немалоO Pроја меронима, њихова вишезначнос; и у самој ме-
рономији куће, ;е о4носи синонимије и/или хиCонимије у које мно-
Oи мероними ;акође међусоPно с;уCају.

о4носа: осим у Cомену;а 4ва ;иCа меронимије, о4нос између циOле и зи4а мо-
Oао Pи се сврс;а;и и у меронимију ;иCа члан < �ру�а јер се зи4 (осим као оPјека;)
може Cоима;и и као „лаPава OруCа” циOли, а свака циOла у њему и као Cоје4и-
начни члан ;е OруCе (Kuczora & Cosby, 1989, с;р. 226). 

СЛИКА (IX) ДЕО ЕНГЛЕСКЕ МЕРОНОМИЈЕ ЉУДСКОГ ТЕЛА 
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ЗАВРШНИ ОСВРТ

У овом ра4у je Cре4с;ављен ;ек 4ео Cи;ања и 4илема с којима се ње-
Oов ау;ор суочио Cриликом о4аPира и, нарочи;о, класификације и
Cрезен;овања Oрађе за исCи;ивање лексичких Cоља кућа и њени �ело-
ви из 4ва језика, енOлескоO и срCскоO. Иако је ис;раживање Pило из
4омена кон;рас;ивне анализе, а речени CроPлеми се Cо4је4нако о4-
носили на оPа језика у кон;рас;у, они су у овом ра4у илус;ровани
Cримерима из само је4ноO, срCскоO језика. 

Сам Cроцес разлаOања куће као OрађевинскоO оPјек;а Cре;Cо-
с;ављао је, најCре, 4оPијање о4Oовора на неколико Cи;ања који су се
;ицали, Cрво, изPора ш;о а4еква;није „целине за разлаOање” и Cоре-
ђење између 4ве кул;уре и језика, а он4а и самоO Cоимања ’куће као
целине’: само као „Oлавне зOра4е” на имању или као нечеO ширеO о4
;оOа; Cи;ање се, Cрецизније речено, у Cосле4њем случају о4носило
на ;о 4а ли се Cо4 ’4еловима куће’, осим 4елова „Oлавне зOра4е”, Cо-
4разумевају и елемен;и Cокућс;ва (Cо CринциCу Cрос;орне укључе-
нос;и) и/или ен;и;е;и изван „Oлавне зOра4е” а у оквиру Oраница
имања (Cо CринциCу функционалне Pлискос;и).

У Cроцесу разлаOања „Oлавне зOра4е” Pили су у ви4у кри;еријуми
за о4ређивање меронимије Круза (1995; 2002; 2004а; 2004P; 2006),
Кроф;а и Круза (2004) и Винс;она, Шафина и Хермана (1987), који су
;акође наме;али Cи;ање везано за (не)оCрав4анос; сврс;авања ка;-
ка4 и чи;авих OруCа лексема у ис;раживачку Oрађу. Поре4 ;оOа,
CрвоPи;на намера ау;ора овоO ра4а 4а орOанизацију Oрађе Pазира на
CринциCима (исCравноO) формирања мерономија (Кроф;а и) Круза
4онела је и нарочи;и CроPлем о4ређења Cозиција Oо;ово свих меро-
нима у хијерархијској орOанизацији Cосма;раноO лексичкоO Cоља:

— Кроф;ов и Крузов CринциC �и�олошке �осле�нос�и, који, између
ос;алоO, Cо4разумева и 4осле4нос; Cо4еле је4не целине на 4елове
ис�о� он�олошко� �и�а као ш;о је и она, из „је4не 4оPро формиране
мерономије” куће искључио Pи, на Cример, све не�ројиве мерониме,
;ј. све о4носе ;иCа �ре�ме� > маса, које Круз (1995), ш;авише, ни не
сма;ра меронимијом, већ квазимеронимијом, 4ок их Винс;он и 4р.,
оCе;, ви4е као равно�равно� члана „меронимијске Cоро4ице”, ма4а и
уз сCецијалан ;ре;ман. Речено, с;оOа, 4ово4и и 4о 4илеме 4а ли у
Oрађу укључи;и само Pројиве (и Pројиве/неPројиве) називе за 4елове
куће или �рама�ичку ка�е�орију �роја иCак изос;ави;и као кри;е-
ријум изPора / оOраничења Oрађе. 

— Крузова Cо4ела 4елова је4не целине на се�мен�алне и сис�емске
;акође је оPухваћена Кроф;овим и Крузовим �ринци�ом �и�олошке
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�осле�нос�и, који овоO Cу;а налаже и ;о 4а се у је4ној 4оPро формира-
ној мерономији не моOу наћи и називи за сеOмен;алне, и називи за
сис;емске 4елове. Овиме се, 4акле, указује на Cос;ојање (најмање)
4ве различи;е мерономије куће и ис;овремено Cружа моOућнос; 4а
се и сама ис;раживачка Oрађа на Cрвом нивоу класификације раз4е-
ли у 4ве засеPне OруCе. Међу;им, ов4е нас;аје и CроPлем у коју он4а
OруCу сврс;а;и и називе за Oрађевинске ма;еријале с оPзиром на ;о
4а су они чланови (најнижих нивоа) и је4не, и 4руOе мерономије
куће. 

— Уз речену Cо4елу 4елова на 4ве OруCе, Круз (1995) ;акође наOла-
шава и 4а се у Cриро4ним језицима, Pез оPзира на Cо4је4наку вали4-
нос; оPа CринциCа Cо4еле неке целине, Cре4нос; увек 4аје се�мен-
�алним 4еловима, ш;о Pи моOао Pи;и и оCрав4ани кри;еријум Cри-
ликом (евен;уалноO) оOраничења Oрађе, о4н. оCција 4а се из Oрађе
искључе сви називи за сис;емске 4елове, и ;о не само за;о ш;о они
немају „Cре4нос;” у о4носу на сеOмен;алне 4елове, већ и за;о ш;о се
значења њихових (већином вишечланих) назива ре;ко, ако икако,
Pележе у оCш;им речницима. 

— Иако Круз и се�мен�ални ;иC 4елова куће ;акође 4ели на 4ве Oру-
Cе — је4ну коју чине елемен;и самоO OрађевинскоO оквира (с�рук-
�урни 4елови), а 4руOу Cрос;орне целине које ;и елемен;и и 4ефи-
нишу (�рос�орни 4елови), Cре4нос; се овоO Cу;а не 4аје није4ној кла-
си сеOмена;а куће, ни;и се зах;ева 4а је4на 4оPро формирана меро-
номија Pу4е сачињена о4 само је4ноO ;иCа сеOмен;алних 4елова.
ИCак, ова Cо4класификација 4елова куће свакако Cружа моOућнос;
4а се Cрви искорак Cри разврс;авању и из4војених назива за сеOмен-
;алне 4елове куће учини Pаш у ;ом Cравцу, ;ј. 4а се и ови називи раз-
4еле у 4ва засеPна о4ељка. Овакав корак, Cри ;оме, моOао Pи се
оCрав4а;и је4ино ме;о4олошким разлозима, јер, реално Oле4ано,
немали Pрој 4елова OрађевинскоO оквира може Pи;и Cосма;ран и као
4ео Oо;ово сваке Cрос;орне је4инице у њој. ДруOим речима, називи
за (најмање) зи4, Cлафон, Cо4, вра;а и Cрозори за свој холоним имају
како назив за највећу целину, ;ако и чи;ав низ назива за Cрос;орне
целине у кући, нCр. зи� < �рос�орија / ку�а�ило / кухиња / хо�ник /
со�а / �аван / �о�рум и;4. < кућа. 

— Ма4а Pи се Cре;хо4ним Cо;езима разврс;авања Oрађе макар и
4онекле „решио” CроPлем „замршених” Oрана меронимијске хије-
рархије, оOроман Pрој њих, иCак, ос;ао Pи и у самој OруCи назива за
с�рук�урне 4елове куће, ;олико 4а се ов4е свакако намеће Cи;ање 4а
ли Pи се уоCш;е и моOао изнаћи некакав 4осле4ан начин 4а се и овај
4ео мреже (не�осре�но) меронимијских и комеронимијских о4носа (Cа и
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само 4онекле) расCле;е. Јер, чак и у случају ка4а је с;рук;ура куће
максимално уCрошћена уз Cомоћ схеме шес;ос;ране коцке, а ;а се
„коцка”, ш;авише, Cосма;рала и само из сCољне CерсCек;иве, свеOа
;ри CрвоPи;но из4војена меронима куће / коцке (с�рана, ивица и
у�ао) већ су и сами међу соPом Cлели ни;и ;е мреже, уз ;о, не Pаш и ја-
сно у;вр4ивоO „Cорекла” — меронимијскоO и/или комеронимијскоO. 

— Поре4 ;оOа, ;ри речене лексеме 4овеле су и 4о Cи;ања укључења
у Oрађу, а нарочи;о њиховоO Cозиционирања у њој, и свих ;зв. (Кру-
зових) су�ер-меронима, ;ј. лексема које зPоO своO врло широкоO 4ено-
;ационоO оCсеOа моOу Cре4с;авља;и мерониме оOромноO Pроја лек-
сема како у језику уоCш;е, ;ако и у самој мерономији куће. С;оOа, оC-
ција 4а се из Oрађе мож4а и искључе случајеви суCер-меронимије не
Pи се Cоказала као а4еква;ан кри;еријум јер Pи се њеOовом 4осле4-
ном Cрименом Oрађа на крају свела на не Pаш зави4ан Pрој лексема.
Ово за;о ш;о су мноOи суCер-мероними куће (укључујући и с�рана,
ивица и у�ао) ис;овремено и ;зв. (;акође, Крузови) канонички мерони-
ми, ;ј. лексеме које означавају о�авезне 4елове је4не „4оPро формира-
не целине”, о4н. оне 4елове Pез којих Pи ;а целина Cре4с;ављала
само мање или више ош;ећен ен;и;е;. 

— Лексеме с�рана, ивица и у�ао, које, 4акле, у Oрађи ос;ају Cре све-
Oа зPоO каноничнос;и 4елова које означавају, Cовукле су за соPом и
нови низ лексема — и ;о, ш;о својих ;акође оCш;их, Cа и мање Cозна-
;их синонима, ш;о још Pројнијих синонима из OруCе сCецифичнијих
назива за ис;е, али Cрос;орно о4ређеније Cоје4инос;и на кући — и
наме;нуле Cи;ање самоO о4аPира „најPољеO” Cре4с;авника и њихо-
ве, и свих 4руOих OруCа синонима. 

— ПроPлеме у орOанизовању Oрађе (4осле4но) Cо CринциCу „је
4ео” 4оносили су и сви мероними који се међусоPно налазе у о4носу
хи�онимије и, CоOо;ово, нимало ре;ке лексеме које своју вишезнач-
нос� исCољавају и у самој мерономији куће. 

Поче;не фазе ис;раживања, с;оOа, Cоре4 самоO о4аPира (нај)реC-
резен;а;ивнијих чланова Cосма;ране меронимијске мреже (Cре неOо
хијерархије) оPележило је и изналажење ш;о а4еква;нијеO мо4ела за
њен Cриказ, оноO који Pи кроз OруCисање и Cре4с;ављање семан-
;ичке анализе њених Cоје4иначних „чвориш;а” у 4ва језика иCак у
некој мери „сачувао” и различи;е семан;ичке „ни;и” које ;а „чво-
риш;а” Cовезују. 
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SUMMARY CRITERIA WHICH DETERMINE MERONYMY OF THE DENOTATUM ‘HOUSE’ IN 
THE PHASE OF SELECTION AND CLASSIFICATION OF RESEARCH MATERIAL: 

PROBLEMS AND DILEMMAS

This paper presents some of the problems and dilemmas which the
author was faced with in the preparatory phase of selection and
classification of lexical material for the study on the semantic field of
house and its parts or, more precisely, its realizations (lexical fields) in
two languages, English and Serbian. The lexical fields, based on the
semantic relation of meronymy (or part-whole relation) and thus also
called meronomies, belong to a type of the (branching) lexical hierar-
chies, having as its highest member or global holonym (that is a noun
denoting the largest whole in a meronomy) the lexeme house in
English and kuća in Serbian, and as its lower members, the so-called
meronyms, all the English / Serbian lexemes that denote some part of
this whole. 

However, due to the fact that there is still no consensus on the
characterization of the concepts of ‘part’ and ‘whole’, as well as the
relation(s) between them, one of the first dilemmas concerning the
selection of English and Serbian meronyms for the study was related
to how to interprete ‘a house taken as a whole’ and, therefore, what
types of entities to consider as its parts. To be more precise, is ‘a house
taken as a whole’ seen only as a (main) building (on the property area)
composed of its characteristic segmental and systemic parts, e.g. a
roof, walls, doors, windows, rooms, plumbing, wiring, etc., or could it
be interpreted in a wider sense to also include a large variety of enti-
ties which are, due to its function, typically found in it, e.g.
furnishings, appliances, dishes, etc., and/or close to it, e.g. out-
buildings, a fence, a yard, a garden, etc.?

Furthermore, a great number of problems and dilemmas this time
concerning not only the selection, but also the classification of the
meronyms appeared even in a case when ‘a house as a whole’ was seen
only as a 3-D hollow object and the criteria which determine meronymy
of the denotatum ‘house’ according to Cruse (1995; 2002; 2004а; 2004P;
2006), Croft and Cruse (2004) and Winston, Chaffin and Herrmann
(1987) were followed. The segmentation of this 3-D hollow object,
illustrated in the paper only with Serbian examples, actually showed



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОНИМИЈЕ ДЕНОТАТА ’КУЋА’

БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ 369

that the initial intention of the author — that is, first, to attempt to
form a hierarchy of the meronyms and, then, to present their seman-
tic analysis in an order that would reflect their positions in the
meronomy and thus the meronymic and co-meronymic ‘ties’ among
them — had been quite ambitious. For, even in this preparatory phase
of the study, the meronomy of a house turned out to be just basically
a hierarchical structure; taken in its entirety, however, it represents a
tangled and entwined lexical network that is a consequence not only of
the very high complexity of the whole broken down, numerous ways
of its division, a variety of spatial-temporal relations between it and
its parts (or between the parts themselves) etc., but also of purely
linguistic phenomena such as a wide denotational range of a great
number of meronyms, their polysemy even in the house meronomy
itself, and the relation of synonymy and/or hyponymy which many of
the meronyms also enter into. 

KEY WORDS: meronymy, part–whole relation, meronomy, house and its parts,
selection and classification of research material, problems and dilemmas. 


