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ЛЕКСИЧКОСЕМАНТИЧКЕ ГРУПЕ КАО ПОЛАЗИШТЕ ЗА 
КОНФРОНТАТИВНУ АНАЛИЗУ ДЕРИВАЦИОНИХ СИСТЕМА 

ДВА СЛОВЕНСКА 1ЕЗИКА

Сажетак. Творбена семантика може се поделити на општекатегорщалну (се
мантика врсте речи) и семантику конкретне творбене категорще и творбеног типа. 
Неке творбене категорще су семантички монолитне (нпр. називи особине или радае), 
друге су знатно разу^енще (називи носилаца особине). Некада изведенице спада]у у 
исту творбену категорщу, али у различите лексичкосемантичке групе, куе су иначе 
семантички релативно компактне. Упоре^ивааем лексичке семантике р ш  ситнщих 
групацща речи, семантички веома тесно повезаних, у два словенска ]езика (чешком 
и српском), уочене су бро]не разлике, нпр. код назива за различите дажбине (пре 
свега у чешком), за врсте жестоких пиЪа, домаЬих животиаа и сл.

Каучне речи: чешки и српски ]език, творбена семантика, семантичке група- 
цще, конфронтативна анализа.

Творбена значеаа се дефинишу као уопштена, категорщална значеаа (tj. 
значеаа веЙих група речи, као што су врсте речи, ономасиолошке и творбене 
категорще), док лексичка значеаа поред категорщалних садрже и конкретна 
значеаа.

Под творбену семантику можемо подвести више врста значеаа:
1. Творбена семантика у на]ширем смислу тиче се четири врсте речи муе 

су творбено релевантне: значеае супстанце, радае (процесуалности), сво]ства 
и околности.

2. Значеаа правих творбених категорща: носиоци р адае  (nomina agentis, 
nomina actoris), носиоци особине, место, инструмент, резултат радае, апстрактни 
назив р адае  или особине, моцща, деминутиви и сл.

3. ТреЙи елеменат значеаа на известан начин представаа конкретизоваае 
другог значеаа, то ]е значеае одре^еног творбеног типа, Tj. форманта, нпр. 
носиоци првенствено духовне р адае  у чешком ]езику означава]у се типом са 
суфиксом -tel, док ]е за физичку активност резервисан тип са суфиксом -č (nositel
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: nosic), у српском су овим типовима еквивалентни типови са суфиксима -лац и 
-ч (носилац : носач).

4. Посебан тип значеаа у изведеницу уноси мотивна реч па деад|ективи, 
девербативи, десупстантиви садрже у себи и семантику врсте речи из сво]е 
основе. Пошто мотивна реч веома често и сама има сложену творбеносемантичку 
структуру, може се ийи и дубле у раш члааиваае и откривати разлика у семантици 
юуу носе нпр. придеви из основе именица, а они сами по с в о ^  творбено] 
структури могу бити примарни или изведени од именица, глагола, неких других 
врста речи (заменица, бро]ева, прилога или других придева), или су настали 
од предлошко-падежне конструкцще, а некада су у основи именица сложени 
придеви.

5. Следейи моменат приликом анализе изведеница представла примена 
заправо лексичког критерщума -  сврставаае по лексичкосемантичким групама: 
називи за особе, животиае, билке, за ствари и апстрактне по]мове. Некада ]една 
изведеница може садржати значеае више лексичкосемантичких група, т . ]авла  се 
полисемща (уколико се не ради о метонимщском значеау, што се мора сматрати 
лексичким, а не творбеним процесом).

6. Следейи и последаи корак чини раш члааиваае изведеница на семантичке 
групацще (подгрупе), чще чланове повезу|е ]едно конкретно значеае у оквиру 
истог творбеног типа, као и у оквиру исте лексичкосемантичке групе. Те групацще 
могу дати на]више података приликом конфронтативне анализе два (сродна) 
]езика о конкретно] реализации по]единачних низова речи, као и о творбеном 
потенциалу и продуктивности средстава у два ]езика. Управо такве компактне 
групацще има]у на]више творбене потенцще да у сво]ству модела подстакну 
настанак нових речи са идентичном творбеносемантичком парафразом.

Ме^у врстама речи управо именице, муе има]у на]шире творбено значеае 
супстанце, представла]у на]разу^ени]и и на]богати]и систем са преко 500 
творбених типова (колико има и именичких суфикса, са варщантама). Уочава 
се не]еднако присуство оваквих ]единствених семантичко-творбених групацща 
у творбеним категорщама схвайеним као трихотомща (по Милошу Докулилу): 
мутацща, транспозицща и модификацща. Мутацща ]е гра^еае назива нових ту ава  
на основу аихове везе са постсуейим по]авама, транспозицща ]е именоваае исте 
шуаве другом врстом речи из синтаксичко-стилистичких разлога, а модификацща 
]е обогайиваае семантичке структуре вей постсуейе речи ]ош неким семантичким 
обележ]ем (HORECKY, 1989, стр. 32). Неке именичке творбене категорще су 
семантички монолитне, посебно транспозиционе (нпр. називи особина, називи 
радае), друге су знатно разу^енще, са много семантичких групацща (као мутаци- 
она категорща назива носилаца особина). Што ]е вейи бро] изведеница у ]едном 
мутационом типу, што ]е тип продуктивными, то ]е у аем у  вейи бро] конкретних 
семантичких групацща. Насупрот томе, транспозиционе и модификационе 
категорще има]у ограничене могуйности формирааа оваквих групацща, што 
]е у складу са значеаем самих ономасиолошких категорща: код транспозицще 
]е на]маае одступаае од општег значеаа творбене категорще (нпр. апстрактни 
називи особина), док ]е, на другу страни, код мутационих категорща на]чешйе
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присутна лексикализацща. То ]е у вези и са ступаевитошйу творбе: што се реч 
налази дале од центра творбеног гнезда (што ]е случа] са транспозиционим ка- 
тегорщама), тиме ]е м ааи  а е н  творбени потенцщал; што ]е изведеница дале од 
почетне речи, од врха гнезда, то се употреблава]у све правилнще и продуктивнее 
творбене категорще и типови. На на]вишим ступаевима творбе налазе се управо 
апстрактни називи особина и радае, затим деминутиви, посебно другостепени. 
Сви они представла]у у]едно и завршетке творбених низова, ту само изузетно 
ступа]у у творбене односе као мотивне речи за нове изведенице, што значи да 
има]у низак творбени потенцщал. J. А. Земска их ]е окарактерисала као „на]маае 
лексичне речи“ (ЗЕМСКАЯ Е. А., 1992, стр. 33). Та правилност аиховог значеаа 
омогуйава знатну типизацщу творбене парафразе приликом лексикографске 
обраде, аихово творбено значеае вейином се подудара са аиховим лексичким 
значеаем. На потпуно супротно] страни од а и х  стсуе деривати ко]и су изведени 
помойу непродуктивних средстава и они се налазе на првом ступау деривацще 
(HORECKY, 1989, стр. 47).

Пошто се код великог бро]а глобалних творбених категорща подразумева да 
има]у као ономасиолошку базу називе за особе, из наше анализе бийе исклучени 
називи ко]и означава]у луде, иако би се и ме^у аи м а  могли найи низови муи су 
ме^усобно семантички теш ае повезани. Покушали смо да прона^емо оне сит- 
нще монолитне семантичке групацще ко]е у сво]о] творбено] парафрази, ту као 
ономасиолошку базу, има]у предмет, животиау или билку. Поре^еаем категорще 
носилаца особина дошли смо до заклучка да се системски та творбена категорща 
у чешком и српском знатнще не р а з л и в е . Изузетак представла ]едан цео чешки 
семантичко-творбени тип и ]едан творбени начин ко]и не послуи у српском: чешки 
гради именице средаег рода са придевском декдинацщом и суфиксом -пе, ко]е 
имену]у неке видове плайааа, ту дажбина, примааа, плата, такси, надокнада и 
сл., било да су оне правилне или повремене, ев. пригодне (KONDROVA, 1967, 
стр. 672). Ово ]е можда на]типични]и пример ]едне сасвим ретке по]аве да се 
границе ]едног творбеног типа у потпуности поклапа]у са границама ]едне лек
сичкосемантичке групе. У ово] лексичко-семантичко] групи су ти односи чвршйи 
него у великим ономасиолошким категорщама, па често значеае дажбина да]е 
подстица] за аналошку творбу, некада сасвим механичку, по одре^еном моделу (и 
тамо где придев никада ни]е посто]ао). По свом пореклу ово су супстантивизовани 
придеви и неки од а и х  има]у ]ош  увек живу везу са мотивним придевом. Код 
многих се, ме^утим, осейа тесна веза и са основом из мотивног придева, па се 
може говорити и о директном изво^еау од глагола или именице, ту о двоструко] 
или о паралелно] мотивацщи, а код евидентно механичког изво^еаа по одре^еном 
моделу (двадесетак именица) посто]и само неад|ективна мотиваци]а (мотиваци]а 
глаголом или глаголском именицом). Многи од ових назива тесно су везани за 
разво] по]единих друштвених области: када се уводи нова служба, уводе се и 
називи за нови тип таксе. Када нека делатност ]еаава  или се губи, одговара]уйи 
називи дажбина поприма]у карактер архаизама и добща]у ознаку „исторщски 
(израз)“, „застарели (израз)“, „рани]е“ и сл. У новщем четворотомном Речнику 
ктижевног чешког jезика нашли смо нешто више од 120 именица, док ]е у про- 
шлости било знатно више таквих назива, за шта потврду налазимо у Приручном
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речнику чешког jesurn, у коме je прона^ено 226 примера (KONDROVA, 1967, 
стр. 672). У старщем, Чешко-немачком речнику у пет томова Jозeфа Jунгмана, 
об]авленом 1834-1839, у 120000 речи има три пута м але примера, што доказу|е да 
су овакви изрази на]више насщ али  од друге половине 19. века и пратили разво] и 
уре^ивале модерног друштва. Вей у Старочешком речнику Jана Гебауера (Slovmk 
staročesky 1 1903, 2 1916) срейу се изрази: celne (данас има ознаку арх.), cestovne 
(старща форма cestne), čechelne (ист.), lesne, mytne. На]чешйи савремени изрази су: 
bolestne, cestovne, delegačne, doplatne, dopravne, dovozne, j^zdnё, kapesne, lečebne, 
mostne, najemne, nocležne, podnajemne, pohrebne, pojistne, poštovne, predplatne, 
služne, spropitne, školne, vstupne. Ова] тип поред суф. -ne има варианту -ovne, 
а постели и ]една именица са суф. -ske -  nemocenske, юуа ]е тако^е по пореклу 
поименичени придев. Ретко се ]авла]у и именице са другим суфиксима у истом 
значеау: le M k врста пореза, obratovka ’порез из обрта’.

У српском ]езику не послуи ]единствен еквивалент овога типа -  заступа]у га 
типови са м але специфичним, полифункционалним суфиксима, на]чешйе суфикс 
-ина: закупнина новац за закуп, извознина царина, испитнина заст. такса, на]ам- 
нина, откупнина новац за откуп, попутнина ’попудбина’ , посмртнина ’новчана 
помой породици за сахрану’, складишнина ’накнада за смешта] робе у складиште’ 
увознина такса, укопнина такса за укоп,уписнина такса, царевина ’царски данак’, 
налазнина награда за налажеае нечега, осигурнина ’новчани износ осигуранику 
за предви^ени случа]’, ’средства за живот, осигурале’, оставнина ’оно што се 
плайа за оставу’, отправнина ’накнада приликом отказа службе’, отпремнина 
’отправнина’, ’трошак за отпремаае пош илке’, приступнина ’новац к у и  се 
плайа при приступалу у неко друштво’, улазнина ’новац за улазак’, учевина (са 
скрайеном основом придева) ’плата, награда за у ч е а е ’. На^ен ]е и ]едан пример 
са суфиксом -ица, означен као историзам, главница (са дугосилазним акцентом 
на првом слогу) ’порез юуи су ож еаени мушкарци плайали Турцима’, ’порез 
Турцима на непокретну имовину’.

У чешком ]е продуктиван подтип за називе ]езика, пошто се практично за све 
]езике могу градити називи помойу завршетака -ština, -čtina, -čina: čeština, ruština, 
srbština, polština, slovenština (ре^е и заст. slovenčina), slovinština, staroslovenština, 
rečtina, turečtina, arabština, amerikanština (експр.), angličtina, činština, francouzština, 
japonština, hebrejština, nemčina (од скрайене основе придева), romština. По истом 
типу граде се и називи дщалеката и неки други називи за врсте говора: ekavština, 
štokavština, slezština, bibličtina (архаично bibličina) ’]език Краличке библще’, 
hlaholština (ре^е), pražština (ре^е), materština ’материи ]език’, židovština (ре^е) 
]език, жаргон Jeврejа, (погрд.) ’]евре]ски начин живота’, cikanština ]език, (ре^е) 
’цигански начин живота и особине’, mesičtina1 (ш ал.) ’говор становника Месе- 
ца’. Именица latina може се тумачити као изведеница од скрайене основе (деп- 
рефиксацщом), или у резултату хаплологще, због преклапааа два сегмента in, 
]едног као дела основе latin-sky, и другог у форманту -ina (TVORENI, 1967, стр. 
285). Друга могуйност тумачеаа ове изведенице ]е кондензацщом директно од

Мотивни придев ]е mesični па се овде може издво]ити и суфикс -tina, уз скрайива^е основе.
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латинског израза lingua latina > latina, после чега се издво_|ио суфикс -ina, ксуи ]е 
вероватно послужио као модел за све називе ]езика и дщалеката.

У српском се помоЬу еквивалентног творбеног типа граде само називи за 
нареч]а: екавштина, и]екавштина, ]екавштина, икавштина, ка]кавштина чакав- 
штина, штокавштина. Са овим именицама синонимне су именице са суфиксом 
-ица: екавица, и]екавица, икавица. У осталим значешима изведенице су стилски 
маркиране и обично има]у иронично значеше: говедарштина (пе_|.) ’]език говеда- 
ра’, (заст. ирон.) назив за народни ]език, кинештина (фиг.) ’лукавост’, швапштина 
(ирон.) ’швапски ]език’.

Приликом анализе конкретних групацщ а наишли смо на низове речи 
к у е  су системски веома продуктивне ]ер се све именице са датим значешем 
граде исклучиво помоЬу овога типа, мада их има мало. Због тога ]е оправдано 
говорити и о емпирщсюу продуктивности, ксуа ]е у овом случа]у веома ниска 
(DOKULIL, 1962, стр. 80-84). Тако смо у српском ]езику нашли свега пет данас 
веЬ помало заборавлених назива за пщаЬу воду у односу на моменат када ]е за- 
хваЬена или наточена (додуше у речницима они нису означени као застарели или 
ретки): малопрештица ’она од малопре (вода)’, ]утроштица ^утрошша вода’, 
]учераштица ^учерашша вода’, синокница, ’вода синоЬ наточена’, скораштица 
’мало пре донесена вода’. За чешки такви називи нису потвр^ени. Творбена па
рафраза, ко]а ]е по правилу прилично уопштена, могла би се код ове групацще 
конкретизовати у „вода ксуа ]е наточена у време ксуе изражава прилог из основе 
мотивног придева“, чиме бисмо у центар парафразе ставили сасвим конкретну 
ономасиолошку базу „вода“ уместо уопштеног „нешто што ]е онакво као у основи 
придева“. Сам шуам „вода“ представла ономасиолошку базу и код неких новщих 
изведеница колоквщалног и ш аливог карактера у српском, нпр. чесмовача. 
Овде ]е генетски мотив место одакле потиче вода, али ]е реч очигледно настала 
по продуктивном моделу за називе жестоких алкохолних пиЬа, ракща и ликера, 
бресковача, дудовача, дутевача/дуто-, виштевача/вишто-, лозовача, комовача, 
]абуковача, крушковача, ка]си]евача/ка]си]о-, ораховача, трештевача/трешто-, 
смоковача. За ова] тип изведеница чешки ]език има одговара]уйи низ са суфиксом 
-ice: hruškovice, slivovice, treš^vice, viš^vice, meruńkovice ’ка_|сщевача’ (облик 
merunčice од скраЬене основе настао ]е под утица]ем словачког назива). Као модел 
за настанак овог низа именица послужила ]е у чешком именица slivovice, иако сама 
основа придева именица sliva нема у кшижевном чешком шире значеше „ш лива“ 
(švestka), веЬ „цанарика“2 (VAHALA, 1967, стр. 660). Подтип са суфиксом -ица 
користи се у српском ]езику за изражаваше истог значеша, али ]е он у том значешу 
маше продуктиван: виновица ’ракща од вина, вишак’, крушковица, шливовица, 
трештевица/трешто-, дретиновица, комовица, кимовица. Као конкурентан, 
мада маше продуктиван, за називе напитака у чешком ]езику ]авл а  се и тип са 
суфиксом -ка: višńovkа, оrechovka, kminovka (и kminka, са скраЬеном основом) 
’ракща од кима’, palenka ’ракщ а’ (уопште).

У више подтипова уочили смо у оквиру лексичкосемантичке групе назива 
за животише неколико компактних семантичких групацща назива за домаЬе жи-

Шире значеше има именица sliva само у дщалектима.



606 Верица Д. Копривица

вотиже, нешто више у српском него у чешком ]езику. Издва]а се група назива за 
волове (15 назива -  сви п р и п а д у  типу са суфиксом -owa и вейином су изведени 
од примарних придева), као и више назива за псе и краве:

-  белота/би]ел-/б]ел-, гарота ’црн во’, зекота3, зрикота, крилота ’криласт 
во (коуи ]е по трбуху и боковима беле бо]е)’, милота, младота,мркота, плавота, 
рыгота, рудота, свилота, сивота, шарота, широта;

-  белов/б]е-, гаров (од скрайене основе придева), жуков (уз промену т > К), 
зелов, кудров, кусов, мрков, рундов, шаров;

-  драгула, жутула, златула крава златасте бо]е, кусула, многула  у игри 
речи у значежу „много“, многе (краве), мркула, плавула, сивула, шарула.

На дружу страни чешки има малобро]ну компактну групаищу назива лептира 
са суфиксом -as(e)k:

-  belasek(уп. ЫЬу) ’дневни лептир’, hnedasek ’ситан дневни лептир’, modrasek 
’плавац (лептир)’, žlutasek ’дневни лептир са жутим крилима’.

Многе од на^ених семантичких групацща су коначне и тешко ]е претпос- 
тавити да се могу ширити из екстралингвистичких разлога -  напросто ]е мало 
вероватно да йе бити откривене ]ош  неке врсте осим оних юуе вей постоуе у 
одре^ешу групацщи: такав ]е у чешком тип са суфиксом -ап за хемщске називе 
соли: dusičnan, dusitan, fosforečnan, siričitan, sirnatan, као и тип поименичених 
придева у облику множине, коуи има основно значеже биолошких фамилща 
бижака и животижа. При томе треба разликовати називе бижака, ку и  су женског 
рода са завршетком -е, од назива за животиже, юуи има]у облик мушког рода са 
-v. blanokrMU род инсеката, dutoroz^, dvojdyšm, dvo^ndU, chudozub^, kočkoviti, 
kostnati пор. риба, kratko^dU  род птица, kruhousti врста кичмежака lososoviti, 
masožrav^, parohati, p^d’alkovit^ пор. лептира, pr^čnoust^, psoviti, pštrosoviti, 
rovnokndU, sttokndU, veslonoz^, živorod^; jednodeložne, kr^žatё, motylokvete, 
okoličnate, semenne, složnokvete. У чешком ]езику много ]е више супстанти- 
визованих придева у облику плурала у значежу биолошких фамилща него у 
српском, у коме се та] сегмент реалног света (и у научном стилу) попужава 
суфиксалном творбом (тако^е често у облику множине), типовима са суфиксима 
-ача, -ица за ботаничке називе -  голосеменице, голосеметаче и сл. и изведени- 
цама са суфиксом -ац за зоолошке термине: водоземац, црвеноглавац инсект, 
’чеш жугар’, главоношци ред морских мекушаца, крилоношци врста пужева, 
стаклокрилци лептири, стрвождерци инсекти, тврдокрилци инсекти, троцев- 
ци/троци]е- (од скрайене основе придева) врста црва, чланконошци. ’зглавкари’, 
четвороножац/четверо-.

Са шумом емпирщске и системске продуктивности могу се повезати и други 
низови речи попут назива за шуедине врсте войа, ]абуке (15 назива у српском и 7 у 
чешком), крушке (17 назива у српском и 13 у чешком), трешже, шживе и др. При 
томе ]е вейи бро] тзв. народних назива, код коуих се можда могу остварити ]ош 
неке нове номинационе ]единице, за разлику од ботаничких и аграрних термина, 
за ко]е ]е то врло мало вероватно и везано ]е за ствараже нових хибридних сорти.

3 Вейина назива за псе и половина назива за волове гра^ени су од скрайене основе придева.
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При томе постсуи више суфикса за аихово изво^еае, ту сврставамо их у неколи
ко творбених типова. Знатно )е вейа продуктивност нпр. лексичкосемантичког 
подразреда назива глива у чешком него у српском (26:7), ти називи су расути 
у више творбених типова, са више различитих суфикса (дакле нису формално 
монолитне групацще).

На ствараае конкретних семантичких групацща директно утиче продуктив
ност одре^еног творбеног типа. Типови ксди садрже веома велики бро) изведеница 
формира)у много вейи бро) оваквих групацща него м аае  продуктивни типови. 
Као пример може се навести чешка веома продуктивна лексичкосемантичка група 
назива за ствари изведених од десупстантивних придева помойу суфикса -ка, док 
)е ова група у српском непродуктивна. Та висока продуктивност о б е з б е ^ е  гру- 
писаае изведеница у више семантички монолитних низова и н асщ е  упадливо 
асиметричан однос у корист чешког )езика: бро)ни су називи за луле (7 назива: 
dfevёnka, gypsovka, jalovcovka, Ытёпка, pёnovka, sadmvka, visnovka), за врсте 
землишта, за напитке, )ела, нарочито чорбе, штапове, прутове и сл.

Анализом деад|ективних именица творбене категорще носилаца особина 
дошли смо до заклучка да се системски та категорща у чешком и српском )езику 
знатнще не р а з л и в е . Ни на нивоу творбених типова не постсуе битнще разлике. 
Што смо ниже нивое творбеног система два )езика поредили, то смо уочавали 
све вейа разилаж еаа. На нивоу конкретних семантичких групацща унутар 
лексичкосемантичких група разлике се манифесту)у у три вида: прво, постсуи 
паралелан однос са истим формантима у два )езика, само )е у )едном )езику тип 
продуктивнщи, друго, постсуе други слични форманти ксуи изражава)у семантичку 
и функционалну еквивалентност и, трейе, не постсуи слична групацща у )едном 
од )езика, ту асиметричност се )авл а  на нивоу семантичких групацща (што )е 
прилично често), али и на нивоу читавих творбених типова (што )е ре^е).

ЛИТЕРАТУРА

HORECKY, JAN A KOL., Dynamika slovnej zasoby sučasnej slovenčiny. Bratislava 
1989.

ЗЕМСКАЯ, Е. А., Словообразование как деятельность. Москва 1992. 
DOKULIL, MILOŠ, Tvoren slov v češtine. Teorie odvozovam slov. Praha 1962. 
Tvoren slov v češtine 2. Odvozovan podstatnych jmen. Red. F. Daneš, M. Dokulil, J. 

Kuchar. Praha 1967.
KONDROVA, VLASTIMILA, „Nazvy davek a poplatkh“. In: Tvoren slov v češtine 

2, Odvozovan^ podstatnych jmen. Praha 1967.
VAHALA, FRANTIŠEK, „Nektere semanticko-slovotvorne skupiny jmen“. In: Tvoren 

slov v češtine 2. Odvozovan^ podstatnych jmen. Praha 1967.



608 Верица Д. Копривица

Верица Копривица

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ -  ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЛЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЕРИВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДВУХ 

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Р е з ю м е

Словообразовательную семантику можно подразделить на общекатегориальную 
словообразовательную (частеречную) семантику и семантику конкретной словообразо
вательной категории и словообразовательного типа, или словообразовательной модели. 
Некоторые словообразовательные категории являются семантически монолитными (на
пример, названия качеств, названия действий), другие -  гораздо шире (названия носи
телей качества). Производные слова, входящие в одну и ту же словообразовательную 
категорию, можно подразделить на разные лексико-семантические группы, которые 
сравнительно компактны. Качество компактности дает возможность словообразованию 
по аналогии, т. е. словообразованию по определенной словообразовательной модели. 
Одна семантическая подгруппа охватывает несколько словообразовательных типов (т. е. 
суффиксов) -  что является часто, или, реже, только один словообразовательный тип (на
пример, суффикс -пё для названия расходов в чешском языке).

Лексическая семантика еще меньших групп слов, тесно связаных между собой, 
может являться отправной точкой для конкретного лексического анализа деривационных 
систем двух славянских языков (чешского и сербского). Компактные семантические под
группы являются наиболее числительными, когда речь идет о мутационных ономассио- 
логических категориях, в то время как транспозиционные и модификационные категории 
имеют ограниченую возможность для их формирования. Мы заметили совпадение в сло
вообразовательных системах двух языков на уровне высших единиц, но сопоставляя бо
лее мелкие семантические подгруппы мы обнаружили многочисленные различия. Очень 
много различий, как мы заметили, является на уровне отдельных лексических подгрупп 
в рамках определенной лексико-семантической группы, таких как, например, названия 
расходов (чаще всего в чешском языке), названия сортов фруктов, спиртных напитков, 
домашних животных и т.п.


