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ЂОРЂЕ ОТАШЕВИЋ

(Институт за српски језик САНУ)

ПРИДЕВИ И ПРИЛОЗИ С ПРЕФИКСИМА ИН- ИИ

У раду се говори о пореклу, лексикографској регистрацији, творби, значе

њу, продуктивности, фреквентности и акценту придева и прилога с префиксима

иН- И и-.

Кључне речи: префиксација, придеви, прилози, негација.

1. Порекло

Синонимични префикси ин- и и- латинског су порекла“. Потичу од ла

тинског префиксa in

incommutabilis непроменљив

incomparabilis несравњив, неупоредив

incompositus неправилан, неуређен

inconcessus недопуштен

inconcinnus незграпан, нескладан“

Одговара грчком префиксуа-, an-. У раном латинском префикс in- се ко

pистио испред свих сугласника. У каснијем периоду, услед асимилације, овај

префикс има варијанте im- (испред уснених сугласника: im-mensus), il- (испред

l: il-literatus), ir- (испред r: ir-regularis). Испред дп се редукује на i- (i-gnarus,

i-gnoscere)”.

“ „in-“ prefisso negativo o privativo, lat in-, d'origine indoeuropea, dal grado zero

della negazione ne, cfr. il gr. a- privativo o german. un-, lºindoiran. a-, tutti da *ћ-“ (ц. DEI:

3, 1973).

* В. и Секулић 1973:84, Озерова 1978:39, Блох и Вартбург 1975: 334 и др.

* в. ОЕО: V,131.

уп.: „IN- Pref negatif, empr. du lat. in-, prend les formes im devant b, p, m, il

devant I, ir devant r" (ц. Блох и Вартбург 1975: 334); „in- fin-1 prefix not (L); — eg insin

cere, insincerity. It appears also asi-, il-, im-, ir-, eg ignoble, illegal, immortal, irregular

(see these words)“ (WNDAT. 277).

УРСАНУ је наведен аломорф им-: „ин- (испред уснених сугласника : им-)“

(рсану, vii: 723).

За енглески језик Секулић (1973: 84) наводи варијанте im- испред т, b, ir

испред r, il- испред I и gиспред контрактивних основа односно речи. Бондареднко уз

префикс ин- наводи и аломорфе им-, ил-, up- (Бондаренко 1983:81).



34 На ш је зи к

У српском језику, испред двоуснених сугласника б, п префикс ин- има

облик им- (имперсоналан, имподерабилан, импотентан, имперманентан),

док се префикси-јавља само испред сонанатам, л и р (иматеријалан, имора

лан, ирационалан, иреалан, ирегуларан, илегибилан, илојалан, илегалан).

Синхроно посматрано ин- и и- су два префикса пошто у стандардном

српском језику не постоји гласовна алтернација код које се сонантн губи ис

пред сонанатам, лир. Због тога Стјепан Бабић међу префиксе који постоје у

хрватском књижевном језику убраја и префикси-, који се јавља „u nekoliko pri

djeva stranoga podrijetla u značenju ne-: ilegalan, ilojalan, imaterijalan, imoralan,

iracionalan“. Као посебан префикси-је уврштено и у РСАНУ.

и- префикс (према лат. in-, i-) (у страним речима) за порицање, за озна

чавање да је нешто супротно од онога што значи основна реч сложе

нице, исп. не-; нпр. илегалан, иреалан, ирегуларан, ирационалност, ире

леванција и др. (РСАНУ, VII: 202).

Дана Бошков у свом чланку о придевској негацији префиксима“ у на

слову, а и даље, спомиње само префикси-, мада је међу примерима наведен и

придев „инконзенкветан“, па није јасно да ли су код ње и- и ин-два различита

префикса или је префикс ин-аломорф префикса и- (а не обрнуто). Као посебан

префикси- је наведено и у Мразовић и Вукадиновић 1990“.

У великој граматици руског језика“ наведен је само префикс им-/up

Прилагателњнвле с преф. им-/ир- (фонемат. |им, | / |ир, |) обозначакот

отсутствие или противоположностњ признака, названного мотивируко

шим словом. Они принадлежат к сфере научноћ терминологии, причем

морф им- вступает перед согласноћ |м 1, а морфир- – перед 1 p 1 или

p" | : имматериалbнви, имморалbнили, иpрационалвнвић, ирреалнви, иp

регуларнви. Тип непродуктивен.

Међу префиксе који се у руском језику комбинују са придевима В. Н.

Немченко уврстио је само префиксир-".

ир-: иpрационалнвић, ирреалвнЊић, иррегуларнЊић.

Префикси-, међутим,јавља се само испред сонанатам,лир (ирациона

лан, иреалан, ирегуларан, ирационалност, ирелеванција, илегалан, илојалан,

иматеријалан, иморалан), док се ин- налази испред свих осталих сугласника

и самогласника, изузев три наведена сонанта. Ово указује на „аломорфско по

рекло“ префикса и-. Пошто синонимични префикси ин- и и- воде порекло од

латинског префиксa in-, а све речи са овим префиксима у наш језик су ушле

* ц. Бабић 1986:420.

* Бошков1981.

“ „Слична је ситуација и код префикса дис- и и- ... инконзекветан је у већој мери

недоследан него неконзеквентан, итд.“ (ц. Бошков 1981: 67) -

* „PRIDEVI IZVEDENI POMOĆU PREFIKSA/ (...) i iracionalan, irelevantan / in

indiskretan, indirektan“ (ц, Мразовић и Вукадиновић 1990: 258).

* Руска граматика: 307

* Немченко 1984: 159
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„у готовом облику“, неки лингвисти не издвајају и- као посебан префикс. Пре

фикси-, са негативним значењем, у РМС се не наводи, а нема га ни у речници

ма страних речи Вујаклије и Клајна и Шипке.

У језицима са „етимолошким“ правописом јасно се види да су ир-, им

и ил- варијанте (аломорфи) префикса ин-: имматериализм, имматериалвнви,

иммобилонњи, имморализм, имморалbнога, иpрационалbностњ, ирреалbности,

uppeалbноlu, uppeгуларностњ, иррегуларнви“, immariable, immoral, irrattrapa

ble, irrecevable, irreel, irremplacable, irrespirable", irreducibilni, irregularni, irre

levantni, irreversibilni, immaterialni, immoralni, illegalni, illegitimni, illoyalni“.

У SSKJ i- је наведен само као аломорф префиксa in

in ... predpona v sestavljenkah, pred l, m, n, r i ..., pred pim ... (i) za izra

žanje nasprotja, zanikanja tega, kar je pomen osnovne besede: inaktiven,

intoleranca, ilegalen, imobilen, iregularen“

иако се речи пишу као и у српском језику: ilegitimen, imaterialen, imobilen, imo

ralen, iregularen, ireverzibilen“.

Даље се о префиксу и- неће посебно говорити пошто се све што је наве

дено за префикс ин- односи и на префикси- (а аутор овог чланка сматра га за

aлoмoрф префикса ин-).

2. Речници

Речи са префиксом ин- (са негативним значењем) новијег су датума.

У Вуковом Рјечнику није забележена ниједна реч. Потврде за овај префикс

не налазимо ни у Броз-Ивековићевом речнику. У РЈАЗУ се налазе само две

ИМенице:

IREGULAR, m. irregularis, čovjek koji nije primio ili ne smije primiti svete

redove. – Upisaca od XVI do XVIII vijeka.

ПREGULARITAD, f. irregularitas, osobina onoga koji je iregular – XVI i

ХVII vijeka (RJAZU, ПI: 853).

У савременом језику префикс ин-се јавља само у речима страног поре

кла, односно практично све речи са овим префиксом су позајмљенице које су

из других језика преузете у „готовом облику“. Зато се може сматрати да овај

префикс у српском језику није продуктиван.

У РСАНУ, РМС, Клаић 1984, Вујаклија 1980 и Клајн и Шипка 2008 забе

лежено је преко 130 придева и прилога са овим префиксом.

У прегледаним речницима забележено је само шест прилога: илегално

(РСАНУ, РМС), имперфективно (РСАНУ, РМС), индиректно (РСАНУ, РМС),

индискретно, иреално (РСАНУ), ирелевантно (РСАНУ).

“ Озерова 1978.

11 TLF.

* Priručni slovnik.

* SSKJ, II: 34.

* SSKJ, II.



36 На ш је зи к

3. Творба

Највише придева има наставак -ан/-ни: илегалан, илегитиман, илибе

ралан, иликвидан, илимитиран, илојалан, иматеријалан, имеморијалан, имо

билан, иморалан, имперфектан, имперфективан, имперманентан, имперсо

налан, инабрутан, инадекватан, инактиван, инакуратан, инартикулиран,

инцивилизиран / инцивилизован, индецентан, индецизиван, индефинитан, ин

детерминиран, индетермиран, индиректан, индисциплиниран, индискретан,

индоцилан, инефективан, инегалан, инекспертан, инеквалан, иневидентан, ин

фертилан, инфинитан, информан, инхуман, инкохерентан, инкомпетентан,

инкомплексан, инкомплетан, инконгруентан, инконклузиван, инконсеквентан/

инконзеквентан, инконстантан, инконституционалан, инконтинентан,

инконвенијентан, инкоректан, иноблигатан, иноцентан, инофицијелан, ино

фициозан, инокупиран, иноминатан, инопортун, инормалан, инсензибилан,

инсепаратан, инсолидан, инсолвентан, инсубординиран, инсуфицијентан, ин

полерантан, интрансигентан, интранзитиван, ирационалан, иреалан, ирегу

ларан, ирелевантан, ирелигиозан, иреспектуозан, иреверзибилан, иреволуцио

наран.

Више од педесет придева има наставак -абилан или -ибилан: илегиби

лан, имеморабилан, имперабилан, импатибилан, импенетрабилан, импермеа

билан, имплаузабилан, импондерабилан, импондереабилан, инакцептабилан,

инапликабилан, индеклинабилан, индигестабилан, индискутабилан, индиспо

нибилан, индиспутабилан, индивизибилан, инексплорабилан, инекспресиби

лан, инекстензибилан, инелигибилан, инфалибилан, инфатигабилан, инфлек

сибилан, инхабилан, инкоерцибилан, инкомбустибилан, инкоменсурабилан

/ инкомензурабилан, инкоместибилан, инкомисцибилан, инкомпарабилан,

инкомпатибилан, инкомпензабилан, инкомпрехензибилан, инкомпресибилан,

инконцесибилан, инкондензабилан, инконтестабилан, инконтрибуабилан, ин

конвертибилан, инкоригибилан, инкредибилан, инкурабилан, иноперабилан,

инсанабилан, интестабилан, инумерабилан, инваријабилан, инвизибилан, ире

дуцибилан, ирекузабилан, иремедијабилан, иресистибилан.

Елемент -абилан (-ибилан) у граматикама српског језика се не наводи

као посебан суфикс“, иако је у енглеском језику -able cyфикс помоћу којега

се, према подацима из књиге Англитские неологизмњи“, гради највећи број но

вих девербативних придева. У енглеском језику овај суфикс има значење „able

to (durable); capable of being (drinkable); having qualities of (comfortable); ten

ding to (perishable)“. Већина од педесетак наведених речи из нашег језика

са префиксом ин- и елементом абилан- има значење „који није способан за,

над којим није могуће вршити радњу означену глаголском основом“. Слично

значење у већини случајева има и српски суфикс-ивЉљив“ у комбинацији са

префиксом не-, односно код придева изведених од одричних глагола“ (непри

* Нема га међу суфиксима у Белић 1949, Стевановић 1975, Станојчић и Поповић

2008, Клајн 2003. Наводи се у списку суфикса и суфиксоида у Клајн и Шипка 2008. 48.

“ „СамњIм продуктивним изних бњл суффикс -able“ (ц. Жлуктенко 1983: 32).

17 ц. WNDAT. 17.

* в. Станојчић и Поповић 2008: 171—172.

“ Придеви са овим суфиксом много чешће се изводе од одричних глагола него од

глагола „који не одричу већ потврђују дотичну особину“ (ц. Стевановић 1975: 557).
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хватљив, немерљив, неподмитљив, неутешив, непобедив, неодгодив, неухва

тив, неизбројив, незаустављив и сл.).

За тридесетак придева са негативним префиксом ин- у РМС и ХIV књи

зи РСАНУ забележене су и истокорене речи са префиксом не- илегалан — не

легалан, илегитиман — нелегитиман, иликвидан — неликвидан, илимитиран

— нелимитиран, илојалан - нелојалан, иматеријалан - нематеријалан, имора

лан — неморалан, инадекватан — неадекватан, инактиван — неактиван, инар

тикулиран — неартикулиран, инартикулисан — неартикулисан, инцивилизиран

— нецивилизиран, индиректан — недиректан, индисциплиниран — недисципли

ниран, индискретан — недискретан, инегалан — неегалан, инхуман — нехуман,

инкомпетентан — некомпетентан, инкомплетан — некомплетан, инконсе

квентан / инконзеквентан — неконсеквентан / неконзеквентан, инкоректан

— некоректан, иноблигатан — необлигашан, инормалан — ненормалан, инсол

вентан — несолвеншан, ирационалан — нерационалан, иреалан — нереалан, ире

гуларан — нерегуларан, ирелигиозан - нерелигиозан. За само један придев са

елементом -абилан/-ибилан и негативним префиксом ин- у ХIV књизи РСАНУ

је наведен и истокорени придев са префиксом не

неакцептибилан, -лна, -лно нераспр. неприхватљив од странеменичног

дужника. — Са неакцептибилном трасираном меницом посаојеједностав

нији, јефтинији и бржи (Зб. зак. 7, 27)(РСАНУ, ХIV. 670)

Овај једини истокорени парњак, наведен у РСАНУ, има ознаку нерас

прострањен. Истокорени парови придева са елементом -абилан/-ибилан и

префиксима не- и ин- у РМС нису забележени. У РМС, највероватније због

мањкавости грађе, нису уврштени придеви некохерентан, неофицијелан и не

толерантан, иако постоје и користе се. Нема ни придева недиректан, забеле

женог у РСАНУ и потврђеног само једним примером, али се он ретко среће.

4. Значење

Значење придева и прилога са негативним префиксом ин-, исто као и

код речи са префиксима а- и дис-, маркираноје у односу на истокорене речи са

префиксом не-“. „Ирегуларан је у већој мери неправилан него нерегуларан“.

У енглеском језику када се овај префикс нађе испред истих речи, као

и префикс un-, значење речи, у зависности од употребе једног или другог пре

фикса, мења се. Придеви са префиксом in- су маркирани у односу на речи ис

тог корена са префиксом ип-, исто као и придеви са ин- и не- у српском језику.

„На примјер: "inhuman“ значи 'brutalº, a unhuman“ значи "not human“, unmoralº

значи "not moral”, односно "non moralº, a immoral“ има отприлике значење раз

уздан, распуштен“.

Придев илегалан и прилог илегално имају два значења:

илегалан, -лна, -лно (према лат. in- и legalis) 1. који крши законитост,

незаконит, противзаконит, бесправан, - поступак, - решење, - пре

29 в. Оташевић 2006.

* Ц. Бошков 1981:66-67.

* ц. Секулић 1973; 84.
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суда итд. 2. који постоји, делује, живи одн. који се обавља, остварује

кришом од власти, тајно, скривено (РСАНУ, VII: 678-679).

Иако су иста значења наведена и за истокорени придев са префиксом

не- (прилог нелегално није забележен у РМС), у језику је дошло до поделе у

употреби ових речи — илегалан се користи у значењу „кришом од власти, тај

но“, а нелегалан у значењу „који крши законитост, незаконит, противзаконит,

бесправан“. Овакав развој потврђују и изведенице илегалац и илегалка (имени

це нелегалац и нелегалка не постоје).

Придев рационалан нема исто значење са префиксима не- и ин-. Нера

ционалан, поред значења „неразуман, неразборит, бесмислен“, које има и

придев ирационалан, има и значење „неекономичан, расипнички“, које код

придева ирационалан није забележено. Данас се придев нерационалан кори

сти готово искључиво у значењу „неекономичан, расипнички“, док се за из

ражавање другог значења које ова реч има користе придеви ирационалан или

неразуман.

5. Продуктивност

У српском језику префикс ин-је непродуктиван. У ауторовом електрон

ском корпусу налази се самоједан придев с префиксом ин- која није забележен

у постојећим описним речницима, у речницима страних речи и речницима

нових речи:

инфаустан: Док је (...) одабрано име савршено одговарало Стефановој

палати, дотле је у смислу перспективе тих односа било више него зло

слутно, јер као да је на сва звона оглашавало инфаустан завршетак и

ове моје пустоловине (Ходочашћа Арсенија Његована), Истина је да је у

доба декаденсе један Калигула или Нерон могао одређеној врсти људи

послати и ноћу предлог да буду ухапшени или сами да се убију — обе су

алтернативе биле инфаустне — али су то традиционално били изузеци

(Борислав Пекић, Године које су појели скакавци. Успомене из затвора

или антропопеја (1948—1954)).

И овај придев је позајмљеница из француског или енглеског језика или

преко њих“ и среће се ретко“.

6. Фреквентност

И поред релативно великог броја придева и прилога са негативним пре

фиксом ин- који су наведени у речницима, само њих десетак у савременом

језику има значајнију фреквенцију. Најчешћи су придев илегалан и прилог иле

гално. Придев илегалан се среће много чешће него све остале речи са префик

сом ин-. И прилог илегално среће се чешће него сви други прилози са овим

* ц. РМС, III: 754.

* ц. РМС, III: 754.

* Infaust (...) а. rare /ad. L. infaust-us unlucky, perh. through F. infauste (Cotr. 1611). /

Unlucky, unfortunate, ill-omened (ц. ОЕГ), V. 253).

* Борислав Пекић је у више својих дела овај придев употребио десетак пута.

Среће се и у медицинским текстовима.
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префиксом заједно, и овде је та несразмера у фреквентности још израженија

него код придева, јер, сем прилога индиректно, сви остали прилози с негатив

ним префиксом ин- срећу се врло ретко. Прилог индиректно је једини прилог

са овим префиксом чија је фреквентност у ауторовом електронском корпусу

већа од фреквентности придева од којег је постао. Често се среће и придев

ирационалан.

Придеви имперфективан, имперсоналан и инкомпатибилaн чести су у

лингвистичкој литератури.

Сви остали придеви имају изразито малу фреквенцију.

7. Акценти

Већина придева и прилога са негативним префиксом ин- има краткоси

лазни акценат на префиксу: илегалан, илегално, илегибилан, илојалан, имате

ријалан, имперсоналан, индиректан, инфинитан, инфлексибилан, инкомпара

билан, ирационалан, иреалан итд. Само мањи број ових речи задржава акценат

простих придева: илимитпран, инабруттан, инартикулисан, инцивилизован,

инцивилизиран, индецентан, индетерминиран, индисциплиниран, инокупиран,

ирелевантан, ирелевантно“.
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РеЗ КОМ e

Джордже Оташевич

ПРИЛАГАТЕЛБНЂЕ И НАРЕЧИЖ С ПРИСТАВКАМИ ИН- И И

Синонимичнвне приставки ин- и и- происходит от латинскоћ приставки in

В современном извике приставки ин- и и- поивлакотси толњков словах ино

странного присхождениа, точнее, почти все слова с зтоћ приставкоћ ивликотси за

имствованними словами, которње из других азњиков вЗатљив «готовоћ формеж. Поз

тому можно сЧитатњ зту приставку в сербском изљике непродуктивноћ.
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У болњшинства прилагателњних окончанин-ан/-ни (илегалан, илегитиман).

Болњше питидесити прилагателњнЊих с окончанием -абилан или -ибилан (илегиби

лан, имеморибилан, имперабилан). Толњко у деситка прилагателњнњих и наречић с

зтоћ приставкои (вернее, приставками) в современном извике високал частотностњ

(илегалан, индиректан, илегално, индиректно).

Значении прилагателњних и наречић с отpицателњноћ приставкоћ-ин,так

же как и у слов с приставками -а и -дис, маркированњи по отношенико к одноко

ренним словам с приставкоћ не- – ирегуларан в болњшећ степени неправилен в

сравнении с нерегуларан.

У болњшинства прилагателњних и наречић с отpицаталвноћ приставкоћ

ин- краткое нисходишее ударение на приставке (илегалан, илегално, илегибилан,

илојалан). Толњко незначитељное число зтих слов сохранжет ударение простБIх

прилагателњнњих (илимитпран, инабруптан, инартикулисан).
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