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ОСКВРНАВИТИ, ОСКРНАВИТИ, ОСКРВНАВИТИ

И СЛИЧНА ЛЕКСИЧКА ОБРАЗОВАНА У НАШЕМ 1ЕЗИКУ

Предмет овога рада ]есте однос гласовних трупа скврн

одн. скврњ (обележићемо их као А-вари}анту) : скрн/скрн>

(Б-варщанта) : скрвн/скрвњ (В-варщанта) у разним лексич-

ким образован>има нашега језика, те рьихова етимолошка

као год и нормативна вредност и употребл>ивост.

Карактеристично }е, нарочито за савремену ]езичку си-

туацщу, да се поменуте трупе јавл,ају у једних те истих

лексема одн. само у некима од нъих, али готово увек као

]една од три варщанте, без меЬусобне семантичке дистинк-

щце. Летимичан преглед на матерщал и граЬу језика, меЬу-

тим, указу]е на чшьеницу да ]е употребна вредност не само

поједине вари]аите веп и појединих лексема у ко]има ове

варианте налазимо — врло неједнако третирана. Илустра-

цкуе ради навешпемо само неколико података. Правопис

српскохрватског кн>ижевног ]езика (Прав.), на пример, у

речничком делу показухе само лексеме А-вар. (са гласовном

трупом скрвн) и то само сложенице, при чему су наведене

само речи: оскврнути1, оскврнуке, осквргъивати одн. родо-

скврнилац, родоскврнилачки и родоскврнуке. Прегледом

граЬе2 констатовали смо, меЬутим, да се, рецимо, лексема

1 У I КН.ИЗИ Нашег ]езика (Бгд. 1933, стр. 88) ставлена је, меЬу

тим» У рубрици ]езичких поука нагажена: „Иако се много употребл>а-

ва променути (заменути, изменути) тако и оскврнути... ]едино ]е

правилно заменит. . . оскврнити". Као што Ье се на материалу видети,

ова] заклучак, бар што се) правилности глагола оскврнути тиче, тре-

бало би примити ипак с резервом.

2 Ми смо се овом приликом у анализы послужили следеЬим ма

териалом: за старще, исторщско стан>е потврде смо узимали из

Р]ечника хрватскога или српскога језика Тугославенске академще зна-

ности и ум]етности у Загребу (Р1А), док смо за новщу ситуащцу

консултовали Вуков Рјечник (I—IV издан>е), Речник Правописа срп

скохрватског юьижевног ]езика (изд. 1960. г.) (Прав.), те граЬу за

Речник САНУ Института за српскохрватски 1език у Београду

(РСАНУ).
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родоскврнилац налази забележена ]ош само у Речнику Ри

стипа—Кангрге3 и само у једнога писца (Милана Богдано-

випа); родоскврнилачки—још само у Речнику Ристипа —

Кангрге, а родоскврнуке — ]едино у Правопису. Насупрот

Правопису, Вуков Р]ечник (изузев у првом и делимично

другом издан>у) бележи понеку реч А и Б-вари]анте, од ко-

]их су неке сложене с префиксом о-, а ни ]една с елементом

родо-, Од лексема А-вар. Вук бележи: скврнити (не наводе-

ћи пример),скврн>ен>е (упупу]упи ]е на скврнити) и осквр-

нити (уз два примера и с напоменом да ]'е из Црне Горе),

док од лексема Б-вар. бележи: скрнав (не помшьупи ничим

вар. скврнав, иако }е такав облик забележен у граЬи, чак

и код Даничипа — исп. лексему 10), док следепе три речи

упупу]е на облик А-вар.: скрнавити („виде скврнити" — ма

да у језику егзистира и облик скврнавити — исп. лексему

15), скрнав/ьен>е („виде скврн>ен>е", т). као и у претходном

случа]у, не претпоставл>а могупност постс>]ан>а глагола сквр

навити), те оскргъавити („виде оскврнити" — а не осквр-

гъавити, исп. лексему 58).

У Речнику Ристипа—Кангрге, опет, бро] лексема — и

простих, и изведених, и сложених — знатно }с вепи: скврна,

скврнаван, скврнавити, скврнав/ьен>е, скврнити (се) —

А-вар., одн. скрнав, скрнаван, скрнавити (се), скрнавлеъе,

скрнавост — Б-вар. Од ових, на А-вар. упупене су само скр

навити (се) и скрнав/ьен>е, док лексема скрнавост нще ни

дата у облику А-варщанте. С друге стране, од сложених лек

сема с предлогом о: оскврна, оскврнавити, оскврнавлен,

оскврнав/ьеност, оскврнити, оскврн>ен,е, оскврн>иван>е,

оскврн>ивати — Ристип— Кангрга за Б-вар. налазе само ]е-

дан облик: оскврнавити, док од сложеница са родо ни ]една

нще показана у Б-варщанти.

Оваква неу]едначеност наводи нас на то да целу ову ка-

тегорщу речи поближе размотримо, пре свега на основу

онога што нам сам матерщал ]езика показу]е.

Прегледности ради матерщал смо поделили на две вепе

групе: групу простих и изведених речи и групу сложеница.

3 Речник српскохрватског и немачког ]езика, Бгд. 1928. г.
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Лексеме обе групе посебно смо издво]или по варщантама

(А, Б и В) приказу]ући у оквиру н>их засебно именице, при-

деве и глаголе — будучи да се лексичка образовања овога

типа једино и јавл>а]у у ове три врете речи (уз извесна ма-

н>а одступан>а на ко}а ћемо у току рада указати).

Оно што се испол>ава као општа карактеристика лексе

ма ове врете ]е — нетипичност фонетског склопа ових гла-

совних трупа (нарочито А-варщанте) за штокавску ситуа-

щцу. Лексичка природа ове иородице речи карактерише се

веома уским семантичким границама, тј. етимолошко, из-

ворно значењско пол>е, нарочито у савременом ]езичком

осећању, у многоме је сужено, а по]едини елементи изгуб-

л>ени.4 Изгледа, на основу граЬе, да се може говорити и о

невелико] релативно] фреквенщци лексема овога значена

у ]езику уопште, услед чега материјал показу]е прилична

колебан>а у начину творбе изведеница, чща се конкретна

образован>а често своде на индивидуална остварења, мада,

начелно, најчешЬе нису противна потенщцалним и нор-

малним творбеним системима нашег ]езика.

У етимолошком погледу може се констатовати примар-

ност гласовне групе скврн, ко]а сво}е порекло води ]ош из

старословенског ]езика, док су друге две свакако резултат

новщих процеса, насталих као последица артикулационих

упрошпаван>а и прилагоЬавања лакшем изговору. У ко]о]

су мери оне заступл>ене и још увек уобича]ене — покуша-

ћемо да покажемо на материјалу ко^'и нам за то пружа испи-

тивана граЬа.

ПРОСТЕ И ИЗВЕДЕНЕ ЛЕКСЕМЕ

А-варщонта (скврн-/скврн,-)

Речи са овом гласовном трупом претпоставл.а]у прима-

ран распоред консонаната. Овај склоп потврЬу]у име

нице:

4 У вези са овим лексемама извршили смо и малу анкету. Нико

од упитаних нще, на пример, са сигурношЬу могао потврдити извор-

но значен>е речи скрвн док неки такву лексему и нема]у у свом $е-

зичком фонду.
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1. скврн — (свакако основна и родоначелна лексема,

настала директно из старословенске форме скврьнь, ко]а је

имала значен>е „мрл>а", „ругоба", а у нашим на]ранщим, а

и нешто каснщ'им временима и значен>е „нечистопа",

„грех").5

— Потврде за ово значен>е Р1А наводи из 17. и 18. века

(исп. РадовиЬ: Опери ме да не остане у мени скврни ника-

кове. — Каван>ин: Само у рају не]ма скврни). Сама реч, а

поготово н>ено исконско значен>е веома ]'е архаично за са-

времени кшижевни језик, али ]е у неким народним говори

ма очувано, што сведоче и примери у неких нови]их писаца

(исп. С. Кран>чевић: А]д да ти покажем скрвн на оном ру-

бл>у. — Б. Радић: Лептир има на сваком крилу по би)елу

скврн);

2. скврна — (са истим значен,ем и карактеристикама

као и лексема 1 ) .

— Р1А је потврЬу]е вепим бро]ем примера старијих

писаца (Марулић: Свак се чува] такве скврне. — Ра]ип: Опе

ре сву скврну, у ко]0] се вал>ао— итд.), са напоменом да Зо

ре ову реч означава као народну уместо туЬе „махна".

Новща граЬа (сем Речника Ристипа — Кангрге) ову

лексему не потврЬује. Остале, пак —

3. скврник — („грешник", исп. старослов. скврьнь-

никъ);

4. скврните/ь — („она] ко]и оскврн>ава");

5. скврност — („ругоба, нечистопа")

— потврЬене су у Р1А малобро]ним примерима, углавном

само из старијих писаних текстова (до 18. в.), док нови]а

граЬа регистру]'е само лексему 4, и то само код два писца (Р.

Маринкрвип: Зашто стварате проблем око једног злочинца

и скврнител>а. — А. Цетинео: Вепе каноника реши да се на

скврнител>а светих предмета удари проклетство). Од

лексема:

6. скврн> — („оскврнупе");

5 Значен>а псцединих цитираних лексема наводимо дословно пре-

ма извору, уколико их тамо налазимо (на^нешпе су узимана из Р1А).
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7. сквргъа — („оскврнуЬе");

8. скврњегъе — („пот. уегЬ. од скврнити; онечишпа-

ван>е")

— 6 и 7 потврЬене су само стариком граЬом (6 у Витезо-

внпеву Р)ечнику, а 7 примером из 14. в.), а лексему 8 нала-

зимо и у новщим изворима: у Вуковом и Броз-Ивековипе-

вом Речнику, те у писаца А. Тресипа: Скврн>ен>е свете хр-

ватске повщести и И. Козарчанина: Не напушта своје жртве

ни под щцену блапен>а и скврн>ен>а онога на]светијег у себи.

Од придева налазимо:

9. скврн — („окал>ан, ружан, грешан", у старосл.

скврьньнъ)

— са иотврдама у РЗА код старијих, а и код нови]их

писаца, с почетка 20. в. (исп. 3. Каван>йн: Скврне одипе по-

крити пе. — В. Врчевип: Како си ти могао дигнути тво]е

скврне руке на нескврни образ свога духовника?), чему

треба додати и око 20 примера из 15 писаца граЬе РСАНУ,

углавном с краја 19. и почетка 20. в. (ИЬегош: Осахнуше са-

моубиствене скврне руке. — 3. Илип: Тер му скврном ногом

душман за врат ста]е — и др.) ;

10. скврнав — („окал>а", исп. старосл. скврьнавъ = не

чист, окал>ан, грешан)

— Р1А да]е само две потврде (Старине— Живот св.

Алексща: Снаха ]е в скврнавих ризах. — Б. Даничип: При

ми је из скврнавщех уста н>еговщех), док у изворима граЬе

РСАНУ потврда има само код два писца са по ]едним при

мером (3. 3. Зм&]: Мисли л' он силом да потегне с олтара у

свој одар скврнави — и у 3. Гру]ановипа);

11. скврнаван — (вероватно иновациони облик).

— Р1А га не бележи, а у граЬи РСАНУ налазимо само

код М. Б. Милићевипа: Сва су свештенодејства скврнавна.

— те у ]ош два старща извора;

12. скврнан— (значен>е као 10, исп. старосл. скврьньъ)

— РТА да]е врло стара сведочанства (из 14. и 17. в.),

док нови]а граЬа ову лексему не позна]е;
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13. сквргъав и

14. скврњаст

— потврЬене су само у граЬи РСАНУ са по ]едним приме

ром из 19. в.

Глаголи су потврЬени следепим облицима:

15. скернавити — (изворно ]е значен>е „кал>ати")

— за што налазимо потврду у Р1А само у ]едном примеру

18. в. (1. Ра]ип: Скврнави сво]е руке), али зато граЬа РСАНУ

садржи 8 примера код исто толико писаца, мада се значен>е

у н*их унеколико померило од етимолошког (исп. Св. Но

ровил: Ви сте једна свин>а ко]и скврнавите поштен>е часног

човека.— М. Видедковип: Они пе скврнавити нашу земл>у.

— М. 1урковиг1: Он скврнави светшьу храма. — и сл.). Оста-

ли извори (Прав., Вук) не потврЬу]у овај глагол.

16. скврнихи — ( „онечишпавати, оскврн>ивати", исп.

старосл. скврьнити)

— Р1А да]е за ову лексему повепи бро] потврда, мада тако-

Ве из старих извора, што по сво] прилици сведочи и о н>е-

но] вепо] употребл>ивости у ранщим периодима. Глагол ]е

унет и у Вуков Рјечник (трепе издан>е), а потврЬу]е га и

граЬа РСАНУ у око тридесетак примера из преко 20 извора

(нпр. А. Шантић: Свете ми прагове скврни. — М. Бан: Што

год ]е свето све сатире, скврни племе то проклето. — т. 3.

Зма,)': Не скврни ]е лажном душом. — итд.).

17. скврнути — („кал>ати")

— Р1А налази потврду само код 3. Каван>ина (поч. 18. в.), а

у граЬи РСАНУ има 9 примера код 7 писаца (нпр. М. Хан-

жековић: Не да]'емо да се скврну светин>е материнства. —

М. Беговић: Чаробно тело не скврнуше грщешне очи), што

указу]е на уходаван>е овог глагола у новще време (20. в.).

18. скврњавити— („кал>ати")

— са две потврде у Р1А из 18. в. (код Е. Павипа и Б. Леако-

випа) а ]едном из 19. в. у граЬи РСАНУ.

19. скврњити — („кал>ати")

— у Р1А, само код В. Дошена: (18. в.).
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Као огшгпци, намепе се утисак да су готово све ове лек

семе или веома старе или досежу на]дал>е до почетка 20. в.,

т]. до времена када је контакт са црквенословенским ]'ези-

ком }ош био живл>и у ]езичко] свести писаца.

Б-варщанта (скрн-1скрн>-)

Гласовну групу ове варщанте свакако треба разумети

(што претпоставл>а и РТА) као резултат фонетског упрошпа-

ван>а нагомиланих сугласника А-варијанте, меЬу ко]има

управо изговор усненозубног в (у скврн) изазива на]више

артикулационе потешкопе, па долази до н>еговог елимини-

сан>а, без стварне штете и утица]а на диференщцалну изра-

зитост склопа— бар кад је у питан>у однос скврн : скрн.6

тотована група (скврн>) ман>е ]'е, меЬутим, способна за

упрошпавања ове врете, )ер склоп ко^'и би се добио (скргъ)

асоцира други семантички потенщц'ал (исп. скргъиватье,

скргьивати, скргъити и сл. ко]и имплицирају придевску осно

ву „крн>", ( = „заломл>ен", „окрн>ен", „подрезан" и сл. па и

остале лексеме с том трупом подразумева]у овакву основну

детерминащц'у). Отуда и невелик број образовања и лексе

ма Б-варщанте.

ТакоЬе ]е карактеристично да се ова варщанта са реду-

кованим в фактички ограничава на моделе са суфиксним в.

Ово суфиксно в могло ]е бити двоструко знача]но, т]. у два

правца поспешити редукцщу: с ]едне стране, дисимилатив-

ним детством, а с друге стране, служепи као нека замена за

в ко]е ишчезава у основи (тако се склоп скрнав- у односу

на скврн- не одражава само као проста редукцща и дода

ваите суфикса, него и као сво]еврсна метатеза, при чему в

има двоструку вредност, слично неким случа]евима хапло-

лопц'е).

У односу на претходну, А-варщанту — недоста]е основ

на именица (*скрн) па не налазимо ни друге именице

4 Колико смо могли приметити, у свакодневном разговорном з&

зику, дневној штампи и сл., а и у анкетнраних лица варианта скр

нав све се више уста/ьу]е.
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ко]е би биле од ове изведене (нщедна именичка лексема

А-варщанте нема одговара]уће парн>аке у ово]' Б-варщанти).

Сва именичка образовала овде су изведена

преко придева Сскрнав) али су потврде врло ретке, а и што

их има — углавном су новщег порекла. Тако лексему

20. скрнавет — („гад")

— налазимо само у збирци речи из говора Бачке (граЬа

РСАНУ);

21. скрнавина

— само код 3. 3. Зма]а: Гракпе, шаппе у разблуду скрнавине

и саблазни;

22. скрнавите/ь

— само код В. Живадиновића: За н>ега је сваки одмах бо-

гохулник, скрнавители Величанства;

23. скрнавко

— само код Л. Костипа;

24. скрнавник

— само код М. К. Селима;

25. скрнавност

— само у Речнику Ристипа-Кднгрге;

26. скрнавност

— само у Поповићевом Речнику срп.-нем. (ко]и ]е цитиран

и у Р1А);

27. скрнавчина

,— само код С. М. Сарајли)е,

а једина именица (у ствари глаголска именица) ко]а се че-

шпе |авл>а, и то само у нови]им изворима, ]е

28.скрнавлензв.

— Бележи ]е и Вук (с упупиван>ем на облик А-вар. „сквр-

гьен>е"), такоЬе Броз-Ивековића, а у граЬи РСАНУ налазимо

17 примера у десетак писаца: Сл. 1овановипа, Б. Нушипа. Т.

БорЬевиКа, 3. Бошковипа, М. Настасщевића и других.

Само су два при дев а Б-вар. ко.)и имају аналогне

облике у А-вар. ( 10 и 1 1 ) . То су :
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29. скрнав — („исто што скрнаван")

— за што Р1А даје само два извора из 19. в., док у граЬи

РСАНУ налазимо потврде у збиркама речи из Бачке 3. Дун-

Ьерског и М. Гавриловића, Речнику Ристипа-Кангрге и 1 1 при

мера у 7 писаца (М. Шапчанин: Скрнава дела почтьаше. —

3. Батут: Нама је то скрнав грех. — Братство (1902. г.): Не

мешај с' руком скрнавом. — и др.) и:

30. скрнаван — (са основним эначен>ем (данас избле-

делим) „прл>ав", „нечист")

— где РЗА цитира Вука (пример из Р^.: Сабл>а ти је од сва-

штва скрнавна) и Броза-Ивековића, док граЬа РСАНУ пру-

жа 6 примера код 5 писаца (В. БорЬевић: Чуваше га од скр-

наве руке. — А. П. Зуб: Од скрнавих дела струдни. — В. Ива-

новип: То ]е и на]скрнавща мисао. — 3. Максимовип: Тај

скрнави израз не да се чак ни замислити у речнику. — 3. 3.

Змау. Душман му је скрнаван, као и вн.).

Ново образован>е вероватно представл>а придев

31. скрнавнички

— забележен само код М. Шапчанина.

Остали придевски модели А-вар. (9, 12, 13, 14) нису за-

сведочени као облици са редуцираним в.

Од пет глаголских облика А-вар. (исп. лексеме

15—19) Б-вар. има само два. У чешћој ]е употреби само

32. скрнавити — („кал>ати", по Р1А, али данас обично

са значен>ем „бешчастити", „обесвепивати" и сл.).

— Регистру)е га Р1А са само два примера 19. в. (Досите]:

Зла }е птица, ко]а своје гнездо скрнави. — Н. Познановип:

Самоћу скрнави тихану), затим Вук у Р^. (с упупиван>ем на

„скврнити" и примером: Не пу о н>у сабл>е скрнавити) и

Броз-Ивековип, док граЬа РСАНУ пружа 36 примера код

око 30 писаца, углавном новщ'их (нпр. Б. Нушип: Кривац

своју душу скрнави. — Б. Босић: Скрнавим свету успомену.

— 3. Ипьатовип: Душман је светшьу скрнавио. — С. Мар-

ковић: Светињу су Турци скрнавили. — 3. Скерлип: Не пр-

л>а и скрнави песник снова. — Л». Недип: Немој ми скрна

вити више дома мојега. — М. Бо]ип: Веру не скрнави. — I.
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ВеселиновиЬ: Ако те око скрнави извади га. — 3. Поповип:

Клевепу ову земл>у скрнавећи цил>еве. — и др.), што сведо-

чи о његовој велико] уходаности у језику.

'Други глагол

33. скргъавити

— налазимо само код М. Бана: Скрн>аве храм 1еховин.

В-варщанта (скрвн-/скрвгъ-)

По данашњем језичком осепан>у, рекло би се да су лек

семе ове варијанте у етимолошко] вези са основом „крв".7

Овоме би у прилог могле говорити и извесне семантичке

околности, могућност да се етимолошко значен>е „нечисто-

Ьа", „мрл>а", „грех" и сл. доведе у извесну везу са по]мом

„крв" (исп. шгр. „оскрвнавити мач"— може лако да се схвати

не само као „окал>ати" вей и „окал>ати крвл>у"8; „родоскрв-

нупе"9 — „кал>ан>е, онечишћавакье крви грехом", т]. брач-

ним и сл. односима измеЬу крвних сродника и сл.). Отуда

је, може бити, и карактеристично да се В-вари]анта у граЬи

]езика и не налази у речима простим и изведеним, већ само

у сложеницама типа „оскрвн>ење", „родоскрвн>ен>е" (и то

махом у нови]е време), дакле у таквим лексичким прилика-

ма ко]е на неки начин пружају могупност да се елементи

' Исп. нпр. у Р.ГА лексеме скрв (= „сукрвица или стрв"), у Вука

(Р].) скрвавити (= „окрвавити").

* Исп. у том смислу и пример из нар. песама ко]е Вук у Р]. на

води уз одредницу скрвавити: Мртав пада на крило Ьевојци, скрвави

]о] свилу и кадифу. Карактеристична у том правцу вероватно

омашка коју ]'е Вук учинио дефинишуйи у своме Рј. лексему скрвити

са „Ыийё тасЬеп, сгието", т]. учинити да нешто буде крваво, окр

вавити. Вук ово значење потврщ^е примером: „Не скрви ми мо]е

име крсно". Стих је из песме Турци у Марка на слави (Друга кн>.

Вукових нар. п]'ес, Веч 1848, 434), а у ширем контексу гласи: Беседи

му [слузи] Крал>евийу Марко, Што }е, сине, што сузе проливаш?

Ил' си гладан ил' си жедан, сине? . . . Немо} грозне сузе проливати.

Не скрви ми мо]'е име крсно. — Вей ]е Драгутин Костей у сво]0]

кн>изи Тумачења друге кн>иге српских народних гцесама Вука Сте-

фановийа Карацийа (Бгд. 1937) напоменуо да }е значен>е овог гла

гола вероватно „обесветити", т]. „глайу и жейу не обесвешйу) съе-

тин>у славе о ко}о] сваког треба нахранита и напо]'ити" (стр. 18).

9 1едина лексема овога типа директно наслон>ена на „крв" ]е

родокрвство (исп. под 92).
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„грех", „нечистоћа", „крв" итд. вежу без оштрих разграни

чена у значен>у.

С друге стране пак, В-варщанту ]е свакако могупе тума-

чити и простом метатазом гласова вр ( х рв), што у артику-

лационом смислу претпоставл>а лакши изговор, растерепен>е

трупе од три сугласника (скв-) испред вокалног р.

У сваком случају, као што смо поменули, консултова-

на граЬа (Р1А, Вук, Прав, и граЬа РСАНУ) не потврЬу]е по-

сто]ање В-варщанте у простим и изведеним облицима, веп

само у категорщи сложеница, где пемо ]е и показати.

СЛОЖЕНИЦЕ

У оквиру ових образован>а налазимо два типа: 1. сло-

женице с префиксом о- и 2. сложенице с реч]у род, (родо-).

Карактеристично је: 1) вепе богатство граЬе за сложенице

првог типа, нарочито у старијим времеяским раздобл>има,

док сложенице другог типа више представл>ају спещцалне

термине, знатнее потврЬене тек у новще време (нарочито

од 19. в. наовамо) (Вук у Р]., на пример, не бележи ни ]едну

сложеницу другога типа); 2) сложенице другога типа нема-

ју глаголске облике, будупи да есоцентричне и синтагмат-

ске глаголске сложенице, поготово об]ективног типа, нису

у духу нашег ]езика и 3) карактеристично }е, посебно за са-

времени ]език, да се сложенице оба типа употребл>авају да

леко чешпе и у разноврснщој творби од оних речи ко]е у

своме склопу има]у само основну или од н>е изведену реч.

Оба типа сложеница ]авл>ају се у све три варщанте гла-

совних група, мала не и под)еднако у свим врстама речи.

СЛОЖЕНИЦЕ С ПРЕФИКСОМ О-

А-варщанта (оскврн-/'оскврн,-)

У односу на просте лексеме А-варщанте (лексеме 1—8)

граЬа показу]е извесна иоклапан>а, али и разликовагъа. На-

поредне би биле и м е н и ц е:
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,

34. оскврн — („мала", „л>ага", исп. лексему 1),

35. оскврна — („исто што скврн", исп. лексему 2),

36. оскврник — („исто што окврнител>", исп. лексему 3),

37. оскврните/ь — („пот. ад. према глаг. оскврнити",

исп. 4),

38. осквргъа — („исто што оскврна", исп. 7),

38. оскврњетье — (,дют. уегЪ. од оскврнити", исп. 8)

док би, вероватно, аутохтона образован>а чиниле сложенице:

40. осквргъивање,

41. оскврнавленост — („ЕпЛеШёЛек"),

42. оскврнилац,

.43. оскврните/ьица — („фем. према маск. оскврнител>"),

44. оскврност — („л>ага, мапа"),

45. оскврнуке — („пот. уегЪ. од оскврнути"),

46. осквргъеник — („она] који ]е оскврњен")10,

47. осквргъенство— („стан>е онога што ]е оскврн>ено"),

48. осквргъоет — („исто што оскврност")

— чще, дакле, просте, депрефиксиране облике граЬе ]езика

коју испиту]'емо не потврЬу]е.

Већина ових именица, меЬутим, веома је слабо распро-

стран>ена. Лексеме 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46 и 48 потврЬене су

углавном само по]единачно, у старим речницима или по

]едним примером из писаца 18. в.

У новщим изворима налазимо само лексеме: 40 (у граЬи

РСАНУ, два примера, као А. Барац: Иза оскрн>иван>а свега

избща ]еца]), 41 (само у Речнику Риетића-Кангрге), 34 (код

I. З. Зма]а, као им. мушког рода, у эначен>у „обесвећен>е",

„оскрвн>ен>е": И строго казни оскврн светин>е), док нешто

више примера налазимо у Р.ТА за лексеме 44 и 45, али опет

само код писаца 18. в.

Већу распростран>еност и у старијим и у новщим изво

рима показу]'у образован>а: 37 (оскврните/ь) — са 14 при

мера у десетак писаца у граЬи РСАНУ (нпр. А. Ковачић:

Ха, ха, ха, сиклапу оскврнител>и. — М. Бан: Опак човјек

нще никад срепан, а ]ош ман«е кад }е женски оскврнителз.

— М. Ву]акли|'а: Безобзирни су рушиоци и оскврнителни

10 Судейи по примерима, сигуршца дефинищц'а би била — онај

који скрнави.



Св. 4 Оскврнавити, оскрнавити, оскрвнавити 219

онога што ]е добро. — А. Цесарец: То су црте осврнител>а

гробова. — В. Назор: Градови, оскврнител>и шуме. — лист

Борба: Убити треба оцеубицу и оскврнител>а породице. —

итд.), затим 45 ( оскврнуке) — са 15 примера у 11 писаца (А.

Т. Павичип: Крив си ради оскврнупа ота]ства. — А. Приби-

чевип: Свака лаж н>ему долази као скврнупе светшье. — А.

Барац: Сваки простщи порив ]е трщех, оскврнупе. — С. Ма-

тавул>: Велики ]е грщех — оскврнупе л>епоте. — М. Ханже-

ковип: Та] би чин био оскврнупе гробова. — А. Цесарец:

Бректао ]е бщесом оскврнупа), док за лексему 39 (осквр-

п>ен>е) у граЬи РСАНУ налазимо око 10 потврда (нпр. Г.

1акшип: Оскврн>ен>а су се десила у турско] ирестоници. —

М. Степановип: Сматрамо оскврн>ен>ем рушити дело божје).

За разлику од имёница, број придева је мали (има

их свега четири), а и потврЬу)е их сасвим оскудна граЬа.

То. су:

49. оскврн — ( „оскврн>ен", исп. под 9)

— у Р1А ]е забележена ова лексема с позиван>ем само на

Стулипев Рјечник;

50. оскврнив — („она] ко]и може бита оскврн>ен")

— у РТА поред Стулипа потврЬу]е и Р]ечник Белина;

51. оскврнички

— налазимо у граЬи РСАНУ, само код М. Бана: Бол>е и у ту

МораВу, но у турске оскврничке руке;

52. оскврњив — („исто што оскврнв")

— Р1А, само у Микал>ину и Стулипеву речнику.

Сем прве лексеме (49), остале (50—52) нема]у паралел-

них простих форми, па их вероватно треба сматрати аутох-

тоним облицима.

Глаголски облици, као год и именице, знатно су

богатщи формама и потврдама него што ]'е то случај са при-

девима. Поред сложеница напоредних са простим формама

(исп. лексеме 15—19) налазимо и друге:

53. оскврнавити — (исп. под 15)

— у граЬи РСАНУ шест ]е примера из исто толико различи-

тих извора (нпр. 3. Гор]ановић: Правду оскврнавити. — М.
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Б. Милипевић: ГвожЬе оскврнави н>егову седу главу. — И.

Козарчанин: Има много ствари ко]е ]а чувам у себи, да их

не оскврнави и не обешчасти. — и други с кра]а 19. и по

четна 20. в.);

54. оскврнивати — („пф. према оскврнити")

— Р1А наводи више примера старщих писаца, као што су:

Ран>ина, Посиловип, Матовип и др.;

55. оскврнити — („окал>ати, огадити, опоганити; обл>у-

бити; поврщедити, позлщедити; нарушити, преступи™;

уплашити", исп. под 16) — Р1А да]е велики бро] примера и

потврда за готово сва ова значен>а. Глагол бележи и Вук

(„уегипгеппдеп, ро11ио") са примером: Све их турском крв-

л>у оскврнио.— Када си ме в^ером оскврнио. — и напоме-

ном да ]е реч из Црне Горе. И граЬа у РСАНУ указу]е на вео-

ма живу употребу овог глагола. Садржи преко 50 примера

и десетак облика трпног придева (осквргъен) у више од 30

писаца (нпр. А. ШантиН: Оскврнисте нам стан. — И. Еипико:

Боје се да ће тиме да оскврне сво]а врела осепан.а. — А. Ба-

рац: Племић му ]ё оскврнио жену. — Т. В. Спаодевип:

Оскврнути оно што }е свето. — М. Бан: Стан овај свети да

оскврниш тво]им дахом. — Ф. Тице: Кпер је оскврнио Апо

ло. — 3. 1. Змяу. Носи тво]е грехе црне да светин>у не осквр

не. — М. Вукипевић: Оскврнише свете цркве. — С. Матавул>:

Злато и сребро оскврнило иконе. — Б. Даничић: Хал>ину

да не оскврни. — С. Поповић: Хтедоше да оскврне Високе

Дечане. — I. Ра]ип: Твоје ]е често оскврн>ено име. — I. П.

Стерща: Цркве су нам оскврн>ене. — Ф. Рачки: Не буди ко-

ристол>убл>ем оскврњен. — В. Новак: Плакао је над осквр-

н>еном светшьом. — А. Шантип: И твога су гроба оскврн>ене

плоче);

56. оскврнути — („исто што оскврнити", исп. под 17)

— Р1А да]е велики бро] потврда, мада знатно ман>е него за

лексему 55, а и оне су углавном из писаца 18. в. Вук, меЬу-

тим, ова] облик не бележи, али га региструје Правопис, док

га граЬа РСАНУ засведочава са око 45 примера из преко 30

писаца (нпр. Б. Даничић: Да не оскврне ]ело. — Р. Тресип:

Признај да си царев брак оскврнуо. — Д. Поповип: Света су
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места оскврнули. — 3. Дучић: Жртвеник нико не сме осквр-

нути ни погледом. — С. Кран>чевип: Што таква жел>а преи

ти оскврну. — И. Бипико: Чинило му се да би бес]едом осквр-

нуо н>ихову бол. — А. Барац: Драго, коме је ага оскврнуо

жену, б}ежи. — В. Назор: Бо]им се да мо]а ватра не осквр-

не н>ену евјежину. — И. Во]'новип: Оскврнуше ти попл>ува-

ше идеале. — В. Новак: Тамо п]евати то би значило осквр-

нути ум]етност. — М. Крлежа: Оскврнуте успомене мо]е

ма]ке сасвим су веп исхлапиле. — В. Врчевип: Ко може осве-

штени лик оскврнути?);

57. оскврњавати

— налазимо само у граЬи РСАНУ са по једним примером

у 7 аутора (нпр. 1. Игсьатовип: Оскврн>ава светин>у. — А.

Барац: Ко ]е оскврн>авао н>ихове жене. — Д. Поповип: Бег

]е оскврн>авао кршћанске дјево]ке);

58. оскврњавити — („исто што оскврнити", исп. под 18)

— налазимо у Р1А 10 примера, на]чешпе код старијих пи

саца, а у граЬи РСАНУ само код К. Руварца: Метни му само

то дедно према другоме: круну и оскврнавл>ену лешину;

59. оскврњати — („импф. према пф. оскврнити")

— само у РМ с наслоном на Стулића и пример с почетка

18. в.;

60. оскврњивати — (,уисто што оскврнити")

— само у граЬи РСАНУ у 10 примера из различитих писаца

(нпр. И. Косор: Не будите свшье, не оскврнуте велике н>е-

гове гозбе). (Исп. и гл. им. под 40);

61. оскврњити — (,д!Сто што оскврнити", исп. под 19).

— само у граЬи Р1А у већем бро]у примера старијих писаца.

И овде, дакле, имамо облике ко]'и су настали директним

наслан>ан>ем на просте форме, док су други (54, 57, 59, 60)

настали изгледа самостално. У новије време вепу распро-

стран>еност имају облици лексема 56, 55, 57, 53.

Б-варщанта (оскрн-/оскргь-)

Карактеристично ]е за ове облике да се јавл>а]у нешто

реЬе или чак сасвим ретко у стари]их писаца и извора, док
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се гьихова псцава запажа изразитще у новще време, тачнще

— после Вука, нарочито од почетка овога века. Тако ]е у

Р1А забележена само ]една одредница ове варщанте (оскр

навити), и то с позиван>ем на Вука, који ју ]е унео у свој

речник с упупиван>ем на А-вар. (оскврнити). Отуда свакако

ни Прав, не приказује сложенице Б-вари]анте, мада оне у

новще време све више продиру. Потврду за то пружа и гра-

Ьа РСАНУ. Занимл>ива је чин>еница да се образована овога

типа, а рекли бисмо и сама употреба основног детермина-

тивног значења, везу]е углавном и најчешпе за глаголска

значена.

Отуда за именице налазимо само:

62. оскрнавител — (исп. под 22)

— само у ]едног писца (О. Давичо: Мо^ ]е бригади било

суЬено да се освети свима оскрнавителлма) и

63. оскрнав/ьење — (глаголска именица, исп. под 28)

— само у срп.-нем. речн. Поповипеву и једном часопису

(Порота) с краја 19. в.

Облике придева не налазимо (осим трпног придева

оскрнав/ьен; исп. примере под 64).

У ово] варщанти налазимо само 4 од 9 глаголских

облика А-варщанте. Од н>их ]'е обичан ]едино глагол

64. оскрнавити — (исп. под 53)

— за који граЬа РСАНУ има преко 30 потврда (напр. Б. Ну-

шић: УсуЬу]еш се да престо царски оскрнавиш. — В. Деди-

]ер: То значи оскрнавити наш свети партизански принцип.

— С. 1аковл>евип: Непрщател> хтео да оскрнави нашу

земл>у. — Б. Посип: Он се замишл>ао унижении, оскрнавл>е-

ним у сво]им осепањима. — Д. Радип: Изгледало ми ]е да

Ьу радоэналошћу оскрнавити та]ну. — Б. такшиг1: Оскрнав-

л.ена ]е невиност. — Гласник Српске правосл. цркве: О оскр-

навл>еном жертвенику. — И. Самоковлиц'а: Нису ]е оскрна-

вили. — Борба: Зато сам са тугом и гневом у срцу волео тво-

]у оскрнавл>ену лепоту. — И. Андрип: Тако му ]е н>егово де

ло изгледало оскрнавл>ено и грубо исме]ано), док
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65. оскрнути — (иоп. под 55)

— налазимо само у ]едном примеру (код В. МилиКевипа:

Револущцу нкце ]едан чланак оскрнио),

66. оскрњавати — (исп. под 57)

— такоЬе само с једном потврдом, с почетка овога века

(лист Време: Да не би оскрњавали гроб Симеонов, пренео

]е тело Савино у Рашку), а

67. оскрњавити — (исп. под 58)

— бележи само Вук (односно Р1А): оскрн>авити, оскрња-

-вим V. рг. виде оскврнити; оскврн>авити — „исто што

оскврнити".

В-варщанта (оскрвн-/оскрвгъ-)

И за ову варијанту карактеристике су ]еднаке као за

Б-варщанту: сви су примери новщег датума. Поггврде су

само у граЬи РСАНУ, док Р1А, Вук и Прав, не да]у нити

]едну одредницу ове врете. Лексеме су такоЬе ограничене

углавном на глаголска значен>а и именице; обе категорще

су ]ош више редуциране, тако да потврда налазимо само за

две именице:

68. оскрвнител — (исп. под 37)

— ]едино код Р. Невесшьског: Ое]'епао сам се као аскета

пред разорении храмом, ко]и м]есто да порази оскрвните-

лиа допусти да га сруше. — и

69. оскрвт-ьење — (исп. под 39)

— само у два писца (И. М. 1елић: Под ова] по]ам спадају

силован>е, оскрвн>ен>е. — И. Занковић: Брапа спасли од

оскрвн>ен.а земне остатке сво]их давно несталих), док за

придеве — немамо ни ]едну потврЬену лексему (за трп-

ни придев оскрвгъен — исп. примере под 70).

За глаголе налазимо само три облика:

70. оскрвнити — (исп. под 55)

— махом код новщих писала (нпр. Н. Велимировип: Наша

ма]ка бипе предана огн>у, оскрв1ьена крвл>у. — Б. Нушић:

Поклекло ]е оскрвн>ено досто]анство. — Б. С. Никола]евиЬ:
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То знамен>е наше партще нису могли оскрвнити. — 3. 3. Зма] :

Завишпу, мржн>ом оскрвн>ен ]е сваки кут),

71. оскрвгъавати — (исп. под 57)

— ми]и ]е облик потврЬен са свега два примера у граЬи

РСАНУ (Ж. Симип: Обожавана чедност се оскрвн>ава. — А.

Томановип: Они нису гробове оскрвн>авали) и

72. оскрвњивати — (исп. под 60)

— такоЬе са две потврде (I. Б. Тито: Оскрвн>у]у на та] на

чин гробове. — В. Милипевип: Чарлс оскрвн>ује све).

СЛОЖЕНИЦЕ С ЕЛЕМЕНТОМ РОДО-

Ово образован>е налазимо у граЬи с потврдама од 18. в.

углавном. Чешпе и разноврсни]е облике потврЬу]у тек но

вщи извори, док у ранщим периодима, судепи према Р1А,

лексеме овога образован>а налазимо обично само у речни-

цима.

Два су типа ових сложеница: 1) са простим односно из-

веденим облицима друге речи и 2) са префиксираним обли

ком друге речи. Први ]е обичнщи и чешпи. Сложенице оба

типа имају начелно само именичка (чешпе) и придевска

(реЬе) значен>а, док глаголи ове врете нису у духу нашег

]езика, па их у граЬи и не налазимо.11 Вук у своме Р]ечнику

нема нити ]едне сложенице ове врете.

А-варщанта (родо(о)скврн-/родо (о)скврњ-)

ГраЬа потврЬу)е 14 именица:

73. родооскврњење — (исп. под 39)

— граЬа РСАНУ садржи 18 примера од 10 писаца, махом

11 У ствари, успоставл>а глагол родоскврнути („оскврнути

род, т]. блудно грщешити с родом сво]им") на основу именице родо-

скврн>ен>е одн. глагола скврнути, оскврнути и гл. им. (о)сквргъегъе

с напоменом да „та] сложени глагол на -и- нще потврЬен" (с в.

родоскврњен>е). Ништа, меЬутим, не даје за право да се глагол „ро

доскврнути", као ни „родоскврнити" претпостави, па се ни лексема

„родоскврн>ен>е" не може, мислимо, третирати као „пот. уегЬ. од

родоскврнути".
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предратних (нпр. Б. Авакумовип: Главни кривац одговара

и за родооскврн>ен>е. — С. Стефановип: Покушава да ]е наве-

де на родооскврн>ен>е. — С. Пандуровић: За блуд и срамно

родооскврн>ен>е. — Т. БорЬевип: Вал>а разумети родоосквр-

њен>а. — и др.);

74. родоскврнавлење — (исп. под 15)

— само у Речнику Ристипа-Кангрге;

75. родоскврнац — („чел>аде које блудно грщ'еши с ро

дом свовм")

— само у Р1А, на основу три старе речничке потврде (из

Белина, ВолтиЬща и Стулипа) и примером из А. Канижли-

па (18. в.): Забранио је родоокврнцу благовати;

76. родоскврник — („исто што родоскврнац", исп. под 3)

— у Р1А само с наслан>анъем на Белин Р]ечник, а у граЬи

РСАНУ налазимо два примера (И. Кецмановип: Називаше

га родоскврником и тровачем. — Б. Чокорило: Ова] поква-

рени попа је родоскврник);

77. родоскврнилац

— бележи само Прав, и Ристип-Кангрга;

78. родоскврнилица

— само у Ристипа-Кангрге;

79. родоскврност <— („блудни грщех са својим родом",

исп. под 5)

— Р1А поред потврда из 4 стара речника наводи и 4 приме

ра из два писца с краја 18. и почетка 19. в., а налази се и у

Правно-политичкој терминологи]и '( 19. в.);

80. родоскврнство17 — („исто што родоскврност")

— у Р1А само са примером из А. Канижлипа (18. в.): Не

може та]ити родоскврнство Барде. — а у граЬи РСАНУ са

мо код Б. Чокорила: Немогуће ]е исписати сва силован>а и

родоскврнства на двору;

81. родоскврнуке

— само у Правопису;

82. родоскрвгъа — („исто што родоскврност", исп.

под 7)

" Ова реч свакако сво]еврсни куриозитет: има нагомиланих

чак 8 сугласника (дакако, са р ко^е је вокално).
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— у Р1А са потврдом само у Правно-политичко] термино

логији;

83. родоскврњац — („исто што родоскврнац")

— Р1А само код ]едног писца 18. в. (И. Великановића);

84. родоскврње — („исто што родоскврност")

— Р1А даје само два примера из писца 18. в. (А. Кацип и Б.

ЛеаковиЙ), али зато у граЬи РСАНУ налазимо ]ош 6 потвр-

да у 5 писаца (И. Невистип: Писац ]е овд]е унио ону стару

иде]у родоскврн>а. — Д. Бублић: тули]а почин>а д]ело родо-

скврн>а. — И. Козарац: Бил>ежио ]е траг, л>убав или прел>у-

бу, блуд или родоскврње. — С. НоваковиЬ: У родоскврн>у

се деловало на отупл>ен>е нерава малаксалог нарашта}а.— Р.

Строхал: Има се казнити родоскврн>е меЬу родител>има и

лжецом);

85. родосквргъенос? — („исто што родоскврност")

— Р1А потврЬу]е само ]едним примером писца 18. в. (М. До-

бретип);

86. родоскврњење — („пот. уегЪ. од родоскврнити"13,

исп. под 8)

— у Р1А дате су 4 потврде из писца 18. в. (т. Матовип, А. Ка-

нижлић, М. Добретип и А. Томовип) и ]една речничка (Бе-

лин). У граЬи РСАНУ ова ]е лексема засведочена у два из-

вора (М. Чуић: Иван караше ради родоскверн>ен>а. — С.

Стефановић: Родоскврн>ен>е нще било укинуто);

ГраЬа ]езика потвЬу]е само два облика п р и д е в а:

87. родоскврн — („што је грешно према роду", исп.

под 9)

— у Р1А, ко^'и наводи потврде из Рјечника Б]елост]енчева (у

прилошком значен>у „нечисто", „родогрешно") и Стулићева,

те само један наЬени пример у писца 18. в. (И. П. Лучип).

ГраЬа РСАНУ садржи 6 примера из 4 писца (С. Пандуровйп:

О на.щодлще журбе: са таквом хитн>ом }урити у родоскврну

постел>у. <— С. Стефановић: Да се задржимо на споменутом

мотиву родоскврне л>убави. — П. Поповић: Почетни мотив

и ВеЬ смо поменули, а то и граЬа показу^е, да глагол типа „ро-

доскврнути" и сл. не можемо претпоставити у нашем ]езику.
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о родоскрвно] л>убави замењен ]е. — С. Новаковић: Песник

]е Форд цртао родоскврне сцене);

88. родоскврнилачки

— само у Правопису и у Ристипа-Кангрге, те ]едном приме

ру, код М. Богдановипа: Родоскрвнилачки и блудни лежа].

Б-варщанта (родо (о)скрн-)

РЗА, Вук и Правопис не регистру]у ни ]едну сложеницу

са гЛасовном трупом — скрн-. ГраЬа РСАНУ ]е оваквим по-

тврдама такоЬе оскудна. Налазе се примери само за две

и м е н и ц е:

89. родооскрнав/ьен>е — (исп. под 63)

— са ]едним само примером (код Д. Никола]евипа: Сина

блудника Милоша голица родооскврнавл>ен>е) и

90. родоскрнав/ьен>е — (исп. под 28)

— са две потврде писаца (3. Дучип: Посто]ала ]е проститу-

щца, оргщ'е при обредима и родоскрнавл>ен>е. — Сл. 1овано-

вић: Нще зазирао од самоубиства ни од родоскрнавл>ен>а),

.док п р и д е в налазимо у граЬи само ]едан:

91. родооскрнав/ьен

— забележен само у ]едног писца (Драго Шега: Он ]е~Ха-

млета разапео измеЬу оца и мајке ко]а ]е легла у „родооскр-

навл>ену постелу" с очевим убицом).

В-варщанта (родо (о)скрвн-/родо(о)скрвњ-)

Потврде за облике овога образован>а нашли смо углав-

ном у граЬи РСАНУ. Забележено ]е 8 именица:

92. родоскрвство — („исто што родоскврн>ен>е, грех с

роЬакинюм")

— само у Р1А у ]едном примеру писца 18. в. (И. Великано-

вип: Ко]и би родоскрвство учинио, то јест сагрешио с којом

женском главом од сво]е родбине);
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93. родооскрвнател,

— само ]едан пример код Л. Комарчипа: Све пе их капетан

поуби}ати што су „родооскрвнател>и"!;

94. родооскрвгъење — (исп. под 69)

— примери су наЬени у три извора (Кривичном законику

из 1931. г., код В. Живо]иновића: Та је неправда била зами-

]ен>ена }ош и родооскрвн>ен>ем( и С. Бошковипа: Нще се гну-

шао родооскрвн.ен,а) ;

95. родоскрвнен>е

— два примера у истог писца (Сл. 1овановип: Били су упла-

шени од кнежеве женидбе, као од родоскрвнен>а);

96. родоскрвник

— само ]едан пример у једног писца (В. Никчић: Он ]е ва-

ралица, родоскрвник);

97. родоскрвнилац

— такоЬе само у ]едном примеру (код Сл. 1овановипа) ;

98. родоскрвнуке

— ]едан пример (код В. Бурића);

99. родоскрвгъегъе

— 6 примера у 4 извора (С. Пандуровип: Родоскрвн>ен>е ]е

кажн>иво. — М. Лалип: Личило би то на родоскрвњење. —

Сл. 1овановип: Женидба са сестричином ]е родоскрвн>ен>е.

— И. М. 1елић: Родоскрвн>ен>е ]е обл>уба измеЬу крвних

сродника).

Од придева налазимо само облик

100. родоскрван

— у 10 писаца (11 потврда) (Б. Поповип: Ето ти родоскрвни,

убилачки, мрски крал>у. — М. Настасщевип: Незнанац [ви-

кне] (у родоскрвном бесу). — 3. Продановић: Свештенство

]е одобрило родоскрвни брак. — Б. Нушић: Супружници

извршили родоскрвни грех. — В. Бурил: То ]е родоскрвна

лубав. — С. Стефановип: У Офи ]е родоскрвна л>убав спо-

менута. — Политика: Цил> овог родоскрвног брака био ]е

престо).
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ЗАКЛэУЧАК

1. Начелно, гласовна група -скврн- има у етимолошком

смислу примат, а с тим и најман>е ограничен>а у погледу по

ла значен>а. С друге стране, овакав распоред сугласника

противи се погоднсд артикулащци, нарочито у образовавъи-

ма са суфиксним в.

2. Гласовна комбинащца -скрн- представл>а иновационо

упрошћаварье (губл>ен>ем сугласника в) и у новще време

све више преовлаЬу]е. У погледу артикулациюних особина

далеко ]е природнща од претходне, али се уочава]у и два

ограничен>а: начелна везаност за суфикс морфему -ав- и

ограниченна примена у сложеницама са родо-.

3. Варијанта -скрв- на]нови]а ]е по]ава, артикулационо

погоднща, али је асоци]ашца са основом „крв" сврстава у

тзв. „народне етимолопф", што дезавуише н>ену употребну

вредност и оправданост.

4. На основу материјала граЬе ]езика, а пре свега упо-

требе ових лексема у новщих писаца (од краја 19. одн. по-

четка 20. в. наовамо) можемо констатовати да се од иначе

великог бро]а лексема само мањи бро] налази у редовни]о],

чешгю] употреби. То су пре свега глаголи и сложене имени-

це, а најреЬе придеви.

5. Према расположи^ граЬи на]чешпе се налазе у упо

треби (у више од 5 писаца граЬе) следећи облици:

А-вар.: а) именице: оскврните/ь (у 10 писаца), оскврну-

ке (И), осквргъење (10), родооскврњегъе (10); б) придеви:

скврн (15); в) глаголи: скврнавити (8), скврнити (20), сквр-

нути (7), оскврнавити (9), оскврнити (30), оскврнути (20),

оскврнавити (7), оскврн>ивати (10).

Б-вар.: а) именица скрнав/ьен>е (10); б) придев скрнав

(7); в) глаголи: скрнавити (30), оскрнавити (30).

В-вар.: не показу]е посебну изразитост. Ипак, на]више

се истичу а) именице: родооскрвн>ен>е (3), родоскрвн>ен>е

(4); б) придев родоскрван (10) и в) глагол оскрвнити (4).

6. МеЬутим, на основу системских односа, испол>ених

тенденщца и ]езичког осепанъа, посебно узима]угш у обзир
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да граЬа често не показу]е тачно реалну слику фреквенщце

у савременом юъижевном стандарду — та слика могла би се

понешто упростите. Пре свега, нема праве потребе да се уво

де у стандардни ^език варщанте са метатезом, у ствари на

родном етимологацом (-скрв-), а ни облици са ]отован>ем

испред суфикса -ав- (скрњавити и сл.). Дал>е, нема праве

потребе да се двоструким обликом именичке сложенице са

родо- диференцира вид (родоскв^пёгъе — несврш.: родо-

оскврн>ён>е — сврш., или слична опозищца са суфиксом

-уће); у ствари се и облик родоскврн?ен>е схвата као сврше-

ни (акцентован родоскврн>ён>е) , јер се за несвршеном вари-

јантом ретко укаже потреба. Најзад, нема оправдан>а за да-

ван>е предности облицима на -нути, -нуке над облицима

-нити, -н>ен>е (како би се могла схватите ситуащца у Право

писном речнику): етимолошки разлози су против тога, а ни

реална фреквенщуа у ]езику не оправдава дезавуисан>е ва

рщанте -нити. С обзиром на то, као на]употребл>ивщи обли

ци могли би се препоручите:

родоскврн>ен>е, родоскврнуке; родоскврнилац, родо-

скврнител; родоскврните/ька; родоскврни (нпр. грех);

оскврнити, оскрнавити, оскврнути; оскврн>ен>е, оскр-

нав/ьен>е, оскврнуке;

оскврн>ивати, скрнавити, скврнити; оскврн>иван>е, скр-

нав/ьенгв, скврн>ен>е

У нормални потенщцал ишла би и друга образован>а

ко]'а полазе од основе -скврн- (без суфикса -ав) или од

-скрнав-, нпр. оскврнилац, скрнавилац (или -ите/ь), придев

скрнаван и др.

Као евентуална тенденщца могло би се констатовати

потискивање облика са -скврн- и ширен>е типа -скрнав- у оп-

штем глаголском значен>у, док се у спещцалном значен>у

везаном за елеменат родо- добро чува изворни склоп.

Др Егон Фекете
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