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ДРАГАНА РАТКОВИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

|ГЛАГОЛИ СА ИНТЕРФИКСОМ -o/e- У САВРЕМЕНОМ

српском језику“.

Рад представља творбено-семантичку анализу глагола у којима је интер

фикс -o/e- творбени формант (глаголи настали композицијом и комбинованом

творбом) и глагола у којима се он налази у морфемској структури (префиксалне

и суфиксалне изведенице од сложених/сложено-изведених речи и глаголи на

стали комбинацијом префиксације и суфиксације, а чија је мотивна реч сложе

на/сложено-изведена). Анализа показује да глагола са интерфиксом -o/e- нема

много у односу на именице и придеветог типа, али да су творбени модели са

датим интерфиксом (од којих већина углавном није нарочито продуктивна) број

ни. То се односи првенствено на глаголе настале комбинацијом префиксације и

суфиксације, а чија је мотивна реч сложена/сложено-изведена. Бројност модела

проистиче из мноштва комбинација префикса и суфикса.

Кључне речи: глаголи, интерфикс-о!e-, чисте сложенице, сложено-изведене

речи, суфиксалне изведенице, префиксалне изведенице, префиксално-суфиксал

не изведенице.

1. Савремени српски језик познаје три интерфикса: -о- са аломор

фом -e- (бродовласник, трећепозивац), -и- – у „императивним“ речима (ву

цибатина и вуцибатина) и суфикс-а — нулти суфикс (војвода, дуванкеса).

Речи са интерфиксом могу бити именице, придеви, прилози и глаголи. Нај

бројније су именице, па придеви, док глагола има мало у односу на њих, а

прилога свега неколико. Зато су дериватолози највећу пажњу поклањали

именицама и придевима, док се на глаголима са интерфиксима задржавају

само неки проучаваоци, и то аутори уџбеника српско(хрватско)г језика и

монографија уџбеничкогкарактера издериватологије српско(хрватско)гје

зика (Maretić 1963, Белић 1949, Brabec-Hraste-Zivković 1958, Стевановић

1970; Babić 1986 и Клајн 2002) и обимнијих радова посвећених творби ре

чи уопште (Николић Б. 1972–1973).

Глаголи са интерфиксима (као, уосталом, и све речи у чијој творби

учествује композиција) разматрају се углавном заједно са речима наста

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 148005 Лингвистичка истраживања

савременог српског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног

језика САНУ, који у целини финансира Министарство за науку и технолошки развој

Републике Србије. -
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лим синтаксичком творбом — сраслицама, при чему већина аутора за обе

врсте користи термин „сложеница“. Под тим термином дати проучаваоци

сем Клајна обухватају и префиксалне глаголе, а у складу са теоријском по

ставком да су префиксалне творенице сложенице.

1.1. Т. Маретић у краћем одељку „Složeni glagoli“ (Maretić 1963:

410-420) поред префиксалних глагола издваја и две групе:„примарне сло

жене глаголе“ и глаголе који су „изведени од сложених именица и придева

или су начињени према њима“.

Под „примарним сложеницама“ подразумева оне речи „koje nepo

sredno postaju od svojih sastavina, npr. domazet, Slankamen, crnook, | tvrdo

glav, zloćudan“, док су „изведене сложенице“ оне „koje nijesu postale ne

posredno od svojih sastavina, nego su izvedene od primarnih složenica, npr.

domazetstvo, Slankaménac, crnoočić, tvrdoglavstvo, zloćudnost“ (исп. Маretić

1963:387-388).

Маретић примећује да међу „примарним сложеним глаголима“ нема

много оних који у првој компоненти садрже именицу или придев — „takvi

su: „blagosloviti (tj. blagosloviti, upravo crkvenoslavenski glagol riječ po riječ

preveden iz grč. glagola istoga značenja eulogein) (овде је у првој компонен

ти прилог—Д. Р.), bogoraditi (prositi „boga radi“), dangubiti (tj. dan gubiti),

mirbožati se ili mirbožiti se (pozdravljati se na Božić riječima: „mir božji!“),

zlopatiti (tj. zlo patiti), zlostaviti i zlostaviti (последњи облик наведен у фу

сноти — Д. Р.) (tj. zló stavi, – s neobičnim akcentom). Među primarne složene

glagole mogu se brojiti i ovi: kostolomiti (upravo: kost lomiti, tj. mučiti koga

teškim poslom); rđogrizati (upravo: rđu gristi, tj. govoriti koješta rđavo), staro

svatiti (činiti koga starim svatom), svjetlomfcati (tj. činiti što svijetlo i mrko),

vitoperiti se, ozlotrbiti (upravo: dobiti zao trbuh, kad koga trbuh zaboli)“ (Ма

retić 1963:410).

Од „изведених сложених глагола“ наводи: „četvoronóžiti se (isp.

četvoronog), dvoličiti (isp. dvoličan), dvoumiti (isp. dvouman u akad. rječni

ku), goropäditi se (isp. góropad, goropadan), praznosloviti (tj. izostavljati slova

pišući, a čovjek koji to čini zove se praznoslov), rogobátiti se (u Iv. rječniku,

isp. rogobatan), samotežiti (mljeti samotegom), stramputičiti (isp. stramputica),

trnometiti (trnometom čistiti gumno)“. При том, „neki su od takvih glagola u

običaju samo s prijedlozima složeni: objelodániti, ozlovoljiti (se), pridomazeti

ti“ (Maretić 1963:410).

Маретићеву концепцију у основи су следили сви потоњи истражива

чи до С. Бабића (в. даље).

1.2. По Белићу, „сложених глагола друге врсте, а не додавањем пре

фикса (предметака) има мало у нашем језику. Па и ту у највећем броју слу

чајева сложен је глагол добивен преко поглагољене синтагме, именице или

придева“ (Белић 1949: 293).

Белић укључује критеријум синтаксичког односа компонената, па ка

же да однос између именице у првој и глагола у другој компоненти може

битидопунски (дангубити), аизмеђу прилога и глагола одредбени (злопати

ти се), а виђењетаквих односа у складује са идејом да је „увек (...) сложени

глагол на бази синтаксичке целине или синтагме“ (Белић 1949: 293).

Овај аутор даље издваја још две групе „сложених глагола“. У прву



Глаголи са интерфиксом -o/e- у савременом српском језику 45

спадају глаголи који се „граде од готових израза, дакле опет синтагмат

ских образовања: на пр. мирбожити се (од поздрава мир божји“), богора

дити (просити, од бога ради”) са основом богорад“, а у другу групу они

који се граде „непосредно од придева: костоломити (исп. *костоломан,

вратолбман и сл.), витоперити се (исп. Витопер), старосвaтити (исп. старо

сватски (без дужине — Д. Р.Ј), четвороножити се (четвороног), двоумити

(двоум(ан) (без акцента — Д. Р.)), рогобатити се (рогобат(ан) (без акцента

— Д. Р.Ј), објелоданити, озловољити“ (Белић 1949: 294).

1.3. Аутори Gramatike hrvatskoga ili srpskoga jezika ocлањају се на

Маретићеву поделу „сложених“ глагола и Белићево виђење синтаксичког

ОДНОСа КОМПОНeНаТа.

И они, дакле, дате глаголе деле на „примарне“, код којих су „dvije

riječi neposredno sastavljene ujednu“ и „секундарне“— „kadje glagolska slo

ženica izvedena od već gotove imeničke ili pridjevske složenice“, при чему у

примарне сврставају и префиксалне глаголе (исп. Brabec-Hraste-Zivković

1958: 185).

По њима, синтаксички однос компонената примарних сложеница

„koje su načinjene od kakve sintagme (a ne prijedloga i glagola)“ може бити:

„atributan (mir božji – mirbožati, stari svat – starosvatiti); objektan (dan gubiti

— dangubiti, kost lomiti — kostolomiti), ili adverbijalan (blago sloviti — blago

sloviti, zlo staviti – zlostaviti). U složenici svjetlomrcati odnos je kopulativan.

činiti što svijetlo i mrko“ (исп. Brabec-Hraste-Zivković 1958: 186).

1.4. Стевановић следи Белићево учење — „сложене глаголе“ дели

на оне који настају „поглагољавањем појединих синтагми одредбених или

допунских, па чак и напоредних“ и на оне који настају „поглагољавањем

појединих израза и целих реченица“. Понављајући примере својих прет

ходника, у прву групу сврстава: „злостављати (зло поступати с неким)

(...) глагол, постао од синтагме, зло стављати, тј. зло поступати (с ким),

/ благословити од благо словити, тј. благо говорити, / дангубити од дан

губити — беспосличити, /злопатити од патити (трпети) зло, мучити се,

/ костоломити од кости ломити, тешким послом оптерећивати (неког); /

светломpцати— чинити да се нешто појављује светло, па да се опет гаси,

да наизменично мрче и појављује се светло“ (знак / представља прелазак у

нови ред — Д. Р.Ј.

У другу групу спадају: „беспосличити — проводити време без по

cла, ништа не радити; / богорадити (од бога ради) — просити, понизно

молити стално вичући бога ради“; / старосвaтити — узети, узимати не

ког за старог свата; / којевитезати-којевитезам (наведено без дужине на

последњем е — Д. Р.Ј, звати у помоћ, запомагати вичући ко је витез”“.

Стевановић додаје да наведени и њима слични глаголи „за науку о

творби речи представљају мањи интерес зато што је сваки од њих скоро

посебан случај за себе, што нису, значи, продуктивни. А продуктивни су са

мо сложени глаголи постали од простих, њиховим слагањем са појединим

префиксима“ (Стевановић 1970: 434).

1.5. Берислав Николић „сложене глаголе“ дели у две категорије са

аспекта врста речи компонената. „У прву иду они глаголи који су сложени
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од именице и глагола (дангубити — од дан и губити), прилога и глагола

(злопатити — од зло и патити) и сл.“, а у другу префиксалне творенице

(исп. Николић Б. 1972–1973:275).

1.6. С. Бабић у поглављу Тvorba glagola одваја префиксално-сложе

ну творбу од творбе сложених глагола, и у оквиру ове друге први помиње

„slaganje sa spojnikom -o-“ правећи корак напред у теоријско-методоло

шком смислу у односу на своје претходнике.

Глаголе: одобровољити, омаловажити, озлогласити, озлоједити и

оживотворити сврстава у глаголе настале првим начином, и то — „istovre

menim dodavanjem prefiksa i slaganjem priloga s glagolom“, док за глаголе

творене другим начином каже да их има петнаестак, од којих је само неки

настао у новије доба, да готово сви они припадају глаголима IV врсте (тип

бродити, -им) (исп. Babić 1986: 9) и да имају више творбених образаца, од

којих је најчешћи онај са прилогом у првој и глаголом у другој компоненти

(типа благословити « благо словити). У ту групу сврстава глаголе: празно

словити, брзојавити, кривотворити, злопатити се, злорабити,злостави

ти, злоупотријебити (последњи наводи са дугоузлазним акцентом на е).

У „глаголе са спојником -о-“ убраја: „bogohuliti (boga huliti), hodo

častiti (hodom častiti), kostolomiti (lomiti kosti), rukovoditi (rukom voditi, uz

upravljati, rukovati)“, док за глагол дангубити каже да је настао срастањем

(исп. Babić 1986:497).

1.7. У одељку Сложени глаголи И. Клајн дели дате глаголе према

врстама речи којима припадају компоненте и присуству интерфикса који

уочава, па тако разликује шест типова: Ио°+ Г, По°+ Ио + суфикс, Зо° +

глагол, Ко“+ Ио + суфикс, прилог + глагол и „посебне случајеве“ (Ио је

именичка, Ко бројна (од кардиналног броја), Зо заменичка основа, а С у

експоненту „спојни вокал“). При том, у сложенице не укључује префикса

лне творенице.

У оквиру сваког типа уочава одређене синтаксичке односе међу

компонентама, па тако наводи да је код глагола првог типа именица „нај

чешће у функцији инструментала, као у руководити,рукоположити (-по

лагати), миропомазати (одакле именица миропомазање), страховлада

ти (ако није накнадно изведено из чешће именице страховлада), ходоча

стити (= „ходом частити“ (...)), неуобичајено морепловити (само један

пример у РМС), рогоборити („готово ономатопеја од синтагме борити

се роговима“, објашњава Скок s. v. pбг: ипак, није сасвим јасно како се

од борбе роговима дошло до значења бунити се, гунђати” а поготову

до дизати буку, жагорити, викати”), можда и слaвoсловити (одушевље

но славити, величати”, глагол црквенословенског порекла, према РМС)“

(Клајн 2002 I: 124).

Од глагола типа По°+ Ио + суфикс наводи: дугочасити, витопери

ти (се), извитоперити (се), старосвaтити, злогласити итд. (Клајн не на

води акценте, ми их акцентујемо према (Николић М. 2000)). У глаголети

па Зо°+ глагол сврстава глаголе на само-, који се „последњих деценија све

више множе“ (самодавити се, самодисциплиновати се, самокажњавати

се и сл.), а у оне типа Ко“+ Ио + суфикс: двоумити (се), удвостручити,

утростручити, устостручити и сл., док у тип прилог Н- глагол увршта
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ва глаголе: криволовити, кривотворити, злоупотребити итд. (Клајн 2002

I: 125—126). У „посебне случајеве“ спадају: кочоперити се, глаголи „фра

стичког порекла“ богорадити и мирбожати и мирбожати се, „застаре

ли облици футура другог“ — „дадбудем (будем дао), хт(ј)едбудем (будем

хтео), смј)едбудем (будем смео) и могбудем (будем могао)“ и сл. (Клајн

2002 I: 127).

2. Наша анализа глагола са интерфиксом -o/e- представља творбе

но-семантичку анализу глагола у којима је дати интерфикс творбени фор

мант (глаголи настали композицијом и комбинованом творбом) односно

глагола у којима се он налази у морфемској структури (префиксалне и

суфиксалне изведенице од сложених/сложено-изведених речи и глаголи

настали комбинацијом префиксације и суфиксације, а чија је мотивна реч

сложена/сложено-изведена).

Глаголе смо најпре поделили према критеријуму творбеног начина

у пет група: на чисте сложенице, сложено-изведене речи, суфиксалне, пре

фиксалне и префиксално-суфиксалне творенице. У оквиру сваког типа по

шли смо од врста речи којима припадају речи у творбеним базама и од

префикса и суфикса који учествују у творби. Тамо гдеје то било сврсисход

но, глаголе смо поделили према виду. Наравно, обратили смо пажњу и на

синтаксичке односе међу компонентама.

Као грађа за истраживање послужили су нам: Речник српскохрват

ског књижевног и народног језика (Речник САНУ), Речник српскохрват

скога књижевногјезика (шестотомни Речник Матице српске), једнотомни

Речник српскога језика (Николић М. 2007), Обратни речник Мирослава

Николића (из кога преузимамо и акценат) (Николић М. 2000) и језик штам

пе и телевизије.

2.1. Чисте сложенице. — Оне имају структуру: им. + -о- + гл., а рек

цијски односи могу бити:

објекатски (злотворити и злотворити творити зло“, злопамти

ти, злослутити, богохулити и богохулити хулити на бога”, богослужи

ти (ков.) служити богу!бога”, миропомазати (се) помазати (се) миром“,

рукоположити положити руком“, руководити (се) водити (се) руком”,

костоломити (се) ломити кости (некоме односно себи)”, стихотворити

творити (стварати) стихове“), -

адвербијални (морепловити (необ.) пловити морем“) и

субјекатски (крволитати пуштати крв из себе да липти”, морода

вити (се) (покр.) давити као мора односно имати осећај као да те мора

дави“).
|-

У групи чистих глаголских сложеница продуктиван је модел са за

меницом само- у првој компоненти. Оне имају објекатску структуру са

нијансом атрибутског значења: самоубити се убити самог себе”, самоуби

јати се, самодавити се, самокажњавати се, самообмањивати се, самоор

ганизовати се, самоорганизирати се, самодисциплиновати се, саморекла

мирати се, самодисциплинирати се, самофинансирати се, самохвалиса

ти се, самоцензурисати се, самопрогласити се, самоуправљати.
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2.2. Сложено-изведене речи. — Деле се у две групе: на глаголе на

стале комбинацијом композиције и суфиксације и на оне настале комбина

цијом композиције, префиксације и суфиксације.

2.2.1. Глаголи који спадају у прву групу несвршеног су вида. Они

имају именицу у другој компоненти, суфикс-и- (-ти је облички суфикс за

творбу инфинитива), а у првој — придев или број. Са придевом су: белолу

чити зачињавати (јело) белим луком” и старосвaтити чинити некога

старим сватом“, док је са бројем двоумити (се) бити са два ума“.

Од сложено-изведених глагола другачијег типа бележимо богоради

ти и богорадати просити бога ради“, са творбеним базама бога и ради и

суфиксом -и- односно-а- (облички суфикс занемарујемо).

У групу сложено-изведених речи спадају и глаголи дозлогрдити и

дозлогрђивати постати односно постајати до зла (бога) грдан“, настали

композицијом помоћу интерфикса -о- и суфикса -и- односно-ива-, док је

компонента до окамењени предлог и, као такав, део твoрбене базе.

Код глагола: белоданити чинити да нешто изађе на бели дан, изно

сити нешто на бели дан“, злогласити чинити да неко/нешто изађе на зао

глас“, злогрдити постајати до зла грдан“ итд. остаје отворено питање да ли

су постали сложено-суфиксалном или обрнутом творбом (рекомпозицијом)

— од њихових свршених парњака: обелоданити, озлогласити и озлогрдити

(исп. несвршени глагол бесити (се) (покр.) према свршеном књижевном об

лику обесити (ce)), док за глагол добровољити се, који је у Речнику САНУ

потврђен једним примером — из поезије Иса Великановића, можемо рећи да

је са синхронијске тачке гледишта настао рекомпозицијом.

2.2.2. Сложено-изведени глаголи настали комбинацијом композици

је, префиксације и суфиксације могу бити свршени и несвршени.

2.2.2.1. Свршени имају структуру:

префикс + им. + -о- + гл. + -и- отелотворити (ce);

префикс + им. + -о- + им. + -и- испутoножити (покр.) скинути

коњу пута с ногу“;

префикс + пр. + -о- + им. + -и- одобровољити и одобровољити (ce)

учинити да неко постане добре воље односно постати добре воље“, удо

бровољити и удобровољити (се), обелоданити, озлогласити и озлогрди

ти (исп. т. 2.2.1.).

2.2.2.2. Несвршени глаголи имају структуру:

префикс + пр. + -о- + им. +-ава- омаловажавати придавати малу

важност“, одобровољавати (ce);

префикс + пр. + -о- + им. +-*ава-: обелодањавати (ce);

префикс + им. + -о- + гл. +-ава-: обоготворавати чинити некога

богом“, одухотворавати (ce);

префикс + пр. + -о- + им. + -ива- омаловаживати,

префикс + пр. + -о- + им. + -ива-: обелодањивати (се), озлоглашива

или И

префикс + им. + -о- + гл. + -ива-: обоготворивати, отелотворива

ти (ce).
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2.3. Суфиксалне изведенице.— У њиховој творби учествују суфик
си: -а-, -ова-, -а- и -и-

м

2.3.1. Изведенице суфиксом -а- и -ова- мотивисане су сложеницом/

сложено-изведеном именицом и то су: страховладати спроводити режим

страховладе”, живописати (из)радити живопис“, вртоглавати (се) пона

шати се као у вртоглавици“, односно (са синхронијског становишта) све

штенодејствовати вршити свештенодејство“ и чинодејствовати, док је

глагол суновраћати (се) бацати (се) суновратице изведен од сложено-из

веденог прилога суфиксом -а-

2.3.2. Изведенице суфиксом -и- творене су од именичке, придевске и

прилошке сложенице/сложено-изведене речи.

Глаголске изведенице од именица означавају: понашање карактери

стично за онога који је именован именицом као мотивном речју или по

стајати оно што је именовано датом именицом: чанкoлизити понашати

се као чанкoлиз, црноберзијанчити, драмоcepити (вулг.), вукодлачити се

*постајати вукодлак”, а код неких је именица која се налази у творбеној ба

зи директни или индиректни објекат вршења радње именоване датим гла

голом (благовестити (заст.) објавити, објављивати благовест“ односно

самотежити млети самотегом“).

Глаголске изведенице од придева означавају радњу која побуђује

особину исказану датим придевом или понашање у складу са особином

исказаном тим придевом— благородити чинити некога благородним“, ве

ковечити (заст), дволичити бити дволичан”, благодарити, бесомучити

(покр.) бити бесомучан”, горопадити (се) бити горопадан“, пустопаши

ти (се), кочоперити се, тврдоглавити се, зловољити (се) чинити зловољ

ним односно постајати зловољан“, витоперити (ce).

Изведенице од прилога такође означавају радњу коју карактерише

дати прилог: стрмоглавити и стрмоглавити (се) пасти стрмоглаво“, суно

вратити (се) бацити односно пасти суновратице“, четворонбосити (ce)

ходати односно постављати се четвороношке“.

2.4. Префиксалне изведенице. —Утворби префиксалних изведени

ца учествују префикси:

за- забогохулити и забогохулити, забогорадити, забогорадати,за

војводити (се), забелолучити (покр.), заблагодарити (се), заблагодарива

ти (ce);

из-: исцрвоточити (се), избогорадити, измородавити (ce) (покр.),

с-: згоропадити (ce);

о-: овековечити (се), облагородити и облагородити (се), обоготво

pити (се), острмоглавити и острмоглавити,

по-: повукодлачити (се), подвостручити (се), погоропадити (се), по

суновратити, потростручити,

при-: придвостручити,

про-: прокочоперити (се), прокрволочити (ce);

раз-: разгоропадити (се), раскочоперити (ce);

y-: угоропадити (се), удвостручити (се), уједноличити, учетворо

ножити (се) и

уз-: узгоропадити (ce),
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при чему је префикс у примеру посуновратити семантички празан,

тј. постоји таутолошка семантика префикса и глаголског вида.

2.5. Префиксално-суфиксалне изведенице. —У групу префиксал

но-суфиксалних изведеница од сложених/сложено-изведених речи спадају

како свршени тако и несвршени глаголи (исп. Клајн 2002 I: 123—127).

2.5.1. Свршени имају структуру:

префикс + сложена/сложено-изведена именица + -и- победградити

учинити да нешто буде као у Београду”, помалограђанити (се), уколоте

чити (се), поцрногорчити (се), опуномоћити и опуномоћити дати некоме

пуномоћ“,

префикс + придевска сложено-изведена реч + -и- полакоумити (ce),

подржавотворити, уводоравнити учинити нешто водоравним“, оверо

достојити, уцеломудрити (ce) (заст), прозлочестити (се), удвостолити

(се), поједноставити (се), уједноставити (се), забелоглавити се (покр.)

постати белоглав (стављањем беле мараме на главу) и

префикс + сложено-изведени придев + -a-: предвостручати (ce)

учинити двоструким односно постати двострук”.

2.5.2. Несвршени глаголи имају структуру:

префикс + сложена именица + -ива-: опуномоћивати давати пуно

моћ“,

префикс + сложена именица + -ива-: опуновлашћивати,

префикс + сложено-изведени придев + -ива-: осамостаљивати (ce)

чинити самосталним односно постајати самосталан“, облагорођива

ти (се), овековечивати (се), уједноличивати,

префикс + сложена именица + -aвa-: опуномоћавати давати пуно

моћ“,

префикс + сложено-изведени придев + -aвa-: озловољавати (ce),

оживотворавати (се), овековечавати (се) и

префикс + сложено-изведени придев + - ава-: облагорођавати (ce)

чинити благородним односно постајати благородан“, осамостаљавати

(се), озлоглашавати.

3. Наша анализа глагола са интерфиксом -o/e- у савременом српском

језику показује да њих нема много, али да су творбени модели (који углав

ном нису нарочито продуктивни) бројни. То се односи првенствено на гла

голе настале комбинацијом префиксације и суфиксације. Бројност модела

којима се творе ови глаголи проистиче из мноштва комбинација префикса

и суфикса.
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Рез коме

Драгана Раткович

ГЛАГОЛИ СА ИНТЕРФИКСОМ -o/e-

В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ИЗБIКЕ

Настоишан работа касаетси словообразователњно-семантического анализа

глаголов, в которњих интерфикс авлиетси словообразователњним формантом (т. е.

глаголов, образованних способом словосложении и комбинированнЊIм словообра

зованием) и в которњих налицоморфемнан структура (префиксалвнвле и суффиксалв

нЊле производнње образованих и слова, полученнЊле комбинированием префиксации

и суффиксации). Анализ показивает, что глаголњи с интерифксом -o/e- немногочис

леннЊI по отношенико к суШествителЊнЊIм и прилагателЊнЊIм данного типа, однако

словообразователние модели (болњшинство которњих в основном не очене продук

тивно) многочисленнЊI. Зто относитси в первуко очередњ к глаголам, полученним

комбинированием префиксации и суффиксации, мотивирукошее слово которњих

принадлежит к композитам или сложно-производнњим словам. Многочисленностњ

моделећ проистекает из множества возмoжнЊих соединенић префикса и суффикса.
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