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МА РИ А НА З. АЛЕК СИЋ*
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима

ТИПОЛОГИЈА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИХ ОД НО СА
ИС ТО КО РЕН СКИХ ИМЕ НИЧ КИХ ЛЕК СЕ МА СЛО ВЕН СКОГ

ПО РЕ КЛА У СРП СКОМ И БУ ГАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
(КОМ ПА РА ТИ ВИ СТИЧ КИ ПРИ СТУП)

У раду се истражује се ман тич ки од нос за јед нич ких име ни ца сло -
вен ског по ре кла у са вре ме ном срп ском и бу гар ском је зи ку, као и њи хо -
ве фо но ло шке и пр о зо диј ске адап та ци је и ин те гри са ња у оба лексичка
система. Фокус је усмерен на широки распон конвергентности, односно
ди вер гент но сти у се ман ти ци фор мал но слич них име нич ких лек се ма,
ко ји се кре ће од формално-стилске истоветности до семантичке искљу -
чи вости. У оквиру истраживања презентује се методолошки поступак
за компаративну семантичку анализу заједничких лексема словенског
по рекла у језицима истоветне генетске (словенске) основе.

Кључне речи: међујезичка енантиосемија, међујезичка хомонимија,
семантичка еквивалентност, се ман тич ка не е кви ва лент ност, се ман тич ка
ре а ли за ци ја, хо мо ни мич ни пар.

Са вре ме ни лек сич ки си сте ми срп ског и бу гар ског је зи ка са др -
же ве ли ки број име нич ких лек се ма сло вен ског по ре кла ко је да нас
има ју ак тив ну упо тре бу и пред ста вља ју ин те грал ни део ра зних лек -
сич ко-се ман тич ких гру па, као што су: фло ра, фа у на, ге о граф ски
пој мо ви, пре храм бе ни про из во ди, пред ме ти по кућ ства и др. Њи хо -
во пот пу но или де ли мич но фор мал но по кла па ње пред ста вља услов
за лек сич ку ана ли зу чи ји је циљ утвр ђи ва ње ни воа се ман тич ке кон -
вер гент но сти / ди вер гент но сти, што је мо гу ће утвр ди ти уоча ва њем
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вр сте се ман тич ке опо зи ци је из ме ђу чла но ва лек сич ког па ра. Овај
при ступ на ме ће се и због чи ње ни це да се услед де ло ва ња се ман тич ких
фак то ра, али и екс тра лин гви стич ких (исто риј ски, со ци јал ни, кул тур -
ни, по ли тич ки и сл.), за јед нич ка ис то ко рен ска лек се ма сло вен ског
по ре кла ин те гри ше у књи жев ном во ка бу ла ру оба је зи ка, при че му је
че сто срп ска лек се ма пот пу ни или де ли мич ни се ман тич ки ана лог бу -
гар ске лек се ме или обр ну то, али не увек. За јед нич ке име нич ке лек се -
ме сло вен ског по ре кла ко је су при сут не у лек си ци срп ског и бу гар ског
је зи ка по де ли ли смо услов но у две ску пи не А и Б, сход но по кла па њу
– не по кла па њу се ман тич ке ком по нен те у па ру. Та ко ску пи на А об у -
хва та лек сич ке па ро ве чи ји се не из ве де ни или из ве де ни чла но ви од ли -
ку ју иден тич ном се ман ти ком и истим гра фем ским и фо но ло шким об -
ли ком, при пад но шћу истом сти лу и истом упо треб ном вред но шћу, што
умно го ме олак ша ва усме ну ко му ни ка ци ју, као и пре вод раз ли чи тих
вр ста ли те ра ту ре с јед ног је зи ка на дру ги, а од ве ли ког је зна ча ја и за
раз ме ну ин фор ма ци ја. Њи хо ве лек сич ке ком по нен те је су за јед нич ке
лек се ме у истим лек сич ко-се ман тич ким гру па ма: бра да – бра да, брат
– брат, гла ва – гла ва, гроб – гроб, жи  вот – жи вот, ко вач – ко вач, ко -
ко шка – ко ко шка, ко пи то – ко пи то, ко при ва – ко при ва, ко рен – ко рен,
ма ма – ма ма, ме со – ме со, ме тла – ме тла, огра да – огра да, пла ни на
– пла ни на, се стра – се стра, ши шар ка – ши шар ка и др.

У ову скупину увр сти ли смо и мно го број не лек сич ке па ро ве,
чи ји се чла но ви од ли ку ју иден тич ном се ман ти ком и слич ним фо но -
ло шким об ли ком, при пад но шћу истом сти лу и истом упо треб ном
вред но шћу, при че му смо за не ма ри ли про зо диј ске раз ли ке, ве за не за
ме сто и вр сте ак цен та чла но ва лек сич ких па ро ва, јер их сма тра мо ире -
ле вант ним за оства ри ва ње дво смер не ко му ни ка ци је: ве тар – вя тър,
гр ло – гър ло, го луб – гъ лъб, гро жђе – гро зде, де да – дя до, др во –
дър во, дуг – дълг, зуб – зъб, ја бу ка – ябъл ка, је зик – език, ко ле но – ко -
ля но, ко нац – ко нец, коњ – кон, књи га – кни га, крст – кръст, љу бав
– лю бов, ма гла – мъ гла, мле ко – мля ко, му ка – мъ ка, њи ва – ни ва, пе -
тао – пе тел, по ље – по ле, смрт – смърт, сун це – слън це и др. Слич -
ни фо но ло шки об лик лек се ма из оба је зи ка под ра зу ме ва при су ство
ети мо ло шких екви ва ле на та и то нај че шће у струк ту ри лек сич ке
мор фе ме, што на рав но не ис кљу чу је и оста ле твор бе не фор ман те
(афик се и гра ме ме). Та ко се, ре ци мо, срп ска лек се ма пут и бу гар -
ска лек се ма път, ко је су се ман тич ки иден тич не, раз ли ку ју фор мал но
због раз ли чи тих ре флек са (ѫ) – у, од но сно ъ у лек сич кој мор фе ми.
Код лек сич ких па ро ва кап – кап ка, ши пак – шип ка, мрав – мрав ка
лек сич ка мор фе ма је гра фем ски и фо но ло шки иста, а гра ма тич ка
опо зи ци ја је ве за на за ка те го ри ју род (му шки – жен ски). У овим
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при ме ри ма бу гар ска лек сич ка ком по нен та са др жи су фик сал ну ком -
по нен ту -к(а) ко ја има знат ни сте пен про дук тив но сти у твор би име -
ни це жен ског ро да у бу гар ском је зи ку (уп. РА ДЕ ВА 1987).

Такође, ску пи на А би об у хва та ла и мно го број не не из ве де не или
из ве де не лек се ме истог или слич ног фо но ло шког об ли ка и исто вет не
се ман тич ке струк ту ре, ко је се раз ли ку ју по сво јој стил ској мар ки ра -
но сти и / или упо треб ној вред но сти, од но сно стил ски су не по ду -
дар не – при па да ју ди ја ле кат ској или за ста ре лој, од но сно књи жев ној
лек си ци у оба је зи ка или се рет ко ко ри сте. Упр кос еви дент ној се -
ман тич кој по ду дар но сти оне ни су уза јам но за мен љи ве у пре во ду са
срп ског на бу гар ски је зик или обр ну то због њи хо вих ква ли фи ка то -
ра ко ји ука зу ју на раз ли чи ту упо треб ну вред ност лек се ма.

Асиметрична укр шта ња се уоча ва ју на ни воу књи жев на – не -
књи жев на реч, од но сно не књи жев на – књи жев на реч.

При ме ри лек сич ких па ро ва у ко ји ма је са мо срп ска лек се ма
књи жев на су: бар јак – ба й рак, ко шу ља – ко шу ля ди јал. (б. књ. ри за),
ку ку руз – ку ку руз ди јал. (б. књ. ца ре ви ца), мач ка – мач ка ди јал. (б.
књ. кот ка), ма ти ца – ма ти ца заст. и ди јал. (б. књ. пче ла ма й ка), но -
га – но га ди јал. (б. књ. крак)1 и др.

Примeри лек сич ких па ро ва у ко ји ма је са мо бу гар ска лек се ма
књи жев на су: дој ка заст. (књ. до ји ља) – до й ка, дрв ник по кр. (ср. књ.
др вља ник) – дръв ник, лој зе ди јал. (ср. књ. ви но град) – ло зе, оте че -
ство арх. (ср. књ. отаџ би на) – оте че ство, из ве стие заст. (ср. књ. из -
ве штај) – из ве стие и др.

У исту ску пи ну укљу чи ли смо и лек сич ке па ро ве чи је ком по -
нен те по ве зу је си но ни мич ни од нос: бр зи на – бър зи на, бу ба – бу ба,
ве лик – ве лик, ве ли чи на – ве ли чи на, ла нац – ла нец и др.

Међутим, већу па жњу сва ка ко иза зи ва не ма ли број ис то ко рен -
ских хо мо ни мич них и рет ко енан ти о се мич них лек се ма (ову ску пи ну
смо услов но озна чи ли са Б), код ко јих се уоча ва раз ли чит сте пен се -
ман тич ке ди вер ген ци је. Основ за њи хо ву кла си фи ка ци ју пред ста вља
се ман тич ки од нос основ них но ми на ци о них зна че ња лек се ма-чла -
но ва ме ђу је зич ког па ра. Та ко смо ску пи ну па ро ва Б по де ли ли у два
основ на ти па (Б1 и Б2), сход но не по кла па њу – по кла па њу при мар них
се ман тич ких ре а ли за ци ја срп ске и бу гар ске лек сич ке ком по нен те2.

Типологија лексичко-семантичких односа истокоренских… 99

1 Ква ли фи ка то ри ко ји ука зу ју на упо треб не и стил ске вред но сти на ве де них
лек се ма на во де се као и у по сто је ћим јед но је зич ким реч ни ци ма срп ског, од но сно
бу гар ског је зи ка (РСА НУ, РСЈ, РБЕ, БТР).

2 Тер ми но ло шке син таг ме се ман тич ка ре а ли за ци ја, при мар на се ман тич ка
ре а ли за ци ја, се кун дар на се ман тич ка ре а ли за ци ја ко ри сти мо пре ма ту ма че њу Д.
Г. Премк (1984: 11).



Пр ви тип – Б1 чи не па ро ви чи је су ПСР не е кви ва лент не, а дру ги
тип – Б2 укљу чу је па ро ве са исто вет ном СР, при че му се уоча ва ју
раз ли ке у зна че њу на се кун дар ном ни воу. Пр ви раз лог за ова кву по -
де лу кри је се у чи ње ни ци ,,да је основ но зна че ње лек се ме оно са
ко јим се она иден ти фи ку је као за себ на лек сич ка је ди ни ца у све сти
но си о ца од ре ђе ног је зи ка. При мар но зна че ње лек се ме не за ви сно је
од кон тек ста, с јед не стра не, и не за ви сно од оста лих се ман тич ких
ре а ли за ци ја ко је су се кун дар не и њи ме мо ти ви са не, с дру ге стра не,
а чи ње ни ца је да се оно пр во усва ја“. Упра во се због то га основ но
зна че ње лек се ме у лек си ко граф ској прак си на во ди као пр во зна че -
ње. Се кун дар не се ман тич ке ре а ли за ци је да те лек се ме из ве де не су
њи хо вом ме та фо рич ком или ме то ни миј ском (укљу чу ју ћи и си нег -
до ху) по ве зи ва њем са ПСР (ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 39, 114). Дру ги
раз лог за на ве де ну по де лу оправ дан је ис ку ством и прак сом, ко ја
по ка зу је да из ме ђу је зи ка исте ге нет ске (у овом слу ча ју ју жно сло вен -
ске) осно ве ко ји су у кон так ту до ла зи до по гре шне за ме не при мар них
се ман тич ких ре а ли за ци ја фор мал но истих или слич них лек се ма. У
за ви сно сти од при су ства фак то ра не мо ти ви са но сти – мо ти ви са но -
сти, хо мо ни мич не па ро ве уну тар оба ти па по де ли ли смо у два под -
ти па. Пр ви под тип укљу чу је па ро ве чи ји су чла но ви не мо ти ви са ни
(не из ве де ни), а дру ги об у хва та па ро ве ко ји има ју мо ти ви са не (из ве -
де не) лек сич ке ком по нен те. Ова по де ла на под ти по ве оправ да на је
чи ње ни цом да је лек сич ки фонд и срп ског и бу гар ског је зи ка кроз
сво ју исто ри ју ства ран и до пу ња ван про це сом из во ђе ња но вих мо ти -
ви са них лек се ма од већ по сто је ћих не мо ти ви са них лек сич ких је ди -
ни ца. Хо мо ним ске лек сич ке па ро ве раз мо три ће мо и са ста но ви шта
се ман тич ког по ве зи ва ња њи хо вих чла но ва, што на ме ће по тре бу
гра на ња мо ти ви са них и не мо ти ви са них хо мо ни ма у гру па ма пре ма
од су ству / при су ству ЗСК. У окви ру из дво је них под ти по ва спро ве -
шће мо се ман тич ку ана ли зу не ких од ме ђу је зич ких па ро ва да бисмо
ство ри ли увид у ка рак тер, вр сте се ман тич ких опо зи ци ја из ме ђу њи -
хо вих лек сич ких ком по не на та.

Тип Б1 Именички хомонимични парови чије се примарне
семантичке реализације не поклапају

Овај тип име нич ких па ро ва об у хва та два под ти па: под тип Б11.0
– не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви и под тип Б12.0 –
мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви. У окви ру сва ког под ти -
па не мо ти ви са них, од но сно мо ти ви са них име нич ких па ро ва, из дво ји -
ли смо по две гру пе: Б11.1 – не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни
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па ро ви без ЗСК и Б11.2 – не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни
па ро ви са ЗСК из ме ђу лек сич ких ком по не на та па ра. Под тип мо ти -
ви са них име нич ких па ро ва (Б1 2.0) та ко ђе се де ли на две гру пе:
Б12.1 – мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви без ЗСК и Б12.2
– мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви са ЗСК.

Под тип Б11.0 Не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви
Овај под тип об у хва та две гру пе име нич ких хо мо ни ма: пр ва

(Б11.1) са др жи па ро ве без ЗСК, док дру га под гру па (Б11.2), ко ја је
знат но број ни ја, укљу чу је па ро ве са ЗСК.

Група Б11.1 Немотивисани именички хомонимични
парови без ЗСК

Ова гру па са др жи ме ђу је зич ке хо мо ни ме ко ји се од ли ку ју истим
или слич ним фор мал но-фо но ло шким скло пом, али њи хо ве се ман -
тич ке ком по нен те не по ве зу је ни је дан за јед нич ки еле мент на пла ну
са др жа ја. Ме ђу њи ма је не мо гу ће уочи ти би ло ка кву ЗСР или чак
не ку ЗСК. Пре ма Б. Та фри (TA FRA 1986: 388) та кви хо мо ни ми су уну -
тар јед ног је зи ка у опо зи ци ји по ме ђу соб ној ис кљу чи во сти, по сво је -
вр сном се ман тич ком од гу ри ва њу. Основ не и се кун дар не ре а ли за ци -
је чла но ва та квог па ра име ну ју пој мо ве ко ји ни ка да не при па да ју
истом се ман тич ком по љу. Ми ла на Ра дић-Ду го њић (РА ДИЋ-ДУ ГО ЊИЋ

1991: 27) сма тра та ко ђе да њи хо ве се ман тич ке ре ли за ци је фи гу ри -
ра ју по си сте му ис кљу чи во сти и по то ме су слич ни јед но је зич ким
хо мо ни ми ма или, дру га чи је ре че но, из ме ђу лек сич ких ком по не на та
па ра не до ста је би ло ка кав се ман тич ки од нос; њи хо ва слич ност осли -
ка на је у ис тој или ско ро ис тој фо но ло шкој фор ми. Као при мер на -
во ди мо не ко ли ко хо мо ни мич них па ро ва му шког и жен ског ро да:

Му шки род
У на шој гра ђи има два де се так ова квих па ро ва, од ко јих на во ди -

мо са мо не ке:
бук / бук, грб / гръб, грм / гръм, лук / лук, мед / мед2 ʼвид металʼ,

прст / пръст2 ʼпочва, земяʼ, сан / сан и др. Кон крет ни пред ме ти
име ну ју чла но ви па ро ва бук / бук, грб / гръб, грм / гръм, мед / мед2

и прст / пръст2, а ап стракт не – јед на од СР срп ске лек се ме бук са
зна че њем ʼснажан јак шумʼ и чла но ви па ра сан / сан. Бу гар ски члан
у па ро ви ма бук / бук, лук / лук, као и срп ски члан у па ру грм / гръм,
је су фи то ни ми.
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Женски род
Хо мо ни мич не па ро ве жен ског ро да ко ји при па да ју гру пи Б11.1

на во ди мо у це ли ни: бу ка / бу ка, бу ква / бу ква и за ста ва / за ста ва.
Сви чла но ви из ове под гру пе, из у зев срп ског чла на па ра бу ка / бу -
ка, озна ча ва ју пред ме те, док је бу гар ска лек се ма бу ка фи то ним.

Група Б11.2 Немотивисани именички хомонимични парови са ЗСК
Из дво је на гру па број ни ја је у од но су на прет ход ну и об у хва та

па ро ве сва три ро да.То су исте, ко ре спон дент не сло вен ске лек се ме
ко је су у срп ском и бу гар ском је зи ку до жи ве ле из ве сна, ве ћа или
ма ња, се ман тич ка по ме ра ња. Ана ли зом по ли се ман тич ких струк ту ра
чла но ва па ро ва до шли смо до две мо гућ но сти ис по ља ва ња се ман -
тич ке ве зе из ме ђу њих: 1) По кла па ње ПСР срп ске, од но сно бу гар -
ске лек сич ке ком по нен те са не ком од ССР бу гар ске, од но сно срп ске
лек сич ке ком по нен те, уз јед ну или ви ше ДСР и 2) При су ство ЗЕСС
лек сич ких ком по не на та па ра3.

Прву мо гућ ност се ман тич ког по ве зи ва ња, ко ја се по ја вљу је у
окви ру огра ни че ног бро ја па ро ва сва три ро да, на во ди мо у це ли ни:

Мушки род
Име нич ких хо мо ни мич них па ро ва са ЗСР има три: брод / брод,

муж / мъж и отац / отец. Чла но ви па ро ва озна ча ва ју пред ме те
(брод / брод) или ли ца (муж / мъж, отац / отец). Из ме ђу чла но ва
па ро ва ове под гру пе при сут на је при ва тив на опо зи ци ја и то у две
ва ри јан те. У пр вој, срп ски члан па ра об у хва та зна че ња бу гар ског
чла на (брод / брод, отац / отец), а у дру гој бу гар ски члан об у хва та
зна че ња свог срп ског пар ња ка. Пр ву ва ри јан ту при ва тив не опо зи ци -
је по ка за ће мо на при ме ру па ра отац / отец ко ме је ЗСР ʼсвешт ено,
ду хов но ли це (све ште ник, ка лу ђер), нај че шће уз име (у ди рект ном
обра ћа њу и без име на, обич но уз на зив чи на)ʼ. ДСР су: ПСР срп ског
чла на са зна че њем ʼмуш ки ро ди тељ, му шка рац пре ма сво јој дециʼ
= б. ба ща; ССР ʼмн. пре дак, праотацʼ = б. пред ци, де ди, пра де ди и
ʼфиг. за чет ник, по кре тач, оснивачʼ = б. ба ща, ро до на чал ник, осно -
ва тел, съ зда тел. У се ман тич ку струк ту ру бу гар ског чла на укљу че -
на су и ар ха ич на зна че ња ʼбащаʼ = ср. отац, ро ди тељ и ʼмн. де ди,
пра де ди, предциʼ, ко ја су за јед нич ка, али их не узи ма мо у об зир јер
се наш рад ба ви са мо се ман тич ким опо зи ци ја ма ус по ста вље ним на
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осно ву са вре ме них стан дард них зна че ња лек се ма у па ру. Дру гу ва -
ри јан ту при ва тив не опо зи ци је, ка да бу гар ски члан па ра об у хва та
зна че ње срп ског чла на, на ла зи мо са мо код па ра муж / мъж. ЗСР је
ʼожењен чо век (у од но су пре ма же ни), му шки брач ни друг, супругʼ,
док је ди фе рен ци јал на ПСР бу гар ске ком по нен те са зна че њем
ʼчовек от про ти во по ло жния на же на та полʼ = ср. му шка рац.

Жен ски род
Име нич ки па ро ви жен ског ро да са ЗСР из гру пе гру пе Б11.2 су:

ба ра / ба ра, го ра / го ра, кр па / кър па, па мет / па мет и тру ба / тръ ба.
Њи хо ви чла но ви озна ча ва ју кон крет не пред ме те (ба ра, кр па, тру ба),
осим чла но ва па ра па мет / па мет ко ји име ну ју ап стракт не пој мо ве.
Код свих на ве де них па ро ва, из у зев код па ра го ра / го ра, за сту пље -
на је екви по лент на опо зи ци ја, а при ка за ће мо је на при ме ру тру ба
/ тръ ба. Код овог па ра ЗСР лек сич ких ком по не на та је сте ̓ врста ли -
ме ног ду вач ког ин стру мен та са са ви је ном це ви и пи ском у ко ји се
дуваʼ ко ја је у РМС да та као основ но зна че ње, а у БТР као се кун дар -
но. ДСР су: ʼнаправа на ауто мо би ли ма за да ва ње звуч ног сигналаʼ
= б. клак сон и ʼвелики сви так, рол на (плат на, тка ни не)ʼ = б. топ.
Бу гар ски члан па ра има јед ну ДСР са зна чењм ̓ дълъг и кух ци лин дър
за пре на ся не на теч но сти и газовеʼ = ср. цев. Ме ђу чла но ви ма па ро -
ва жен ског ро да при ме ћу је мо при ва тив ну опо зи ци ју са мо код па ра
го ра / го ра, у ко јем срп ски члан об у хва та зна че ње бу гар ске лек се -
ме. На и ме, срп ска лек се ма го ра има и се кун дар но зна че ње ʼшума,
дрвећеʼ, уз ар ха ич ну ни јан су, али га реч ни ци не бе ле же. Из тог раз -
ло га при хва та мо ре ше ње лек си ко гра фа да је то зна че ње књи жев но.
Код бу гар ске лек се ме го ра ово зна че ње је основ но, док је се кун дар -
но зна че ње ʼпланинаʼ у РБЕ мар ки ра но ква ли фи ка то ром остр., те
га не узи ма мо у раз ма тра ње.

Средњи род
Именички парови средњег рода из ове гру па ци је су: бла то /

бла то и сло во / сло во. Као при мер на во ди мо хо мо ним ски пар сло -
во / сло во. Ње го ве лек сич ке ком по нен те по ве зу је ЗСР са зна че њем
ʼговор, беседаʼ. Ди фе рен ци јал на зна че ња су: ПСР срп ског чла на па ра
са зна че њем ʼписмени знак у пи сму, аз буциʼ ко ји обич но од го ва ра
од ре ђе ном гласуʼ = б. бу ква, ПСР бу гар ског чла на па ра са зна че њем
ʼдумаʼ = ср. реч и ССР бу гар ског чла на са зна че њем ʼезик, говорʼ =
ср. је зик.

Друга могућност се ман тич ке по ве за но сти ује ди њу је не мо ти ви -
са не хо мо ни мич не па ро ве са ЗЕСС – за јед нич ком ар хи се мом или
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за јед нич ком се мом. Та кав на чин се ман тич ког по ве зи ва ња ни је за бе -
ле жен код хо мо ни мич них лек се ма сред њег ро да.

Мушки род
Па ро ви чи ји су чла но ви му шког ро да су: боб / боб, враг / враг,

грах / грах, пласт / пласт и сват / сват. Лек се ме у њи ма име ну ју
пред ме те или ли ца. Хо мо ни мич не лек се ме па ро ва боб / боб и грах
/ грах су фи то ни ми, а за јед нич ка им је ар хи се ма ра сти ње. Обе при -
па да ју ис тој лек сич ко-се ман тич кој гру пи по вр ће. Лек сич ке ком по -
нен те па ра сват / сват по ве за не су за јед нич ком ар хи се мом људ ско
би ће и део су лек сич ко-се ман тич ке гру пе уче сни ци у свад би. Код
па ро ва боб / боб и грах / грах ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја мо ти ви са на
је ди фе рен ци јал ним се ма ма ни жег ран га ко је ука зу ју на раз ли ку у
сор ти или вр сти. У па ру сват / сват хо мо ни ми ја је мо ти ви са на та -
ко ђе се кун дар ном се мом, ко ја ука зу је на ве зу уче сни ка у свад би с
мла ден ци ма.

Код па ро ва враг / враг и пласт / пласт хо мо ни ми ја је мо ти ви -
са на од су ством за јед нич ке ар хи се ме ме ђу лек сич ким ком по нен та -
ма, али им је за јед нич ка се ма ни жег ран га. На при мер, код па ра враг
/ враг лек се ме су по ве за не се мом ко ја ука зу је на не при ја тељ ски од -
нос. Лек се ме оба па ра при па да ју раз ли чи тим лек сич ко-се ман тич -
ким гру па ма.

Женски род
Немотивисани име нич ки па ро ви жен ског ро да са ЗЕСС су: ди -

ња / ди ня и изба / изба. Све лек сич ке ком по нен те па ро ва име ну ју
кон крет не пред ме те, а чла но ви па ра ди ња / ди ня су фи то ни ми. Лек -
се ме у на ве де ним па ро ви ма по ве зу је за јед нич ка ар хи се ма – ʼвоћеʼ,
од но сно ʼпросторијаʼ. Хо мо ни мич ност је у овом слу ча ју мо ти ви са -
на се ма ма ни жег ран га ко је ука зу ју на вр сту во ћа и ње го ве би о ло -
шке ка рак те ри сти ке (ди ња / ди ня), од но сно на на ме ну про сто ри ја
(изба / изба).

Подтип Б12.0 Мотивисани именички хомонимични парови
Овај под тип та ко ђе об у хва та две гру пе име нич ких хо мо ни ма:

пр ва гру па Б12.1 са др жи па ро ве без ЗСК, док дру га под гру па Б12.2,
ко ја је не што број ни ја у од но су на пр ву, укљу чу је па ро ве са ЗСК.
Гру па Б12.1 укљу чу је лек се ме ко је се од ли ку ју та ко ђе истим или
слич ним фор мал но-фо но ло шким скло пом, али при па да ју раз ли чи -
тим де ри ва ци о ним си сте ми ма, од но сно мо ти ви са не су раз ли чи тим
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лек се ма ма, ко је опет при па да ју раз ли чи тим твор бе ним гне зди ма.
Гру па Б12.2 укљу чу је та ко ђе лек се ме са истим или слич ним фор -
мал ним обе ле жи ји ма, али за раз ли ку од оних из под гру пе Б12.1, ов де
су у пи та њу еле мен ти истих де ри ва ци о них си сте ма. Пре ци зни је,
лек сич ке ком по нен те хо мо ни мич них па ро ва су у осно ви ко ре спон -
дент не лек се ме у срп ском и бу гар ском је зи ку, што зна чи да се ме ни жег
ран га ко је по ве зу ју лек се ме јед ног де ри ва ци о ног гне зда у ком плек -
су има ју у свом се ман тич ком са др жа ју део се ма из тог ком плек са
(ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 135‒136).

Група Б12.1 Мотивисани именички хомонимични парови без ЗСК
Ме ђу је зич ки хо мо ни ми из ове под гру пе су број ча но огра ни че -

ни, због че га их на во ди мо у це ли ни.

Мушки род
Мотивисани име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви без ЗСК су: за вет

/ за вет, ле вак / ле вак, мла деж / мла деж, пар њак / пар ник и пе сник
/ пест ник. Све лек сич ке ком по нен те па ро ва из у зев па ра за вет / за -
вет име ну ју кон крет не пој мо ве. Чла но ви ових хо мо ни мич них па ро -
ва је су де ри ва ти раз ли чи тих лек се ма-мо ти ва то ра. У па ру за вет /
за вет срп ски члан је на стао од гла го ла за ве то ва ти се, док је бу -
гар ски члан ре зул тат пре фик са ци је име нич ке осно ве. Срп ски члан
па ра ле вак / ле вак мо ти ви сан је гла го лом ли ти – ле ва ти, док је бу -
гар ски члан име ни ца при дев ског по ре кла. У па ру пар њак / пар ник
срп ска лек сич ка ком по нен та на ста ла је од име ни це, а бу гар ски члан
је мо ти ви сан при де вом па рен (= ср. пар ни). Чла но ви па ра пе сник /
пест ник име нич ког су по ре кла, али во де по ре кло од раз ли чи тих
име ни ца – пр ви еле мент па ра из ве ден је од име ни це пе сма, а дру ги
је на стао пре ма име ни ци пѧ сть.

За разлику од свих па ро ва ове под гру пе је ди но су лек сич ке ком -
по нен те па ра мла деж / мла деж на ста ле од истог мо ти ва то ра (при -
де ва млад), с тим што из ме ђу њих не по сто ји се ман тич ка по ве за -
ност. Дру га чи је ре че но, за јед нич ки мо ти ва тор ни је пре нео ика кав
за јед нич ки се ман тич ки еле мент из сем ског са ста ва. Због то га се
овај пар, као и оста ли па ро ви му шког ро да, на ла зи у опо зи ци ји се -
ман тич ке ис кљу чи во сти.

Женски род
Хо мо ни мич ни па ро ви жен ског ро да ко ји при па да ју гру пи Б12.1

су: вр ли на / вър ли на, ко са3/ ко са1, Ко та ран ка / ко та ран ка, ко чи на /
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ко чи на, ла ви ца / ла ви ца, но жи ца / но жи ци и опе ка / опе ка. Хо мо ни -
мич ни па ро ви Ко та ран ка / ко та ран ка, ко чи на / ко чи на, ла ви ца / ла -
ви ца и но жи ца / но жи ци на ста ли су од име ни ца ко је озна ча ва ју раз -
ли чи те пој мо ве. Хо мо ни мич ни пар опе ка / опе ка по мо ти ва ци ји је
гла гол ског по ре кла, док су чла но ви па ра вр ли на / вър ли на мо ти ви -
са ни раз ли чи тим вр ста ма ре чи – име ни цом, од но сно при де вом.

У ову гру пу свр ста ли смо и па ро ве ко са3/ ко са1 и ко са3/ ко са2 .
Срп ски члан па ро ва ко са3 мо ти ви сан је при де вом кос, док су бу гар -
ски чла но ви ко са1 и ко са2 син хро ниј ски гле да но не мо ти ви са ни. Због
то га је њи хо во при су ство у овој гру пи услов но. Јед но је зич ки реч ни ци
срп ског је зи ка (РМС и РСА НУ) по твр ђу ју три хо мо ни мич не лек се ме
ко са, од ко јих су ко са1 и ко са2 се ман тич ки екви ва лен ти бу гар ских
лек се ма ко са1 и ко са2. Је ди но се ко са3 (ко ја је мо ти ви са на) на ла зи у
хо мо ни мич ном од но су пре ма бу гар ским лек се ма ма ко са1 и ко са2,
па су у раз ма тра ње узе ти па ро ви ко са3/ ко са1 и ко са3/ ко са2. Чла но -
ви оба па ра на ла зе се у опо зи ци ји се ман тич ке ис кљу чи во сти.

Средњи род
Наша гра ђа за бе ле жи ла је у окви ру гру пе Б12.1 са мо је дан хо -

мо ни мич ни пар би ће / би че, чи је су ком по нен те сред њег ро да, а на -
ста ле су од гла го ла, од но сно име ни це.

Група Б12.2 Мотивисани именички хомонимични парови са ЗСК
Лек сич ке ком по нен те па ро ва из ове гру пе при па да ју истим де -

ри ва ци о ним си сте ми ма, од но сно де ри ва ци о ним си сте ми ма ко ји ма
су у осно ви ко ре спон дент не лек се ме у срп ском и бу гар ском је зи ку,
што зна чи да хо мо ни мич ни па ро ви има ју у свом се ман тич ком са др -
жа ју део се ма из ком плек са се ма ни жег ран га ко је по ве зу ју лек се ме
јед ног де ри ва ци о ног гне зда (ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 135).Ова гру па
хо мо ни мич них па ро ва ве о ма је број на и об у хва та име ни це сва три
ро да. Хо мо ни мич не па ро ве му шког и сред њег ро да од ли ку је ве ћа
про дук тив ност у од но су на па ро ве жен ског ро да. Услед не свр сис -
ход но сти ана ли зи ра ња свих хо мо ни мич них па ро ва из ове под гру пе,
на ве шће мо са мо огра ни чен, ре пре зен та тив ни број хо мо ни ма му -
шког и сред њег ро да, док ће мо ма ло број не хо мо ни мич не па ро ве
жен ског ро да пред ста ви ти у це ли ни.

Уви дом у се ман тич ке епи диг ме чла но ва па ро ва из гру пе Б12.2
от кри ли смо две мо гућ но сти ис по ља ва ња се ман тич ке ве зе из ме ђу
њих: 1) по кла па ње основ них се ман тич ких ре а ли за ци ја јед ног чла -
на са не ком од ССР бу гар ске, од но сно срп ске лек сич ке ком по нен те
уз за јед нич ке ССР и 2) по сто ја ње ЗЕСС.
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Пр ву мо гућ ност се ман тич ког по ве зи ва ња уочи ли смо код па ро -
ва из сва три ро да.

Мушки род
Због број но сти ове гру пе на во ди мо са мо не ке па ро ве, ко ји су

углав ном на ста ли од гла го ла: за вој / за вой, из вод / из вод, од зив / от зив,
од лив / отлив, оток / от ток, про вод ник / про вод ник, смет / смет
и др. Из у зе так је хо мо ни мич ни пар ко лач / ко лач чи ји су чла но ви
име нич ког по ре кла и озна ча ва ју пред ме те из ку ли нар ства. Хо мо ни -
ми мо ти ви са ни гла го лом мо гу да име ну ју кон крет не пој мо ве (про -
вод ник / про вод ник, смет / смет), али и ап стракт не (из вод / из вод,
од зив / от зив и од лив / отлив). Код не ких па ро ва срп ска лек сич ка
ком по нен та име ну је пред мет, а бу гар ска – ап стракт ни по јам (за вој
/ за вой, оток / от ток). Па ро ви му шког ро да из гру пе Б12.2 нај че -
шће оства ру ју при ва тив ни тип се ман тич ке опо зи ци је и то онај код
ко јег епи диг ма срп ског чла на па ра об у хва та зна че ње бу гар ског чла -
на. Од на ве де них при ме ра то су па ро ви за вој / за вой, ко лач / ко лач,
од лив / отлив, оток / от ток, про вод ник / про вод ник и смет / смет.
Та ко је у па ру за вој / за вой за јед нич ко зна че ње ̓ завој, кри ви на, оку -
каʼ, а ДСР су: ʼтанка тка ни на за за ви ја ње ранаʼ = б. бинт, ʼоно чи -
ме се не што омо та ва, за штит ни омот, ко ве рат, омотницаʼ = б. плик,
опа ков ка и ʼбора, наборʼ = б. на бор. Екви по лент ни тип се ман тич ке
опо зи ци је уоча ва се код па ро ва из вод / из вод, од зив / от зив и про -
вод ник / про вод ник. У па ру из вод / из вод за јед нич ко зна че ње је ʼсуд
до ко је га се до ђе раз ма тра њем чегаʼ, а ди фе рен ци јал на су ʼизвадак
из не ке књигеʼ = б. ад мин. пре пис, из вле че ние и ʼчаст, дял, от къс от
съчинениеʼ = ср. од ло мак.

Женски род
Хо мо ни мич не па ро ве из гру пе Б12.2 пред ста ви ће мо у це ли ни:

биљ ка / бил ка, ко ша ра / ко ша ра, рев ност / рев ност и све ска / свез ка.
Па ро ви биљ ка / бил ка и ко ша ра / ко ша ра на ста ли су од име ни це,
пар све ска / свез ка из гла го ла, док је пар рев ност / рев ност при дев -
ског по ре кла. Сви чла но ви па ро ва, из у зев па ра рев ност / рев ност,
од но се се на кон крет не пред ме те и ли ца. При ва тив на опо зи ци ја за -
сту пље на је код па ро ва биљ ка / бил ка, ко ша ра / ко ша ра и све ска /
свез ка, и то у оној ва ри јан ти при ко јој срп ска лек сич ка ком по нен та
об у хва та зна че ње бу гар ске ком по нен те. На при мер, у па ру ко ша ра
/ ко ша ра ЗСР је ʼстаја за сто куʼ, а ДСР су ʼк ош, корпаʼ = б. кош, ко -
шни ца и ʼколиба од опле те ног пру ће за људеʼ = б. ко ли ба. Чла но ви
па ра бил ка / бил ка та ко ђе су у при ва тив ној опо зи ци ји, а ка рак те ри ше
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их и од нос хи пе ро ним – хи по ним, јер срп ска лек се ма биљ ка са зна -
че њем ʼпоједини ор га ни зам ра сти ња при чвр шћен ко ре ном ода кле
ра сте и раз ви ја сеʼ = б. рас те ние укљу чу је и зна че ње бу гар ске лек -
се ме бил ка ʼлековита треваʼ.

Екви по лент ни тип опо зи ци је за сту пљен је са мо код па ра рев ност
/ рев ност, где је ЗСР ʼособина оно га ко ји је рев но стан, усрдностʼ.
ДСР срп ске ком по нен те па ра је ʼревњивост, завидљивостʼ = б. за -
вист, а код бу гар ске ком по нен те то је зна че ње ʼмъчително не до ве -
рие и съм не ние в не чия лю бов и все от да й ност = ср. љу бо мо ра.

Средњи род
Од број них хо мо ни мич них па ро ва сред њег ро да под гру пе Б12.2

на во ди мо са мо не ке: би ло / би ло, до бро / до бро, до је ње / до е не, ис -
ку ство / из ку ство, ле гло / ле гло и др. Све лек се ме у па ро ви ма су
гла гол ског по ре кла из у зев па ра до бро / до бро чи ји су чла но ви на ста ли
суп стан ти ви за ци јом истог при де ва (до бар = до бър). Чла но ви па ро -
ва озна ча ва ју кон крет не и ап стракт не пој мо ве. Се ман тич ка ка ри ка
из ме ђу чла но ва па ра огле да се у по кла па њу ПСР бу гар ског чла на са
не ком од ССР срп ског чла на (би ло / би ло, до бро / до бро, до је ње /
до е не и ис ку ство / из ку ство) или у по кла па њу ПСР срп ског чла на
са ССР бу гар ског чла на па ра (ле гло / ле гло). Код ове гру пе ја вља ју
се и при ва тив ни и екви по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је. При ва -
тив ни тип опо зи ци је се уоча ва у две ва ри јан те. У пр вој, срп ски члан
па ра об у хва та зна че ње (јед но или ви ше) бу гар ског чла на: би ло / би -
ло и до је ње / до е не. Као при мер на во ди мо хо мо ни мич ни па р би ло /
би ло у ко јем срп ски члан па ра укљу чу је оба зна че ња бу гар ског пар -
ња ка: ʼръб на пла ни на, ко й то мо же да бъ де и во до дел; гребенʼ и ̓ ръб
на по крив или гре да на най-ви со ка та част на сгра да, слемеʼ. ДСР
су: ПСР срп ског чла на са зна че њем ʼритмично по ти ски ва ње кр ви у
артеријамаʼ = б. пулс и ʼдаска или гво зде на пло ча у ко ју се уда ра
уме сто зво на, клепалоʼ = б. кле па ло. Дру гу ва ри јан ту при ва тив не
опо зи ци је по ка за ће мо на при ме ру па ра ис ку ство / из ку ство, код ко -
јег бу гар ска ком по нен та укљу чу је и зна че ње срп ског пар ња ка ʼоно
што је не ко сам до жи вео, скуп зна ња, на ви ка, ве шти на сте че них у жи -
вот ној праксиʼ. ПСР бу гар ског чла на па ра са зна че њем ʼтвор ческа
ху до же стве на де й ност, ху до же стве но обра зно въз про и зве жда не на
де й стви тел ност та с по мо щ та на зву ко ве, цве то ве, фор ми, дви же ния
и дрʼ = ср. умет ност је ди фе рен ци јал на. Екви по лент ни тип се ман -
тич ке опо зи ци је код ових па ро ва је сла бо за сту пљен. Од на ве де них
при ме ра по твр ђен је са мо код па ра ле гло / ле гло, где ПСР срп ског
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чла на са зна че њем ʼместо где се ле гу жи во ти ње (гне здо, ја зби на)ʼ
об у хва та и СР бу гар ског чла на ʼгнездоʼ. ССР срп ског чла на ̓ легало,
ме сто где ле жи животињаʼ иден тич на је јед ној од СР бу гар ског чла -
на. ПСР бу гар ског еле мен та па ра са зна че њем ʼвид ме бел за спа не,
креватʼ од го ва ра срп ским лек се ма ма кре вет, ле жај.

Друга могућност се ман тич ког по ве зи ва ња та ко ђе се уоча ва код
па ро ва сва три ро да. Реч је о лек се ма ма са истим ко ре спон дент ним
мо ти ва то ром – име ни цом, гла го лом или при де вом, а се ман тич ко по -
кла па ње је на ни воу сем ског са ста ва по је ди них чла но ва па ра, на ни воу
иде о граф ске вред но сти ар хи се ме и на ни воу се ме ни жег ран га, док
су им се ман тич ке ре а ли за ци је ди фе рен ци јал не.

Мушки род
Парови му шког ро да из ра зи то су бр ој ни, има их пре ко осам де -

сет. Њи хо ве ком по нен те су нај че шће на ста ле од гла го ла: бо деж /
бо деж, за пис / за пис, оток / оток, пи сац / пи сец, пр о лив / пр о лив, про -
 ток / пр о ток, слу жи тељ / слу жи тел и др. Знат но је ма ње па ро ва
мо ти ви са них име ни цом, и то су: ка ме њар / ка ме нар, ко ре нак // ко -
ре нак, Кра ји шник / кра и щ ник и ли стак // ли стак. У овој гру пи се
уоча ва са мо је дан пар (жи вац / жи вец) мо ти ви сан за јед нич ким при -
де вом жив. Лек сич ке ком по нен те па ро ва му шког ро да озна ча ва ју
кон крет не пред ме те и ли ца, из у зев бу гар ске лек се ме у па ру бо деж
/ бо деж, ко ја озна ча ва пр о цес. Екви по лент на се ман тич ка опо зи ци -
ја код име нич ке гру пе му шког ро да ис по ља ва се у две ва ри јан те. У
пр вој, ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја је иза зва на од су ством за јед нич ке ар -
хи се ме, при че му су ком по нен те па ра по ве за не се ма ма ни жег ран -
га: бо деж / бо деж, жи вац / жи вец, ка ме њар / ка ме нар, Кра ји шник
/ кра и щ ник, оток / оток, пи сац / пи сец и пр о лив / пр о лив. Као при -
мер на во ди мо пар жи вац / жи вец чи је ком по нен те има ју раз ли чи -
те ар хи се ме, али их по ве зу је се ма ни же ран га осе тљи во ме сто.

Друга ва ри јан та екви по лент не опо зи ци је об у хва та па ро ве чи ји
чла но ви има ју за јед нич ку ар хи се му, док је ме ђу је зич ка хо мо ни ми -
ја иза зва на се ма ма ни жег ран га. Реч је о па ро ви ма за пис / за пис,
про ток / про ток и слу жи тељ / слу жи тел. На при мер, чла но ви па -
ра слу жи тељ / слу жи тел по ве за ни су ар хи се мом чо век ко ји слу жи.
Срп ска лек се ма са др жи и се му ко ја ука зу је на вр сту по сла ко ји се
оба вља – ко ји вр ши раз не фи зич ке по сло ве, док бу гар ској лек се ми
она не до ста је. Дру гим ре чи ма, зна че ње ʼкойто из пъл ня ва ня ка ква
слу жба, ко й то е на слу жба в учреждениеʼ бу гар ске лек се ме од го ва ра
зна че њу срп ске лек се ме слу жбе ник или чи нов ник, али не и зна че њу
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лек се ме слу га.У овом при ме ру хо мо ни ми ја је мо ти ви са на при су -
ством се ме ни жег ран га срп ског чла на па ра.

Из на ше гра ђе из два ја мо два па ра чи ји су чла но ви по ве за ни
опо зи ци јом енан ти о се мич но сти: ко ре нак // ко ре нак и ли стак // ли -
стак ко је ће мо раз мо три ти па ра лел но због то га што се њи хо ве ка -
рак те ри сти ке укр шта ју (АЛЕК СИЋ 2015: 34‒36). На и ме, лек сич ке
ком по нен те у па ро ви ма има ју исти ко ре спон дент ни мо ти ва тор –
лек се му ко рен, од но сно лист и озна ча ва ју кон крет не пој мо ве ве за -
не за биљ ни свет. Код лек сич ке ком по нен те ових па ро ва уоча ва мо
два ин ди ка то ра енан ти о се мич но сти – број ност и ве ли чи ну4, чи ји је
но си лац су фикс -ак у оба је зи ка. Да под се ти мо, су фик сом -ак код
срп ских лек се ма ко ре нак и ли стак озна ча ва ју се јед ни на и де ми ну -
тив ност, док се истим су фик сом код бу гар ских лек се ма ко ре нак и
ли стак озна ча ва ју збир ност и ауг мен та тив ност. Код ових при ме ра
ме ђу је зич ка енан ти о се ми ја је гра да бил на, јер ди фе рен ци јал не се ме
упу ћу ју на из ра жа ва ње мак си мал не и ми ни мал не при сут но сти, од -
но сно на ис по ља ва ње мак си мал не и ми ни мал не број ча не вред но сти
и фи зич ких осо би на: је дан – мно го и ма ли – ве ли ки.

Женски род
Па ро ви жен ског ро да гру пе Б12.2 ма ло број ни ји су од оних чи је

су лек сич ке ком по нен те му шког ро да. Има их пе де се так, а на ве шће -
мо не ке од њих: бел ка / бял ка, бо дља / бо дла, дој ка / до й ка, играч ка
/ играч ка, ки ша / ки ша, ко шни ца / ко шни ца, кр ма ча / кър мач ка, ма -
зни ца / ма зни ца, ста ја / стая и др. Од гла го ла су на ста ли хо мо ни -
ми бо дља / бо дла, дој ка / до й ка, играч ка / играч ка, кр ма ча / кър мач -
ка и ста ја / стая, док су па ро ви бел ка / бял ка и ма зни ца / ма зни ца
при дев ског по ре кла. Са мо су чла но ви па ра ко шни ца / ко шни ца на -
ста ли из исте име ни це (кош). Чла но ви па ро ва озна ча ва ју пред ме те
и ли ца или су зо о ни ми. Код па ро ва жен ског ро да ове гру пе бе ле жи
се та ко ђе екви по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је, ко ја се огле да у
по сто ја њу за јед нич ке ар хи се ме или се ме ни жег ран га, док су ди фе -
рен ци јал не се ме или ар хи се ме мо ти ва то ри хо мо ни мич но сти. На
при мер, лек сич ке ком по нен те па ра ста ја / стая по ве зу је за јед нич ка
ар хи се ма про сто ри ја, а хо мо ни ми ја је мо ти ви са на ди фе рен ци јал ном
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се мом ко ја се од но си на на ме ну про сто ри је – код срп ског чла на па -
ра то је ста ни ште, пре би ва ли ште за жи во ти ње, а код бу гар ског
чла на – за љу де.

У хо мо ни мич ном па ру кр ма ча / кър мач ка бу гар ска лек се ма има
два пла ти се мич на зна че ња – ʼжена, ко я то кърмиʼ и ʼживотно, ко е то
кърмиʼ5. Чла но ви па ра кр ма ча / кър мач ка (же на) има ју за јед нич ку
се му ни жег ран га ко ја да је сво је мле ко, али су им раз ли чи те ар хи -
се ме – жи во ти ња, од но сно же на, што пред ста вља узрок на стан ка
хо мо ни ми је.

Средњи род
Малобројне па ро ве сред њег ро да из гру пе Б12.2 на во ди мо у це -

ли ни: бла го / бла го, за ни ма ње / за ни ма ние, има ње / има не, пе че ње
/ пе че не, пи са ње / пи са ние и по ри ца ње / по ри ца ние. Њи хо ве лек сич -
ке ком по нен те мо ти ви са не су гла го лом, из у зев па ра бла го / бла го,
чи ји су чла но ви на ста ли од за јед нич ког при де ва благ. Про це се озна -
ча ва ју ком по нен те па ра по ри ца ње / по ри ца ние, срп ски члан па ра
пи са ње / пи са ние и бу гар ска лек се ма пе че не, док су оста ле лек се ме
ове гру пе на ста ле суп стан ти ви за ци јом. Код па ра има ње / има не и
срп ске лек се ме за ни ма ње гла гол ност је у знат ној ме ри по ти сну та,
та ко да су то на син хро ниј ском пла ну име ни це. Екви по лент на опо -
зи ци ја се по ја вљу је код свих па ро ва ове гру пе. На при мер, чла но ви
па ра има ње / има не по ве за ни су за јед нич ком ар хи се мом сво ји на, а
ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја је мо ти ви са на се кун дар ном се мом ко ја
ука зу је на вр сте сво ји не.

Тип Б2 Именички хомонимични парови чије се примарне
семантичке реализације поклапају

Овом типу при па да пре ко сто осам де сет име нич ких па ро ва са
иден тич ном ПСР, док им се кун дар на зна че ња мо гу би ти се ман тич -
ки ди фе рен ци јал на, али не ка од њих и иден тич на. Па ро ве ти па Б2
мо же мо по де ли ти на под ти по ве Б21.0 (не мо ти ви са ни па ро ви ) и
Б22.0 (мо ти ви са ни па ро ви) ко ји об у хва та ју име ни це сва три ро да.
Кла си фи ка ци ја ових па ро ва од ли ку је се знат но ма њом раз у ђе но -
шћу од ти па Б1 због чи ње ни це да оба под ти па са др же хо мо ни ме са
ЗСР на ни воу основ них зна че ња. Хо мо ни ми ја је код њих при сут на
на се кун дар ном ни воу или, ре ђе, на ни воу зна че ња ин ду ко ва них се -
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ма ма ни жег ран га, што зна чи да су се ман тич ке раз ли ке из ме ђу чла -
но ва па ра знат но ма ње из ра же не у од но су на хо мо ним ски тип Б1.

Подтип Б21.0 Немотивисани именички хомонимични парови
Мушки род

Подтип Б21.0 об у хва та де се так па ро ва му шког ро да, од ко јих
ће мо на ве сти са мо не ке: ве нац / ве нец, клин / клин, прах / прах, труд
/ труд, цвет / цвят и др. Чла но ви па ро ва озна ча ва ју кон крет не де -
но та те осим па ра труд / труд, чи ји чла но ви име ну ју ап стракт не
пој мо ве. Све лек сич ке ком по нен те па ро ва има ју раз ви је ну по ли се -
ман тич ку струк ту ру, а њи хо ве се кун дар не ре а ли за ци је на ста ле су
ме та фо рич ким тран сфор ма ци ја ма.

На се ман тич ком пла ну, при ва тив ни тип опо зи ци је бе ле жи се са -
мо код па ра клин / клин, при че му бу гар ски члан па ра об у хва та зна -
че ње срп ског пар ња ка. У овом при ме ру мо ти ва то ри хо мо ни ми је су
две ССР бу гар ског чла на са зна че њем ʼвид дъл ги пан та ло ни със сте -
сне ни до лу крачолиʼ = ср. ски ја шке или ту ри стич ке пан та ло не и
ʼвид дам ски или дет ски те сни пан та ло ни, из ра бо те ни от ела сти чен
платʼ = ср. хе лан ке. Оба на ве де на зна че ња бу гар ске лек се ме на ста -
ла су ме та фо ром пре ма об ли ку и при па да ју ис тој лек сич ко-се ман -
тич кој гру пи вр ста оде ће.

Еквиполентни тип опо зи ци је за сту пљен је код свих оста лих па ро -
ва: ве нац / ве нец, прах / прах, труд / труд и цвет / цвят, а илу стро -
ва ће мо га при ме ром па ра ве нац / ве нец. Се кун дар не ре а ли за ци је оба
чла на па ра на ста ле су ме та фо риј ском асо ци ја циј ом по об ли ку, али
ме ђу њи ма не ма по кла па ња. Та ко срп ски члан укљу чу је СР са зна -
че њем: ʼсплет пло до ва и је сти ва у кругуʼ = б. плит ка, ʼназив кру -
жним улицамаʼ = б. кръ го о бра зна ули ца, ʼкоса у кругуʼ = б. кръ гла
плит ка, ʼсветао ко лут око Сун ца, Ме се ца и зв ездаʼ = б. си я ние,
ʼпланински ланацʼ = б. пла нин ска ве ри га и ʼруб, обод, ивицаʼ = б. ръб,
иви ца. Бу гар ски члан па ра об у хва та сле де ће ДСР: ʼмесеста об вив ка
на челюстʼ = ср. де сни, ʼкорона за венчавкаʼ = ср. кру на, пре но сно
зна че ње ʼвенчило, женит баʼ = ср. уда ја, же нид ба, ʼиз образено на
ико на си я ние от металʼ = ср. оре ол и ʼзавърш ек на труд но и зна чи -
тел но делоʼ = ср. кру на.

Женски род
Ма ло број не па ро ве жен ског ро да под ти па Б21.0 при ка за ће мо у

це ли ни: гре да / гре да, да ска / дъ ска, маст / мас и ча ша / ча ша. Све
лек сич ке ком по нен те па ро ва озна ча ва ју пред ме те (пра ве име ни це).
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У се ман тич ким од но си ма ме ђу чла но ви ма па ро ва опа жа мо при ва -
тив ну опо зи ци ју. Та ко у па ро ви ма гре да / гре да, да ска / дъ ска и
маст / мас се ман тич ка струк ту ра срп ског чла на об у хва та сва зна че ња
бу гар ског чла на, док је па ру ча ша / ча ша обр ну то. У овом при ме ру
бу гар ски члан са зна че њем ʼнеголям отво рен съд за пиенеʼ об у хва та
и спе ци јал но зна че ње ʼмала по су да од ста кла из ко је се пијеʼ срп ске
лек се ме ча ша. Бу гар ској лек се ми не до ста је се ман тич ка ком по нен -
та пре ма на ме ни и ма те ри ја лу из ко јег је из ра ђе на ова по су да, тј.
бу гар ска лек се ма ча ша укљу чу је зна че ња срп ске лек се ме ча ша и
шо ља. На и ме, у бу гар ском је зи ку лек се му ча ша мо же мо на ћи у син -
таг ма ма ти па ча ша мля ко, ча ша чай и ча ша ка фе, док се у срп ском
је зи ку у та квим син таг ма ма ја вља лек се ма шо ља (шо ља мле ка, шо -
ља ча ја и шо ља ка фе). У при ме ру па ра ча ша / ча ша се ман тич ка
спо ји вост срп ског чла на огра ни че на је у од но су на бу гар ски члан.
Из вор хо мо ни ми је из ме ђу лек сич ке ком по нен те је се ма ни жег ран -
га ко ја по ка зу је на ме ну, да кле хо мо ни ми ја по сто ји на ни воу се ман -
тич ке пе ри фе ри је.

Средњи род
Име нич ки па ро ви сред њег ро да под ти па Б21.0 су: жи то / жи -

то, ко ло / ко ле ло и ма сло / ма сло. Чла но ви па ро ва озна ча ва ју пред -
ме те, а ком по нен те па ра жи то / жи то су фи то ни ми. Хо мо ни мич не
лек се ме се од ли ку ју раз ви је ном по ли се ман тич ком струк ту ром, при
че му су им не ке од ССР за јед нич ке, а не ке ди фе рен ци јал не, због
че га сва три па ра има ју екви по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је.
На при мер, у па ру ко ло / ко ле ло срп ски члан по се ду је ши рок спек -
тар се кун дар них ре а ли за ци ја, од ко јих је ве ћи на ди фе рен ци јал на у
од но су на зна че ња бу гар ског чла на: ʼнародни плесʼ = б. хо ро, ʼфиг.
круг љу ди, здру жен ка квом везомʼ = б. кръг, ʼскуп оних ко ји су у
исто вре ме за вр ши ли ка кву школуʼ = б. ви пуск, ʼниз, скуп књи жев -
них де ла истог издавачаʼ = б. по ре ди ца, се рия, ʼбиол. ве ли ки скуп у
си сте ма ти ци би ља ка или животињаʼ = б. клас, ʼастр. ја то, ску пи на
зв ездаʼ = б. съ зве здие и ʼсп. низ на те ца ња, так ми че ња у ра зним
спорт ским дисциплинамаʼ = б. тур, кръг. Бу гар ски члан по се ду је
са мо јед ну ДСР са зна че њем ʼвелосипедʼ = ср. би цикл, ко ја је на -
ста ла си нег до хом.

Подтип Б22.0 Mотивисани именички хомонимични парови
Оваj подтип са др жи име нич ке па ро ве чи је су се ман тич ке ком -

по нен те мо ти ви са не лек се мом ко ја је ко ре спон дент на у срп ском и
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бу гар ском је зи ку. Ве о ма је про дук ти ван и об у хва та име ни це сва три
ро да ко је су из ве де не, да кле се кун дар не су у оба је зи ка. На ни воу
њи хо вих ПСР има мо оче ки ва но се ман тич ко по кла па ње, док се њи хо -
ве ССР ра зи ла зе, што је оче ки ва но с об зи ром на то да је у пи та њу
се кун дар ни ни во се кун дар них лек се ма. На и ме, то је ни во на ко јем не
мо же мо оче ки ва ти да су лек се ме из ве де не свим уоби ча је ним се ман -
тич ким тран сфор ма ци ја ма (ме та фо ром, пла ти се ми јом, си нег до хом),
већ са мо ме то ни ми јом и се ман тич ким по ме ра њем ње ног по ла зног
са др жа ја (ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 12‒13). Ка ко су ССР на да љим се -
ман тич ким ни во и ма си ро ма шне по сем ском са ста ву, ло гич но је да
не ке од ових ре а ли за ци ја при па да ју тер ми но ло шким си сте ми ма (зо -
о ни ми ји, ме ди ци ни, бан кар ству). На ша гра ђа то по твр ђу је код име -
ни ца сва три ро да, што ће мо пред ста ви ти при ме ри ма. Ово зна чи и
да број ност па ро ва чи ји су чла но ви се ман тич ки иден тич ни мо ра мо
схва ти ти услов но. С јед не стра не, број ни су при ме ри у ко ји ма чла -
но ви има ју јед но знач ну се ман ти ку сво јих ПСР, али с дру ге стра не, за
раз ли ку од не мо ти ви са них хо мо ни мич них лек се ма, њи хо ва по ли се -
ман тич ка струк ту ра је сла би је раз ви је на, та ко да је ре ла тив но ма ло
хо мо ни мич них па ро ва на се кун дар ном ни воу. Ти ме се об ја шња ва
чи ње ни ца да хо мо ни ми под ти па Б22.0 нај че шће ства ра ју при ва тив ну
опо зи ци ју, тј. је дан од чла но ва укљу чу је у сво ју по ли се ман тич ку
струк ту ру је ди но зна че ње дру гог чла на.

Мушки род
Мно го број ни име нич ки хо мо ни ми му шког ро да спа да ју у па ро -

ве чи ји су чла но ви мо ти ви са ни гла го лом или име ни цом. Од гла го ла
су на ста ле лек сич ке ком по нен те у па ро ви ма за твор / за твор1, из лет
/ из лет, ми рис / ми рис, по скок / под скок и ре зач / ре зач, док је хо мо -
ним ски пар пче лар / пче лар на стао од име ни це (пче ла). ПСР чла но -
ва па ро ва мо гу озна ча ва ти кон крет не пред ме те: за твор / за твор1,
ре зач / ре зач и пче лар / пче лар, као и ап стракт не пој мо ве: из лет / из -
лет, ми рис / ми рис и по скок / под скок. Срп ски члан хо мо ни мич ног
па ра се, за раз ли ку од бу гар ског, од ли ку је раз ви је ни јом по ли се ман -
тич ком струк ту ром ко ја об у хва та нај че шће је ди но зна че ње бу гар ског
чла на. Сви при ме ри овог под ти па има ју при ва тив ни тип се ман тич ке
опо зи ци је. Као при ме ре на во ди мо па ро ве по скок / под скок и ре зач
/ ре зач. Код па ра по скок / под скок срп ска лек се ма об у хва та је ди но
зна че ње бу гар ског пар ња ка, док је ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја мо ти ви -
са на ди фе рен ци јал ном тер ми но ло шком ССР са зна че њем ʼврста
отров не зми је Vi pe ra am modytesʼ = б. пе пе лян ка. У дру гом при ме ру
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ре зач / ре зач срп ска лек се ма та ко ђе има раз ви је ни ју епи диг му у од -
но су на бу гар ску. Ње но основ но зна че ње по кла па се са је ди ним зна -
че њем бу гар ског чла на, а ССР су: ʼнаправа за резањеʼ = б. ре зач ка
и ʼошт рачʼ = б. острил ка, ко је су лан ча но по ве за не са основ ним
зна че њем. Хо мо ни мич ност је код па ро ва ре зач (на пра ва за ре за ње)
/ ре зач (чо век) и ре зач (оштрач) / ре зач (чо век) усло вље на од су -
ством за јед нич ке ар хи се ме – ʼнаправа за ре за ње, од но сно ошт рењеʼ
/ ʼчовекʼ. Хо мо ни мич не лек се ме из свих на ве де них при ме ра по ве -
за не су не ком од се ма ни жег ран га и при па да ју раз ли чи тим лек сич -
ко-се ман тич ким гру па ма.

Женски род
Име нич ки хо мо ни ми жен ског ро да об у хва та ју око сто три де сет

па ро ва. Ве ћи на њи хо вих лек сич ких ком по не на та из ве де на је из име ни -
це: бра да ви ца / бра да ви ца, бро ја ни ца / бро е ни ца, глав ни ца / глав ни ца,
гра ди на / гра ди на, игли ца / игли ца (-ич ка), ка лу ђе ри ца / ка лу ге ри ца,
ко ри ца / ко рич ка, ме тли ца / ме тли ца (-ич ка), огра да / огра да, па -
стир ка / па стир ка, чи ста чи ца / чи стач ка и др. ПСР ових лек се ма
име ну ју ли ца (ка лу ђе ри ца / ка лу ге ри ца, па стир ка / па стир ка, чи -
ста чи ца / чи стач ка), пред ме те (бра да ви ца / бра да ви ца, бро ја ни ца
/ бро е ни ца, гра ди на / гра ди на, игли ца / игли ца (-ич ка), ме тли ца /
ме тли ца (-ич ка), ко ри ца / ко рич ка, огра да / огра да) или ап стракт не
пој мо ве (глав ни ца / глав ни ца). Не ке од ових лек се ма има ју и тер ми -
но ло шке ре а ли за ци је из обла сти зо о ни ми је: ка лу ге ри ца = ср. ви вак
(пти ца) и па стир ка = б. стър чи о па шка (пти ца), фи то ни ми је (глав -
ни ца = б. глав ня, игли ца = б. здра вец и ме тли ца = б. ме тли чи на),
ана то ми је (бра да ви ца = б. зър но на гър да) и тех ни ке (чи стач ка =
ср. бри сач на ко ли ма), ко је су на ста ле ме та фо рич ким асо ци ја ци ја -
ма пре ма об ли ку.

У на ве де ним при ме ри ма име нич ких па ро ва жен ског ро да по сто -
је лек се ме ко је су на ста ле до да ва њем мо ци о ног су фик са -ца: ка лу ђе -
ри ца, па стир ка, чи ста чи ца. На при мер, лек се ма чи ста чи ца ве за на
је за при дев чист по сред ством име ни це му шког ро да чи стач, ко ја
је, пак, за при дев чист ве за на пре ко гла го ла чи сти ти.

Код свих на ве де них при ме ра уоча ва мо при ва тив ну се ман тич ку
опо зи ци ју, при ко јој, у ве ћи ни слу ча је ва, срп ски члан об у хва та се -
ман тич ку струк ту ру бу гар ског чла на ко ји је че сто мо но се ми чан
(бра да ви ца / бра да ви ца, бро ја ни ца / бро е ни ца, глав ни ца / глав ни ца,
гра ди на / гра ди на, игли ца / игли ца (-ич ка), ко ри ца / ко рич ка, ме тли -
ца / ме тли ца (-ич ка), огра да / огра да, па стир ка / па стир ка). На
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при мер, у па ру гра ди на / гра ди на срп ски члан по се ду је ДСР са зна че -
њи ма ʼоградаʼ = б. огра де но мя сто, ʼрушевина ста ро га гра да, ме сто
где је не ка да био градʼ = б. ва рош, ʼаугм. и пеј. од градʼ = б. го лям
град. Знат но ре ђе бу гар ски члан има раз ви је ни ју епи диг му, ко ја обу -
хва та и зна че ње срп ске лек сич ке ком по нен те. Од на ве де них при ме -
ра то су па ро ви: ка лу ђе ри ца / ка лу ге ри ца и чи ста чи ца / чи стач ка.
Ре ци мо, код па ра чи ста чи ца / чи стач ка бу гар ски члан има ДСР са
зна че њем ʼустройство за ме ха нич но по чи ства не на пред но то и зад -
но стъ кло на ав то мо бил, обикн. при дъжд или снягʼ = ср. бри сач на
ко ли ма.

Средњи род
Име нич ких хо мо ни ма сред њег ро да под ти па Б22.0 има два де -

сет, а њи хо ве лек сич ке ком по нен те на ста ле су од гла го ла. На ве шће -
мо не ке од них: де ло / де ло, ко па ње / ко па не, ора ње / ора не, пра ње
/ пра не, ра строј ство / раз стро й ство, са у че шће / съ у ча стие и др.
Њи хо ва основ на зна че ња име ну ју ап стракт не пој мо ве и про це се,
док ССР озна ча ва ју и ап стракт не и кон крет не пој мо ве. Ско ро код
свих чла но ва на ве де них при ме ра уоча ва се при ва тив на опо зи ци ја.
У ве ћи ни слу ча је ва срп ски члан об у хва та це ло куп ну епи диг му бу -
гар ског чла на (ко па ње / ко па не, ора ње / ора не, пра ње / пра не и са -
у че шће / съ у ча стие), а ре ђе бу гар ски члан об у хва та сва зна че ња
срп ске ком по нен те па ра (ра строј ство / раз стро й ство). Пр ви слу чај
при ва тив не опо зи ци је пред ста ви ће мо на при ме ри ма па ро ва ко па ње
/ ко па не и ора ње / ора не. Срп ски чла но ви па ро ва, по ред ре а ли за ци ја
ко је озна ча ва ју про цес, рад њу има ју и по ССР ко је име ну ју пред ме -
те: ʼокопана земљаʼ = б. из ко па на зе мя или ни ва и ʼпоорана уз о ра на
зе мља, ораницаʼ = б. из о ра на зе мя или ни ва. У на ве де ним при ме ри ма
ССР су ди фе рен ци јал не и пред ста вља ју мо ти ва то ре ме ђу је зич ке хо -
мо ни ми је. У дру гом слу ча ју при ва тив не опо зи ци је за бе ле же не код
па ра ра строј ство / раз стро й ство мо ти ва тор хо мо ни ми је је ССР
бу гар ског чла на са зна че њем ʼдиария, дрисъкʼ = ср. про лив.

Екви по лент ни тип опо зи ци је за бе ле жен је код па ра де ло / де ло
чи је лек сич ке ком по нен те има ју раз ви је ну по ли се ман тич ку струк -
ту ру. Срп ски члан по се ду је тер ми но ло шко ди фе рен ци јал но зна че -
ње ʼогрешење о законʼ = б. пре стъ пле ние, а бу гар ски члан има два
ди фе рен ци јал на тер ми но ло шка зна че ња: ̓ съдебен процесʼ = ср. суд -
ски про цес, пар ни ца и ʼсъбрани, под ре де ни кни жа, до ку мен ти с
опре де ле на целʼ = ср. до си је, спи си, ак ти.
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Закључак

Се ман тич ка ди вер ген ци ја код за јед нич ких име ни ца сло вен ског
по ре кла у срп ском и бу гар ском је зи ку огле да се у че ти ри вр сте се -
ман тич ке опо зи ци је код чла но ва ме ђу је зич ких хо мо ни мич них па ро ва,
а то су: опо зи ци ја се ман тич ке ис кљу чи во сти, екви по лент на, при -
ва тив на и енан ти о се мич на опо зи ци ја. Ди вер ген ци ја је нај и зра же -
ни ја код па ро ва из број ча но огра ни че них гру па Б11.1 и Б12.1, ко је
об у хва та ју не мо ти ви са не и мо ти ви са не име нич ке лек се ме без ЗСК
на ни воу основ них и из ве де них зна че ња. Сле де ћи сту пањ ди вер -
гент но сти ви дљив је код хо мо ни мич них лек се ма ко је има ју екви -
по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је и по ве за не су по сред ством: а)
ЗЕСС или б) ЗСР. Пр ва вр ста екви по лент ног по ве зи ва ња об у хва та
ве ћи део хо мо ни ма му шког и жен ског ро да из гру пе Б11.2. У гру пи
Б12.2 она је нај ви ше за сту пље на код хо мо ни ма сред њег ро да и нај -
ма ње код хо мо ни ма му шког ро да. Ова вр ста по ве зи ва ња уоча ва се
са мо код по јед ног при ме ра хо мо ни мич ног па ра му шког и сред њег
ро да под ти па Б22.0, где је усло вље на од су ством за јед нич ке ар хи се ме.
При ва тив ни тип се ман тич ке опо зи ци је не што је ма ње за сту пљен и
бе ле жи се код ти по ва Б1 и Б2. Нај до ми нант ни ји је код хо мо ни ма сва
три ро да у под ти пу Б22.0. Та ко ђе, уоча ва се и код хо мо ни ма из ти па
Б1, тач ни је код лек сич ких ком по не на та му шког ро да па ро ва гру пе
Б11.2 и код ве ћи не па ро ва Б12.2. Ова опо зи ци ја је сла би је за сту пље на
код хо мо ни ма жен ског и сред њег ро да ових гру па. Нај ре ђе се бе ле -
жи енан ти о се мич на опо зи ци ја, пред ста вље на код два па ра у гру пи
Б12.2, а ко ја об у хва та мо ти ви са не име нич ке хо мо ни мич не па ро ве
са ЗСК.

Два су раз ло га за по ја ву ме ђу је зич ке хо мо ни ми је код за јед нич -
ких лек се ма сло вен ског по ре кла у срп ском и бу гар ском је зи ку. Пр ви
раз лог пред ста вља слу чај но по кла па ње фо но ло шких об ли ка лек се ма,
а дру ги је по ве зан са рас па дом не ка да за јед нич ких по ли се ман тич ких
струк ту ра, на кон че га се по ја вио раз ли чит сте пен ди вер гент но сти у
зна че њи ма јед ног бро ја сло вен ских лек се ма у оба је зи ка.

Скра ће ни це

арх. ар ха ич но
астр. астро но ми ја
аугм. ауг мен та тив
б. бу гар ски је зик
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би ол. би о ло ги ја
БТР Бъл гар ски тъл ко вен реч ник
ди јал. ди ја ле кат ско
ДСР ди фе рен ци јал на се ман тич ка ре а ли за ци ја
ж. жен ски род
заст. за ста ре ло
ЗЕСС за јед нич ки еле мент(и) из сем ског са ста ва
ЗСК за јед нич ка се ман тич ка ка ри ка
ЗСР за јед нич ка се ман тич ка ре а ли за ци ја
ЗЕСС за јед нич ки еле мен ти из сем ског са ста ва
књ. књи жев но
м. му шки род
мн. мно жи на
пеј. пе јо ра тив но
по кр. по кра јин ско
ПСР при мар на се ман тич ка ре а ли за ци ја
РБЕ Реч ник на бъл гар ския език
РМС Реч ник Ма ти це срп ске
РСА НУ Реч ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти
с. сред њи род
сп. спорт
ср. срп ски је зик
ССР се кун дар на се ман тич ка ре а ли за ци ја
фиг. фи гу ра тив но

Ознаке

/ хомонимични однос
// енантиосемични однос
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Ма ри а на З. Алек сич

ТИ ПО ЛО ГИЯ ЛЕК СИ КО-СЕ МАН ТИ ЧЕ СКИХ ОТ НО ШЕ НИИ ЛЕК СЕМ
СЛА ВЯН СКО ГО ПРО ИС ХО ЖДЕ НИЯ С ОДИ НА КО ВЫ МИ КОР НЯ МИ В

СЕРБ СКОМ И БОЛ ГАР СКОМ ЯЗЫ КАХ
(сопоставительный подход)

Р е з ю м е

В ста тье ис сле ду ет ся се ман ти че ское от но ше ние лек сем сла вян ско го про ис хо -
жде ния с оди на ко вы ми кор ня ми в со вре мен ном серб ском и бол гар ском язы ках, а
так же их фо но ло ги че ская и про со ди че ская адап та ции и ин те гра ции в лек си че ские
си сте мы обо их язы ков. Фо кус на пра влен на ши ро кий ди а па зон кон вер ген ции и
ди вер ген ции в се ман ти ке фор ма ль но по хо жих имен ных лек сем, ко то рый идет от
фор ма ль но-сти ле вой оди на ко во сти до се ман ти че ской ис клю чи те ль но сти. В ис -
сле до ва нии, так же, пред ста вле на ме то до ло ги че ская про це ду ра для ком па ра ти -
вистско го се ман ти че ско го ана ли за общ их лек сем сла вян ско го про ис хо жде ния в
язы ках оди на ко вой ге не ти че ской (сла вян ской) осно вы.

Kлючевые сло ва: ме жъ я зы ко вая энан ти о се мия, ме жъ я зы ко вая омо ни мия, се -
ман ти че ская экви ва лент но сть, се ман ти че ская не э кви ва лент но сть, се ман ти че ская
ре а ли за ция, омо ни мич ная па ра (слов).

Mariana Z. Aleksić

A TYPOLOGY OF LEXICAL SE MAN TIC RE LA TI ONS BET WE EN NO MI NAL
LE XE MES OF SLA VIC ORI GIN WITH IDEN TI CAL RO OTS IN SER BIAN AND

BUL GA RIAN
(a comparative approach)

S u m m a r y

This paper di scus ses the se man tic re la ti ons bet we en com mon no uns of Sla vic ori -
gin in con tem po rary Ser bian and Bul ga rian, as well as the ir pho no lo gi cal and pro so -
dic adap ta ti ons and in te gra ti ons in the re spec ti ve le xi cal systems. The emp ha sis is laid
on a wi de sco pe of con ver gen ce or di ver gen ce in the se man tics of for mally si mi lar no -
mi nal le xe mes, ran ging from for mal-styli stic equ i va len ce to se man tic ex clu si vity. This
re se arch pre sents the met ho do lo gi cal pro ce du re for a com pa ra ti ve se man tic analysis of
com mon noun le xe mes of Sla vic ori gin in ge ne ti cally re la ted (Sla vic) lan gu a ges.

Keywords: in ter lin gual enan ti o semy, in ter lin gual ho monymy, se man tic equ i va -
len ce, se man tic non-equ i va len ce, se man tic re a li za tion, ho monymic pa ir.
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