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3. АПСТРАКТНЕ ИМЕНИЦЕ С НАСТАВКОМ -ОСТ
Веома бројна и продуктивна група апстрактних именица
са формантом -ост претставља вишеструк интерес за семантичко-структуралну проблематику, као што је интересантно
и посматрати крегање ових именица, од најстаријих епоха, а
нарочито у еволуцији савременога књижевнога језика. Остављајући за доцније да у потпуности Обрадим материјал ■ о
овом питању, обилатији него за придеве на -аст, мислим
да се у овом прилогу задржим само на ужој дискусији о
семантичком регистру и кретању тежишта семантичког потен
циала код извесног броја карактеристичних примера.
Именицё на -ост, несумњиво, означавају нешто апстрактно и врло опште, тако да се у извесним речницима
третирају углавном као именице са значењем појма нечега,
а уз то се каткада истиче и означавање особине; некад, и то
ређе, дају се лексичке еквиваленције глаголском именицом или
другом речју. Међутим, при обрађивању речи за речник Српске
академије наука често се код оваквик и сличних речи наилази на врло велики број примера са семантички јасним
помереним и фигуративним значењима, варијантама и варијететима, који се сви не могу подвести под ограничени број
стандардних значења. Један покушај да се омогући лакши
поступак било је типизирање значења терминима особина и
својство, поред термина стање: прва се имала примењивати
за реч која се односи на човека (благост, храброст, честитост), а друга за материје и сл. (гасовитост, отпорносШ,
растегљивост). Међутим, овакво успостављање разликовања,
пре свега, није семантичке природе, није по суштиви, јер
уствари обадве значе квалитет, било код људи, било код
сгвари. Ова диференцијација прецизира другостепени или
трећестепени однос значења, али неосновни принцип семан
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тичкога гранаша не решава суштину проблема. Течносш,
например, не значи ни особину, ни свс^ство, ни стаже, то }е
ознака за Шекукину, машерщу у шечном сшагьу; узешосШ никако
ни]е особина, чак ни станке, веН пре по]ава, резултат неког
ненормалног процеса у организму; йролазносШ ни]е стан>е, —
делимице може значити особину (йролазносШ \с карактеристика свих по]ава у животу), али би ближу ознаку
дала реч манифесШацща, т]. изража] особине.
Анализа значеша речи овог типа треба управо да покаже
сложеност регистра потенциално датих значена и основне
лини^е кретала семантичког потенциала, т]. семантичко реали
зование. Како и ово, као и свако друго лингвистичко питаше,
не треба решавати ]еднострано, ни само структурално, ни
само семантички, веп комбиновано, — ]а сам пошао од првог
мерила, па дал>у дискуси]у водио према'битно семантичким
по]авама.
За огроман бро] примера -осш ]е карактеристика извесне
општости семантичког изража]а апстрактне вредности име
нице као ознаке претставе (т]. предмета) и по]ма. Отуда ]е
унета реч йо'щм и у дефиници]у, мада такав термин не пре
цизира значеше. Храбросш, чесШиШосШ и др. има^у и по]мовну
вредност, али и друге вредности у реализованъу; ме^утим
узеШосШ ни]е онако изразито по]ам као среНа, слава. — Свако
означаваше ]е и по]ам онда када се односи на оно што ^е
апстраховано: Шроугао, чеШвороугао, круг. Као речничка дефиници]а, реч ПО]ам не обухвата чак ни све тзв. апстрактне
именице овог типа: то би пре личило на логичарско и логицистичко одмераван>е.
Ме^утим, полазени од вредности основног дела ко]и
учеству]е у формации именица на -осш, уочава се рефлектовак>е тих вредности у значешу саме именице, и то }е
битна по]ава значаща и за семантику. — Опозитно се истичу
две трупе: ]една активно-динамичка, друга пасивно-статичка.
Именице изведене од придева (-ав, -ив, -лив и сл., алкавосШ,
видовишосШ, грабливосШ, марливосш, намеШливосш, йокрешливосШ, ВроницливосШ, расшегливосШ, сШишливосШ, ШойливосШ, благосш) у основи означава]у особину, а ако хопемо
можемо репи и сво]ство. — Супротно овоме, именице извеН»ш |егак
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дене од глаголских трпних придева (узбуђеност, замућеносш,
застрашеност, ограниченост, увећаност, утученосШ) у основи
означавају стања. — Ипак, овакав однос компликује се, јер
се кроз структурално усмерено значење проплићу психолошко-семантички процеси, — тако да се паралелно испол>авају вредности ова два основна типа. Од придева — некадањег глаг. трпног придевског облика изведена именица
ученост има као главну вредност особину, а не стање;
напротив, од обичног придева слеп изведена именица има као
основну вредност стање, дакле слепило, мада није потпуно
изгубила ни друго значење. Има их, даље, потпуно самосталних, као свечаност, која не значи ни једно ни друго, веп
„израз свечаног расположена ", често најзгодније казано глаголском именицом прослављање, дакле „свечана прослава".
Читав низ семантичких процеса компликује односе, јер
се значења и нијансе њихове на разне начине укрштају, увек
у зависности од опште фонолошке вредности реченице. Да
би се уочили извесни правци асоцијационих односа, овде ћемо
анализирати значења свих карактеристичних речи из једног
преведеног дела — Плава обала од Кристиана Гундмундзена.
Овај избор је погодан зато што се при превођењу често
јављају и нове речи апстрактне вредности, а то открива
интензитет семантичког потенцијала; ту не може бити речи
о утицају језика с кога се преводи, веп само о потстреку.
Овај пак превод је један од нових, близак просечном језичком
осећању нашега доба. Други узети примери чине само неопходну допуну, потребну за што потпунију анализу.
Реч радост је карактеристична да покаже комплексну
семантичку природу: осећање човека који се нечем радује
(њ его в а радост на послу, 107); затим стање у коме се
налази обрадовани човек, или онај који је због нечега радостан ; потом израз таквога стања — сад је... и з б и ј а л а
у њему весела ипаганска радост (203); трудно се
да умери своју радост (106); у целој тој беди
остала му је_једна радост — вечери код Ејалине,
дакле оно што изазива радост — ситне радости (181); најзад —
резултат расположена онога који се радује, динамизирано
стање — цело његово тело је обузимала врто
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глава радосШ (115). — СвеШлосШ, ме^утим, ни]е ни особина,
ни стан>е, веН у првом реду „оно што светли" и „осветл^еьье",
лампа, електрично осветление, светлост као ефекат осветл>е№>а
(98), упор. \ушарн>а свеШлосш (196), свеШлосш дана (158), а
уз то долазе нюансе фигуративних значена. — МладосШ може
значити и особину, а има у ]едном делу наше ]езичке области
значение „омладина", па преко тога ]е и име некадан>ег часописа за омладину „Младост"; али та реч може значити и
станке са изража]ем тог станка — „поступци какве среНемо
код омладине", пр. То ]е код бих само младосш, у
томе нема зла, т]. „знак и израз младости", али посто]'и
и значение „доба ко]е проживл>у]е у свом развитку млад
човек" (177).
Од придева активистичко-динамичке вредности изведене
именице на -осШ повлаче такву вредност — брл>авосШ, врлавосШ,
брливосШ, варливосШ, и сл.; али оне често семантичким процесима, асоци]ационим путевима иду ка значежу стажа. Доживлено осепан>е доводи до стан>а као резултата доживл^а, —
дакле код ових речи често имамо резултативно значение:
неосетл>ивост ]е особина, али у примеру Био }е утонуо
у неку врсту мрачне неосеШл>ивосШи имамо значение
станка (211). — ПоШйунрсШ \ъ стан>е онога што ]е потпуно,
деловито, дакле „укупност", а и „целина", — например
Могао ]е да окуси на]вишу среНу душе, ону
ко]а се издва]а из вол>еног биНа и лежи у сво]о]
сопствено] йошйуносШи, среНу к о } а } е сама по себи
вечни живот (205). — ПожрШвованосш, односно йожрШвовносш и увереносШ су резултативна значена глаголских
именица йожрШвовапе, увереше (186). — А у примеру Виз и } а . . . му ] е испу н>авала душу сводом преобилном аздашношку — ова реч значи исто што и архаизам
шШедросШ, обиле, али у резултантном значен>у активнога
„радо давати из онога што човек има обилато".
Именице овога типа изведене од глаголских придева,
и карактеристичне по свом резултативном значен>у везаном
за основно значение глаголске динамике, и* саме се ослан^у
на глаголску а не на придевску вредност. — У примеру
РешеносШ, ова неумитна решеност уби]ала ]е у
н>ему сваку другу мисао (200) именица решеносш има
2*
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значение станка у коме се налази човек ко]и ]е нешто одлучио, а не — одлучног човека, мада има и значение особине
— „одлучност". У примеру Вей сутрадан ]е понова
па да о у уШученосШ (212), ова реч, супротна речи веселосш,
означава и осепаже поред значена стажа, али означава само
осепаже у примеру Дани су личили на празник —
уШученосШ и Шуга наишле су на затворена врата
(212). Све ово показу]е изразиту унутрашжу динамику, у
вепо] мери него код других група овога типа, — оно што
се, недовольно прецизно, обично назива „кретаже значежа".
ВеН у примеру — Лесте, уметници... нас ]е Ьаво
у з ] а х а о, демон су]еШе и несШалносШи, — та реч означава
принцип онога што ни]е стално одрейено, а до тога значена
се дошло преко значежа особине онога ко^и ни]е сталан. —
УравноШеженосШ духа ]е и стаже, али и особина ко^а проистиче из таквог стажа, резултат „равнотеже", као у примеру
Нашао ]е такав унутрашжи мир, т а к в у уравноШеженосШ духа (207). — СигурносШ очевидно показу]е стаже,
али проткано осепажем ко]е прати такво стаже — У жегово] души ]е завладела сигурносШ: циль према ком
] е управио сво] живот по цену хил>аду борби,
та] цил> ]е сад постигнут (200); или са ]аче израженим
тежиштем на осепажу — Корачао ]е поред же, пун
сигурносШи, з н а ] у Н и да им ништа не може нашкодити или их о д в о ] и т и (204).
МеЬутим одврашносш показу]е осепаже, расположеже,
и то не „онога ко]к ]е одвратан", веп „йрема некоме ко\и \е
одвратан", и ]авл>а се као еквиваленат речи га^ен>е, управо
као резултат га^ежа. — У примеру Према свима остал и м а равнодушносш . . . (88), имамо код ове речи значение
сШан>а, ко]е \е резултат осеЬажа равнодушности, т]. распо
ложеже човека ко]и ]е равнодушан према нечему; али у
примеру — У односу са осталима, навлачио ]е
оклоп поносите равнодушносШи (177) налазимо значеже
„понашаже, држаже, изглед човека ко]и ]е равнодушан,
коме ]е нешто све^едно". — Не „стаже усамленог човека",
веН сам „факат да }е неко усамлен" имамо у примеру
Живео ] е усред неке сталне усамленосШи и т р у д и о
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се да издржи (176). — Именица затегнутост (164), као и
од придева изведена именица нежност (На његовом лицу
црте добише детињу нежност, 164) обе означавају
израз изазван динамизираним стањем, тј. преко осећања. —
У овој групи речи на -ост се примећује и највећа продуктивност, — управо у вези са ширењем регистра семантичког
потенцијала. У примерима Лэуди су с привидним ми
ром посматрали ову битку, али у страховитој
напеШости (199), и Умору се придружила она болна
напетост (196) — та реч значи стање, стање напрегнутих
нерава. — Помиреност не значи стање човека који се с нечим
помирио, ни „мирење", него крајњи моменат мирења, а који
се јавља као стање, и то субјективно рефлектовано, као
осећаље које проистиче из стања у које је човек дошао
навикавањем на нешто и резигнацијом. То нам показује
пример Утону у меки слој снега, и осети како га
о бузим а помиреност са судбином (172— 173), дакле
типична комплексна семантичка вредност. — У примеру
Она изгубљеност и стрепња које је прочитао у
Гујдиним очима, именица изгубљеност значи осећање
беспомоћног очајања, кад се човек осети као изгубљен.
Тако у овом тексту реч храброст на с. 186 значи „јунаштво", а на с. 213 значи „јачина духа", мада иначе може
имати вредност осећања и резултат тога: поступак храброг
човека и његово дело. — У изразу Она се налази у
опасности, та реч значи „оно што је опасно", „опасна ситуација", тј. оно што у себи садржи, скрива нешто опасно,
иако та реч некад може значити и стање (он живи у
сталној опасности). У примеру Велике промене на
његовој спољашности, ова именица не означава ни врсту
стања. ни неку особину, него резултат семантичког скретања,
„спољашњи изглед". — Важност (придавао је томе из-*
весну важносш) нема значење ни појма, ни особине, веп
вредност онога што је важно, дакле „значај". — Складност
(складност њеног тела, 168) има значење еквивалента
склад: хармоничност, правилан и естетски пријатан однос
делова целине, хармонична сразмера. — Фиг. нагост (самоћа),
значи „нагота", „голотиња" фигуративно, дакле „потпуна
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усамленост". — НезаПосленосШ у примеру НвзайосленосШ ]е
бацила у беду хиладе л>уди (156) значи стан>е као
ефекат, чшьеницу, а такво исто значение може имати узнемиреносш, као у примеру У том к р а ]' у било ]е доста
узнемиреносШи, где означава немире и честе сукобе. — УмешносШ има значеше ^вештина" у реченици Б ринка га ]е
с необичном умешношку довела до тог да ради све
што она хоЬе (107), а може изразито означавати и особину. — Неусиленосш у понашажу (113) ]е особина човека
ко]'и се природно, неусил>ено понаша, и испол>аваьье таквог
понашяша као резултат. — Угла^еносш у изражаван>у
(113) ]е понашаже, посту пак угла1)еног човека. — СшварносШ
(106) }е оно што }е стварно. — Дакле, код извесног бро'а
последних примера преовла!)у]е ад]ективска ори]ентаци]'а.
Преко осеНан>а ко^е неко проживл>у]е наилази се на
семантичку вредност при таквом поступку, и на резултативно значение искреносШ и ошвореносш као у примеру Нэ егово лице неодре^ених црта било ]е сам осмех
и срдачност (211). —• ОйрезносШ \е напор психичке способ
ности да човек буде, односно остане опрезан (196). — ИзвесносШ )ъ „оно што се зна као сигурно", а тек секундарно
има значение везано за придевску вредност — „осеНан>е чо
века коме ]е нешто извесно", док ]е неиз'весносш и стан>е,
па и осеНанье човека коме нешто знача^о ни]е познато, у
вези са таквим стажем. — Реч иривлачносш, у примеру Н о
мала, травом обрасла хумчи-ца имала ]е за н>ега
необичну Привлачносш, могла би се превести са „снага
ко]а привлачи", ]ер има тежиште у глаголском динамичком
моменту, иако ]е образована од придева. — Типично конкретизовано значение има и реч усамл>еносШ у примеру Ч овекбимогао помислити д а е пао на неку у г ашену звезду и да лута по н>о] у слепо] усамленосШи, — дакле не „сам", него „где ничега нема", па према
томе „где се човек осеНа усамлен", мада у дал>о] линией
може имати и значение стажа, и на]чешпе значение „самоЬа",
и нюансу осепан>а ко]е из овог значена проистиче. — ДоследносШ ]& и поступак и резултат." — Тако^е су веома интересантне именице на -осш изведене од радног глаголског
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придева, показу]упи резултат ко]и одговара глаголско] динамици, а преко кога имамо прелаз на значение станка, као у
примерима: Ово буг)Сже у стан>у ЦромрзлосШи било
]е увод у срепан дан (104); Поново се спри]ателзио са св о ] о м вереницом, о к о ] о ] се н и ] е бринуо за све време клонулосШи.
На та] начин, укрштеним односима, долази се до обрнуте ситуащф: оно где ]е по структури могла бити завршна
тачка, толпоста]е Почетна, а ПочеШна постое завршна, као у
примеру У Е]алинином гласу било ]е нечег што
му ] е о д ] е д н о м повратило сву ж е г о в у веселост
(213), где ]'е и ]'асно и интензивно значеше „стан>е у коме
се налази весео човек", т]. „расположеже" у }ачем интензитетном степену, супротно значен>у „чамотижа", па се данас
осепа да се из таквог значела изводи „осепаже ко^е йроживл>у]е човек у таквом стажу' и „израз таквог станка".
У самим дефиници]ама везу речи са прецизиражем стажа
треба давати не формалистички, вен према конкретно] ситуа
ции. Дакле, за веселост — не: стаже веселог човека, вен
стаже у ком се налази човек ко]и се развеселио, односно
кад ]'е весео. Равнодушност ни]е стаже равнодушног човека,
веп стаже човека ко]и се осепа равнодушним, ко]и ]е постао
равнодушан (према некоме, према нечему), а уз то и став
човека коме ]е све^едно шта се и на ко]и начин се нешто
дога1]а, врши и сл. Значи: са ад]'ективске еквиваленци]е прелази се на глаголско-адверби]алну еквиваленци]у. Утученост
нще стаже утученог човека, вен стаже у коме се налази потиштен човек, — а при томе се по]'авл.у}е семантичка комйлетивност, дакле: комплетивни однос, као резултат везе
фиг. бити уШучен = бити йоШишшен. — Тако ]'е и при форму лисажу у другим н^ансама. Озбил>ност ]е и особина и стаже:
особина ко]у има озбшьан човек, а стаже ко]е ]'е карактеристично за озбшьног човека, одакле ]е лако разумл>ив пре
лаз ка ознаци сшауацще. Неусил>еносш (у понашажу, 188) ни^е
особина онога ко]и ]е неусилен, него особина онога ко]и
нешто чини неусил>ено, онога ко^и без усил>аважа нешто
чини, и — онога што се чини без усил>аважа: неусил>ено
йонашан>е, дакле скретаже ка адверби]'ално] еквивалентни
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израза, уз глаголски активитет; а уз ово може означавати и
изража] такве особине као резултат у понашан>у: начин
понашан>а такав да нема усил>аван>а. Слично и неугла^еносШ
(у понашажу, у изражаважу) ни]е особина неугла^еног чо
века, веН особина човека ко]и поступа на неугла^ен начин,
ко]и се понаша, изражава неугла1}ено, т]. без угла1)ености,
грубо. — Найешосш ни]е ни стаже, ни особина човека ко]и
]е напет, веН стаже а и особина човека напрегнутих нерава»
напрегнуте пажн>е. .
Нюанса значен>а мора се каткад сасвим слободно интерпретирати, али увек са глаголском усмереношпу кад год се
ова довольно осеЬа у радном или трпном придеву при изво1)ежу именица овог типа од таквих облика. Дакле, како се
испол>ава ширеше ове категори]е, могло би се чути напр.
Како да човек на Шо мисли без оча'рюсШи!, — али уствари
значение целе реченице оста]е: Како да човек на шо мисли
без оча]ан>а, т\. а да не буде оча!ан. Значи: апстрактног типа
наставак -осШ, ширепи се и на друге, маже карактеристичне
ситуаци]е у апстрактном смислу — доби]а нюансу реченицом, дакле општом ситуациям условленом изража]ем са
тежиштем на вредности саме глаголске радн>е, резултативно
изражене глаголском именицом, односно еквивалентном реченицом. Овакву реципрочносг потвр^у^е обрнут случа], какав
имамо и у тексту одакле примере у главном и анализирамо: очекивало би се да буде употребл>ена именица на -осШ, обесхрабреносш, а имамо реализование у глаголско] именици — С в а к и
час ]е прелазио из Лзутже у обесхрабрен>е (174).
Према свему овоме што нам показу]е анализа не тако
малог бро]а примера, семантички моменат, стварност значена
условл>еног реченичком ситуациям, односи превагу над формалном некадажом вредношНу структуралног елемента -осш.
Али сам та] факт ни]е ]'езички спонтан, веН ]е условл>ен н
другим ]'езичким процесима, у првом реду фонетском струк
турам речи. — Заиста, нормално, -осш значи апстрактни мо
менат, уз регираже основног дела: раздражен + осш, казу]е
стаже, преко жега осеНаже, на]зад као резултат — изража]
осепажа т]. раздражен>е; раздражлив + осш казу]е особину.
преко же осеНаже, на] зад као резултат — стаже, т|. раз
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дражен>е. Преко оваквог потенци]ално двоструко могуНног
значен>а глаголске именице могу се разумети преношеша
тежишта семантичког потенциала и конкретно анализирана
замен>иван>а. Али те могупности веН уносе слабл>е№>е у специфичност самога наставка, а то се по]ачава ефектом ко]и за
собом повлачи управо раскидаюе наставка у слоговном односу, неочекиван + ост, а неочекива-н о-сти, неочекива-но-шЪу.
Ова по]ава доби]а по]ачан стелен код многих изведеница
придевског основа: рад ост, а ро-до-сти, /ш-до-шЬу,
и ]ош више код оних комбинашка где се усталила у ]ачо]
мери: -носш, а нарочито -еносШ, -Шосш и -ливосШ и сл.:
осеНщ - н о с т, неизве - с н о с т, раздра - ж е - н о с т, узе-тост,
раздраж - л> и - в о с т. Али слоговним еманципован>ем карактеристичног н, односно л и сл. од самог основног дела, сман>у]е се и семантичка ^асност специфичне вредности основе,
па и то повепава могуНности скретажа тежишта значен>а.
Дакле, двоструко се делу]е на рушен>е специфичности структуралних вредности и то у овом случа]у слоговним односима.
Како ови закл>учци изгледа]у при обради ових речи за
Речник Академи]е наука, могу нам показати два конкретна
примера ко}е Немо овде анализирати. Обра^у^уНи реч бщносШ, сарадник г. Коста Дошен ову ]е реч об]аснио просто
еквиваленцирм „заносна лепота, чаробност", управ^ „чар"
— не само оно што садржи изразиту лепоту, него што делу]е као.изражена лепота, што очарава. БщносШ \е „заносна
лепота " — Зар сам могао бити такав да предам
ову дивну жену у - с в о ] н>ено] бщносШи с у р о в и м
рукама ... полициских чиновника (Бранково коло,
1898, 369). БщносШ као лепоту природе потврН^е пример —
БщносШ овог усхитног места мене ] е очарала
(Драг., Гласник српског ученог друштва 43, 342), као и
пролепа у стиховима Лована Ловановипа Зма]а: Али [пролеНе]
бщносШ брзо с в о ] у збаци, | Б р з о одунежни весне
з н а ц и (Певан^а I, 4). Нюансу с активним моментом, оно
што очарава, показу]у лепо примери: Тена ]е с]ала у
потпуном женском блиставилу ... бщносШ м л а д еначких сила [нэезиних] повеНавао [)е] безбрижан
живот (Козарац Л., 1гаЬгапе рпроу|]"е1ке, 197); Радо се
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оди]евала л и ] е п о ... и знала ] е у в и ] е к одабрати
нешто ... што ]е кро]ем истица л о ... ба/носШ гьезина стаса (Трешчец Владимир, Ыоуе1е, 1915, 37). —
У примерима ко^е ]е одабрао г. Лов. БабиН за обраду
речи заузеШосШ пак налазимо нюансе ко]е дозвол>ава]у утанчану анализу да би се значена диференцирано приказала.
ЗаузеШосШ ни\е особина, не може се реНи ни да се ^авла
као изража] стажа, али вредност врло блиску томе значен>у
треба да нам откри^у сами примери: Маса л>уди з бу
же них послом ... ко]и се, због заузешосШи у раду»
не сенату ког празника (Цариградски гласник 1896,
25) показухе да и овде та реч уствари има ]едну нюансу
блиску стажу, а то }е йоложа] човека и факаШ да ]е неко
заузет нечим, чшърница да неко све време употребл>ава у
неком правцу. Ту израз због велнке заузешосШи управо значи
„као много заузет". То потвр^е и наредни пример —
Списе нови]их српских писаца, због велике заузе
шосШи . .. ]едва стигао да разгледа (Л. ПродановиЬ,
Босанска вила, 1900, 82), а инструменталску нюансу исте синтаксичке вредности имамо у примеру Успех Врангелових трупа треба тумачити ... заузеШошНу ц рвене во]'ске у борби са Полацима (А. ЛелачиН, Нова
Европа 1924, 12, 180). Као друго значеше треба истаНи
вредности „бавл>еже нечим", „запослеже", „запосленост", што
показухе пример — Мазалачка заузеШосШ не гледа ...
да ли ] е политура била потребна, и да ли се
ж о м е незамек>у]е каква стара иможда лепша
од же (Дело, 4, 65). — ТреНе пак значение зав.ъа се
као „заузимаже", „заинтересованост", у примерима: Морам
унапред казати ... да пу писати без ... сваке
пристрасности и заузешосШи струге стране (И.
Руварац, Бранково коло 1897, 534). На]зад у примеру Ту
дакле не умемо да оделимо од заузешосШи к о ] а
долази од тамнога осеНаша неке може бити
личне потребе сво]е (Ку]унцип, 5, 1§3) — ова реч од
значежа зайосленосШи прелази у значение особине — пристрасност. Овакве нюансе значежа показу]у и примери за
варианту заузешносШ. — Управо овде ]е к.ъуч за разумеваже мешажа значена „запослен" и „заинтересован", из
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ражено контаминованим обликом:- заузеШ „ангажован", „упослен" и заузеШан „заузимлив", одакле се то пренело и на
основну варианту заузеШосШ.
Не може се „реНи да ]е наставак -осШ изгубио у потпуности сво]у основну вредност, али ]е она потиснута комплексним односима условленим реченичним склопом, као
што смо видели у анализи придевског форманта -асШ (Наш
]език, Н. С. IV, св. 2— 8). Ово се комплику^е нарочито скрета№.има значеша глаголско-придевских вредности — узнемиреносШ ]е особина, поред стажа, а изнемоглосШ скреНе ка
пасивно] н^анси, као што видимо и у на]нови]им текстовима:
Поред н>ихове невероватне дсешливосШи и оПрезносШи о не [срне] се толико уплате, да, сироте,
беже кроз шуму управо до изнемоглосши (приповетка Патрола, Политика, 6 |ула 1953, с. 6). Сви ови анализирани процеси, комплексно, омогупузу, преко резултативних
значенэа, специфичне нюансе, као еквиваленте значена
других именица : видливосШ „дневна светлост", будносШ
„пажьа" (П)к1.); затим важносш „оно што }е важно", „знача]",
реШносШ „оно што ]е ретко", свечаносш „прослава", различносш „разлика", йо}единосШ „детал>", личносш „лице", и др.
(примери из превода Сага о Форса]"тима I од Цона Голсворти-а).
Увек, дакле, уз студи]'у садржа]'а, у интерпретации
реченице и ширега контекста, ]едино се може доЬи до
правилног разумеванэа вредности реализованих значенэа име
ница овога типа, при чему доста комплексни структурални
односи могу давати само почетни правац ори]ентисан>а.
Мил. Павлович

