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С.-Х. ГЛOМĀЗАН ‘ОГРОМАН; НЕЗГРАПАН; КАБАСТ’
– ИЗМЕЂУ РЕТКИХ СЛОВЕНСКИХ ПАНДАНА 

И ВИШЕСТРУКИХ ДОМАЋИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА*1

У ра ду се раз ма тра срп ски при дев глома̵ зан / глòма зан ‘огро ман; не згра пан; ка-
баст’ ко ји за сад не ма за до во ља ва ју ће ети мо ло шко ре ше ње. На кон пре гле да свих фор-
мал но и се ман тич ки ре ле вант них об ли ка, као нај ве ро ват ни је се пред ла же из во ђе ње од 
име ни це глòма за ‘не што ве ли ко, не зграп но, тра па во’, пост вер ба ла од гломá за ти / 
гламá за ти ‘ту ма ра ти, *кла ти ти се’, глам за ти ‘хо да ти ду го и с на по ром’, као про ши ре-
ња са ин тен зи фи ка то ром -з- од глà ма ти ‘кли ма ти, лан да ра ти’, до сад не е ти мо ло ги са-
ног. Из но си се прет по став ка да је до шло до пре пли та ња и укр шта ња об ли ка на гл- (са 
пре о вла ђу ју ћом се ман ти ком тра па во сти − као од ли ке те шког хо да ња), и оних на гр- (са 
до ми нант ном се ман ти ком ја чи не и ве ли чи не − што пак узро ку је оте жа ност кре та ња). 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ети мо ло ги ја, се ман ти ка, твор ба, при дев, гло ма зан.

This pa per deаls with the S.-Cr. adjec ti ve gloma zan / glò ma zan ‘hul king, gross; un-
wieldy, cum ber so me’ which is still lac king a sa tis fac tory etymo lo gi cal in ter pre ta ti on. Af ter a 
re vi ew of all for mally and se man ti cally re le vant forms, pro po sed as most pro ba ble is its deri-
vation from the no un glò ma za ‘so met hing big, clumsy’, a post ver bal from glo má za ti / gla má-
za ti ‘to wan der, *oscil la te’, glam za ti ‘to walk long and with dif fi culty’ which ori gi na te from 
glàma ti ‘to tot ter, wob ble, flop, wig gle, sway lo o sely’ (it self wit ho ut etymo logy) thro ugh -z- 
in ten si fi er. The ori gi nal forms in gl‑ (among which se man tics of clum si ness – typi cal of hard 
wal king is do mi nant), are sup po sed to ha ve in tert wi ned with tho se in gr- (with pre va i ling 
me a nings of ex tre me strength and si ze − that can al so ham per wal king). 

Key words: Ser bi an lan gu a ge, etymo logy, se man tics, word-for ma ti on, adjec ti ve, glo ma zan.

1. При дев глома̵ зан / глò ма̵ зан, -зна, -зно ‘пре те ра но оби ман, кру пан, 
огро ман; ка баст; не скла дан, не згра пан, тра пав (о љу ди ма, ства ри ма; по ја ва ма 
и по сло ви ма)’ да нас је у ши ро кој упо тре би, у срп ском књи жев ном и го вор ном 
је зи ку, као и у ди ја лек ти ма. У опи сној лек си ко гра фи ји је до бро за сту пљен, 
док га ети мо ло шки реч ни ци уред но ре ги стру ју − али за пра во не ту ма че.

1.1. Реч је по све до че на тек ре ла тив но ско ро. Пе ро Буд ма ни (RJA 3/1887: 
204) ње ну ста рост ква ли фи ку је са „у на ше ври је ме” па на во ди пар при ме ра 
из М. Ђ. Ми ли ће ви ћа и М. П. Шап ча ни на, а као је ди ну по твр ду не по сред но 

*1Овај прилог је резултат рада на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика 
и израда Етимолошког речника српског језика” (бр. 178007), који у целини финансира Ми ни-
стар ство просвете и науке Републике Србије.
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из на род ног го во ра, при лог глòма зно ‘не зграп но’ (Н. Ду чић за бе ле жио у Тре-
би њу). До вољ но бли ске фо нет ске ва ри ја ци је, а са од го ва ра ју ћом се ман ти-
ком (осим глòма чан ‘гр дан, не згра пан’ из [Сремских] Кар ло ва ца), RJA не 
ре ги стру је.

1.2. По твр де у РСА су број ни је, од ауто ра по ре клом са ши рег те ре на (а 
рет ко из збир ки ре чи), где су нај ста ри ји опет с кра ја XIX ве ка, М. Ђ. Ми ли ће-
вић и Ђор ђе По по вић. Ту се на ла зи и ши рок ре пер то ар ва ри јант них об ли ка 
(в. § 2.1. нн.), ме ђу њи ма и гро ма зан код Јо ва на Сте ји ћа и То ме Жи ва но ви ћа, 
из 1836. и 1848. го ди не.

1.3. Но ви је ди ја ле кат ске по твр де по ти чу са про стра ног те ре на (од Пи ве 
и Спи ча до Вој во ди не, од Др ва ра до Ја бла ни це) и че сто се ја вља ју са ва ри-
ра њем ли кви да (са по чет ним гро-), ре ђе са ва ри ра њем по чет ног во ка ла 
(гла-) или не ким дру гим сме на ма во ка ла. 

1.4. Пр ви ети мо ло шки ко мен тар дао је Буд ма ни, са нео бра зло же ном на-
зна ком да „Mоже би ти срод но с гло мот и гло ма та ти” (RJA 3/1887: 204). 

1.5. Скок га на во ди у од ред ни ци глама за у ко ју је сме стио (мо жда под 
ути ца јем Буд ма ни ја?) и низ дру гих оно ма то пеј ских ре чи ко је не по ти чу од 
истог ко ре на тј. ни су уоп ште ну жно срод не. Осим на слов не име ни це нео-
бич ног зна че ња ‘чо век ко ји на сај му про да је сво ју ро бу без о бра зно ла жу ћи 
[тј. ва ра ли ца, шарлатан]; го то ван’, као и ње ног де но ми на ла гла мà за ти / 
гламá за ти, ту је и ње гов хо мо ним (?) у зна че њу ‘(о го ве ди ма) кад не па су, 
не го ше ћу’, као и гломōт ‘бу ка’, гло мо та ти, гло ма та ти итд. – што је све 
за о кру же но иде јом да се оно ма то пе ја пре но си на ве ли ки обим, не спрет ност, 
тро мост (Skok 1: 565–566). Иако се овај при дев за вр ша ва на -азан, Скок га 
не по ми ње s.v. -az(a)nь, -azna, -azno (1: 79, у од ред ни ци по све ће ној том сло-
же ном су фик су ко ји он, ис прав но, сма тра са мо срп ско-хр ват ским), што им-
пли ци ра да Скок при дев ни је та ко ана ли зи рао.

1.5.1. Пу то каз ка ети мо ло шком ре ше њу че сто пру жа упра во твор бе на 
ана ли за. Скок је за при дев глома̵ зан ни је дао, ма да је по ну дио ра зум но об ја-
шње ње на стан ка са мог су фик са. По ње му је, у ина че рет кој твор би име ни ца 
жен ског ро да на -znь (ген. -zni), на кон уме та ња не по сто ја ног -а- до шло до 
иден ти фи ка ци је та ко на ста лог по след њег сло га са на шим при дев ским на-
став ком -ан [< псл. *-ьnъ] и на кра ју до пре о сми шља ва ња име ни це жен ског 
ро да у му шки род при де ва, ко ји је за тим ус по ста вљен у сва три ро да (да кле, 
бо ја зан, -зни f. > бо ја зан, -зна, -зно adj.1 или при ја зан, -зни f. > при ја зан, -зна, 
-зно adj.) да би на кон цу он по стао мо дел (исти на, не на ро чи то про дук ти ван!) 
за да љу твор бу, од дру гих гла гол ских осно ва: го ја зан, љу ба зан2 (< го ји ти, 

1 Тре ба има ти у ви ду да се још за пра сло вен ски ре кон стру и ше при дев *bo jaznъ, -zna, -zno 
adj., као ста ра фор ма ци ја пре ма *bo jaznь f. (SP 1: 298), ма да ни је из ве сно да је с.-х. при дев ње-
го ва ди рект на кон ти ну ан та а не ка сни ја, ло кал на твор ба (до ко је је до шло и у дру гим слов. 
је зи ци ма: сло ве нач ком, ста ро пољ ском, оба лу жич ка, спо ра дич но и у ру ском, укра јин ском и 
бе ло ру ском).

2 Дру га чи ју иде ју је, ве ро ват но и не зна ју ћи за Ско ко ву, имао Ва јан: „Le ser bo-cro a te lju‑
be zan ‘af fec ti on’ et le slovè ne lju be zen sont des ab stra its en -ĭ tirés des adjec tifs s.-cr. di al. lju be zan, 
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љу би ти – чак од гла го ла на -ити). Та кав раз вој био је мо гућ са мо на кон оса-
мо ста љи ва ња скло па из вор не гла гол ске осно ве и су фик са у но ви дво стру ки 
су фикс -аз-ан (Skok 1: 79). Оно на шта Скок ни је по себ но обра тио па жњу је-
сте ге не ра ли за ци ја ини ци јал ног -а у су фик су -аз(а)н и на дру ге гла гол ске 
осно ве, до ко је је ве ро ват но до шло пре ко нај фе квент ни јих име ни ца из вед них 
упра во од гла го ла на -ати.3 Тре ба ис та ћи да се при дев глома̵ зан ни је на шао 
ни у од го ва ра ју ћим при руч ни ци ма о твор би у ко ји ма се по ми ње (али не и 
ана ли зи ра) су фикс -аз(а)н (в. Ba Bić 1966: 246;4 1986: 313, 397;5 Клајн 2003/2: 
2686). 

1.6. За ни мљи во је да оба пра сло вен ска реч ни ка са др же наш при дев 
глома̵ зан, у окви ри ма раз ли чи тих од ред ни ца, али га не ту ма че ја сно већ тек 
им пли цит но, са мим сме шта њем по ред по је ди них об ли ка из дру гих сло вен-
ских је зи ка − од ко јих се он че сто раз ли ку је, фор мал но и/ли се ман тич ки. 

1.6.1. У мо сков ском реч ни ку сме штен је у од ред ни цу *glo mozъ / *glo mozdъ 
/ *glo mo za за јед но са бли ско знач ним чеш. ди јал. hlo moznyj ‘сна жан, кр шан’, 
блрус. ֱла маздá ‘не спрет на осо ба’, и још не ким ре ла тив но слич ним об ли-
ци ма друк чи је и ра зно ли ке се ман ти ке (чеш. hlo moz ‘бу ка’, ди јал. hlo mo za 
‘не до зре ли пло до ви’, hlo mo uz ‘жуљ, квр га’, слц. hlozа ‘су ше но во ће’, блрус. 
ֱлó мозд ‘ста ру ди ја’ итд.), а је ди ни ко мен тар ко ји се ти че на ше ре чи по себ но 
је сте да је при дев глома̵ зан из ве ден од име ни це глòма за ‘не што огром но’. 
Скре ну та је и па жња на не до вољ ну про у че ност уну тар сло вен ских од но са, 
али уме сто да је по ну ђен за јед нич ки ети мон за све ове ре чи, он се са мо им пли-
ци ра упу ћи ва њем на *glě mezdъ и *gro mozd‑ (при че му ове дру ге од ред ни це 
у реч ни ку и не ма, а пр ва у зна че њу ‘кор ња ча, шкољ ка, пуж и сл.’ не де лу је 
као ствар ни пан дан). Ту је (исти на, са зна ком пи та ња), ре кон стру и са но и 
псл. *glo ma, на осно ву срп. [покр.] глома ‘оно што је гло ма зно’ [Нови Сад] 
(в. ЭС СЯ 6: 137–138). Иако са ма та псл. ре кон струк ци ја не сто ји, упу ћи ва ње 
на од ред ни цу *grom и по ми шља ње на сме ну ли кви да l/r као и на екс пре сив-
ну твор бу (ibid.), сва ка ко је вред но па жње као на зна ка прав ца да љег раз ми-
шља ња.

va ri an te de lju ba zan, et slov. lju be zen” (Va il lant 1974: 629–631, § 1109–1110, ви ше о са мом су-
фик су -znъ 627, § 1107).

3 Овај при мат био је мо гућ због свој ства псл. су фик са -znь да, при ли ком гра ђе ња де вер-
бал них из ве де ни ца (ма хом су то no mi na ac ti o nis > no mi na ac ti), до ла зи не са мо на ко рен (као 
у слу ча ју нпр. žiznь : ži ti), већ и на гла гол ску осно ву, на -а- (нпр. цсл. ka jaznь : ka ja ti, по ред 
ши ре рас про стра ње не псл. *bo jaznь : *bo ja ti) или на -ě- (нпр. цсл. go věznь : go vě ti, по ред ши ре 
рас про стра ње не псл. *bo lěznь : bo lě ti) итд. (о псл. су фик су в. Sł aw Ski 1974: 118–119).

4 Ту се у § 561 -aз(a)н на во ди на спи ску мр твих су фик са, ме ђу при де ви ма бо ја зан, го ја-
зан, љу ба зан и при ја зан.

5 Ту су раз дво је ни име нич ки и при дев ски су фикс -aз(a)н, али без об ја шње ња: уз пр ви 
се са мо по ми ње име ни ца бо ја зан (§ 1153 у одељ ку „Оста ли по је ди нач ни су фик си”), а дру ги 
се сме шта у кла су n-су фик са у одељ ку „Твор ба при дје ва с оп ћим опи сним зна че њем” (§ 1511) 
и у гру пу „Оста ли су фик си с оп ћим опи сним зна че њем” где се на во ди [као формант] у го ја зан 
и љу ба зан. 

6 Ту се у § 3.4.19. на во ди -а̵з(а)н у по гла вљу о до ма ћим при дев ским су фик си ма, ме ђу 
сло же ним су фик си ма на ба зи -(а)н: „до ла зи на гла гол ске осно ве, у го ја зан, у бо ја зан (да нас 
за ста ре ло као при дев, али очу ва но у сло же ни ци бо го бо ја зан), а уз из ве сно се ман тич ко по ме-
ра ње у љу ба зан (са крат ким а) и у при ја зан”.

С.-Х. ГЛOМĀЗАН ‘ОГРОМАН; НЕЗГРАПАН; КАБАСТ’...



1.6.2. У кра ков ском реч ни ку при дев глома̵ зан се по ми ње са мо s.v. *glo‑
ma, у крат кој од ред ни ци по све ће ној ис кљу чи во по би ја њу те ре кон струк ци-
је у ЭС СЯ (в. § 1.6.1.), и упр кос за вр шном ука зи ва њу на *glo mazьnъ (SP 7: 
126), упра во та од ред ни ца (на ко ју се упу ћу је и s.v. *glo mo za, ibid. 127), у овом 
реч ни ку за пра во не по сто ји! Та ко смо оста ли ус кра ће ни за (евен ту ал ни) ком-
па ра тив ни сло вен ски ма те ри јал и за иде је ко је је Фран ти шек Слав ски, уред-
ник и аутор до тич них од ред ни ца, (из гле да) имао у ве зи са псл. *glo mazьnъ. 
Осим то га, и s.vv. *glo mozъ и *glo mo zi ti (ibid. 128) не са мо да је из о стао с.-х. 
при дев, већ му се не мо гу на ћи ни пан да ни ме ђу број ним и ра зно вр сним де ри-
ва ти ма оно ма то пеј ског ко ре на са ба зич ном се ман ти ком бу ке, крц ка ња и сл.

1.6.3. Да кле, тре ба има ти у ви ду да у су сед ним, ју жно сло вен ским, је зи-
ци ма од го ва ра ју ћих об ли ка и зна че ња не ма,7 а при ме ри из ис точ но сло вен-
ских је зи ка не пру жа ју аде кват не па ра ле ле: осим што ни су сви се ман тич ки 
до вољ но бли ски, они или уоп ште не ма ју ту ма че ње у окви ру сво јих је зи ка 
(нпр. блр. ֱла маздá ‘рас ця па’, ‘не хля мля жы’, ‘бес тал ко вий ча ла век’ ЭСБМ 
3: 93), или им ве зе на (бал то)сло вен ском пла ну ни су са свим ја сне (нпр. укр. 
ֱрá мозд ‘не ред, ха ос; бе сми сли ца’, ֱрá муз ‘не ред’, ֱро моздúֳи ‘раз ба ци ва-
ти’ ЕСУМ 1: 583, 601),8 или у ли те ра ту ри не по сто ји са гла сност о раз вој ном 
пу ту од прет по ста вље ног ети мо на: нпр. рус. ֱро мóзд кий ‘стра шно те жак; ка-
баст, гло ма зан’ Чер ных (2007) уоп ште не ту ма чи, Фа смер (1: 461) s.v. ֱрó мозд 
ла кон ски га ве зу је са ֱромá да, Цы га нен Ко (1989: 96) га из во ди од гла го ла 
ֱро моздúֳь, од оп ште слов. осно ве *gro mozd-,9 од ие. ко ре на *grom ко ји је и 
у ֱром да – и још упу ћу је на рус. ди јал. ֱро мозд ‘хр па, го ми ла ко је че га’, док 
нај ско ри је Л. В. Кур ки на у ТСРЯ (фак тич ки об је ди њу ју ћи прет ход на два 
ту ма че ња) при дев из во ди од гла го ла, а ње га од ֱромá да, са екс пре сив ним 
еле мен том -zd-.

1.7. Из све га из ло же ног на ме ће се зак ључaк да при дев глома̵ зан за пра-
во ни је ва ља но ети мо ло шки раз мо трен, а још ма ње ре шен. С об зи ром на то 
да су сло вен ске ве зе сла бе и не по у зда не, ја сно је да по сто је озбиљ ни раз ло зи 
да се сум ња у ње го ву пра сло вен ску ста ри ну, те да га тре ба по сма тра ти као 
ре зул тат знат но ка сни је твор бе до ко је је до шло ве ро ват но тек на срп ско-хр ват-
ском те ре ну. Пи та ње је са мо ка ко је тај раз вој те као. У од су ству до вољ но 
ста рих за пи са кроз ко је би се тај пут мо гао пра ти ти, мо ра се при бе ћи ре кон-
струк ци ји, на осно ву ра зно ли ких са вре ме них об ли ка, ка ко би она у крај њем 
ис хо ду до ве ла, ако не до ко нач ног ре ше ња, а оно ба рем до не ке ра зум не 
ети мо ло шке прет по став ке. 

1.8. Пре не го што се при сту пи фор мал ној ана ли зи у окви ру до ма ћих 
сред ста ва, ва ља раз мо три ти мо гућ ност да је реч по зајм ље на. Као по тен ци-
јал ни пред ло жак на ме ће се рус. ֱро мóзд кий, при бли жно јед на ке се ман ти ке 

7 Не мо же се ус по ста ви ти ве за овог при де ва са са звуч ном слн. име ни цом go la zen ‘га мад’, 
као ве ро ват ном кон та ми на ци ја пре ма go ma zen ‘исто’ од go ma ze ti ‘гми за ти’ (та ко о ње му Snoj 
2003: 180).

8 Чи ње ни ца да овај реч ник не ре ги стру је об лик ֱромi з дкий ‘гло ма зан’ ве ро ват но зна чи 
да се он сма тра фо нет ски адап ти ра ним ру си змом.

9 Тре ба има ти у ви ду да од ред ни це *gro mozd- у ЭС СЯ не ма (в. § 1.6.1.).
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и фо нет ски нај бли жи упра во об ли ку грома зан ко ји чи ни нај ра ни је срп ске 
по твр де (в. § 1.2.). Ме ђу тим, та иде ја се сло бод но мо же од ба ци ти јер у срп ском 
је зи ку по сто је по твр де са ини ци јал ним гл-, не сум њи во на род ног по ре кла, 
од ко јих је нај ста ри ја при лог глòма зно (Тре би ње), за тим при де ви гломō  зан 
(Са ра је во), глама̵ зан (Ма чва) итд. Дру го је пи та ње евен ту ал не срод но сти са 
тим ру ским при де вом: она за об ли ке на гл- ни је ре ал на, а за оне на гр- до шла 
би у об зир са мо ка да би се као пред ло жак и за срп ске об ли ке (§ 3.2.4.) узе ла 
име ни ца громá да (као у слу ча ју ру ског, в. Л. В. Кур ки на § 1.6.3.), што је 
ипак нај ма ње ве ро ват на оп ци ја.

2. Пут до ети мо ло шког ре ше ња во ди пре ко твор бе но-се ман тич ке ана-
ли зе рас по ло жи ве гра ђе, чи ји из бор и ор га ни за ци ја ну жно под ра зу ме ва ју 
по сто ја ње пре ли ми нар не ети мо ло шке прет по став ке. На осно ву ње се по твр де 
си сте ма ти зу ју та ко да об у хва те фор мал не ва ри ја ци је чи ји ин вен тар ула зи у 
гра ни це од ре ђе не истим кру гом зна че ња – што под ра зу ме ва да се прет ход но 
из вр ши се ман тич ка три ја жа. У овом слу ча ју то зах те ва да се из раз ма тра ња 
ис кљу че (ба рем при вре ме но) не ки фо нет ски бли ски об ли ци − пре те жно гла го-
ли − чи ја се ман ти ка ука зу је на то да се ра ди о по себ ним, ве ро ват но не за ви сним, 
ре чи ма (та ко ђе не ре ше не ети мо ло ги је). Оне се гру пи шу око раз ли чи тих зна-
че ња, нпр. ‘пра ви ти бу ку, лу па ти, тре ска ти, тут ња ти’,10 ‘ва ра ти тј. ва ра ли ца’,11 

10 Ме ђу овим оно ма то пеј ским ре чи ма гла гол ска име ни ца гло ма та ње по све до че на је 
ра ни је (XVII век, Ми ка ља, Див ко вић из RJA) не го од го ва ра ју ћи гла го ли гло мà та ти, гломò-
та ти ‘бу ча ти, ча ла ка ти’, за тим сле ди пост вер бал гломōт ‘бу ка, ча ла ка ње’ код Ву ка и код 
ни за ка сни јих пи са ца, при опи су бу ке, тре ска, кло па ра ња и сл., би ло при род ног по ре кла (нпр. 
гло мот у обо ру код Ма та ву ља), би ло тех нич ког (гло мот сто ли ца ; гло мот точ ко ва ; гло мот 
те рет них ко ла ; гло мот и шкр гут ма ши на ; чи сте пу шку уз пра сак и гло мот код Ко зар ца. Ку-
ле но ви ћа, Е. Ца ра − све РСА). Са још не ким по твр да ма гла го ла нпр. гло мо та ти: клуп ко и 
сто ло ва и љу ди ... сто ло ви гло мо ћу а љу ди роп ћу (Ки кић); с пра зним гло мо ћућ ко ли ма (Ма-
ре тић/Ив шић); све шу шти, бру ји, пра ска, гло мо та (М. Сто ја но вић из Се ња), гло ме та ти 
(Пар чић) аре ал ових ре чи се ука зу је као пре те жно за пад ни, ме ђу тим то је ве ро ват но кри ва 
сли ка иза зва на не до стат ком гра ђе: уп. гло ма ра ти (о мач ки на та ва ну, Ку пи но вац код Ја го ди не) 
или глом ну ти: ср це му глом ну у врат ној жи ли (Ки кић); ‘ис пи ти на ис кап; на пи ти се’ (Са ра је-
во; Ја дар). Упра во са крај њег ис то ка по ти че низ си но ним них гла го ла са ини ци јал ним гр-: 
гро ма ти ‘тре ска ти, лу па ти (на вра та)’ (НПр За је чар), гро ма ло ‘осо ба ко ја мно го го во ри’ (Зо-
ру но вац), гро ми ња ти ‘тут ња ти, гр ме ти’, гро ма ра ти ‘луп(ар)ати’ (Ти мок, Свр љиг, Гру жа, 
На ди бар), гро ма ри ти ‘исто’ (НПр За је чар) ко ји ве ро ват но ни су − ма да мо гу би ти − не за ви-
сног по ре кла. Због њи хо ве из ра зи то оно ма то пеј ске при ро де мо жда и сто ји Ку ша ро во, на из-
глед па ре ти мо ло шко, об ја шње ње: Гло мот или гро мот [је]: јак штро пот, као кад уда ра гром 
− све из РСА). Ме ђу тим, име ни ца грò маз ‘јак, сна жан глас’ и ‘гр лат чо век’ (в. § 2.2.2.), пр вен-
стве но због пр вог зна че ња, не спа да ова мо (ма да је дру гим са свим бли ска зо ру но вач кој гро-
ма ло ‘осо ба ко ја мно го го во ри’ а на ро чи то дал ма тин ској гла ма за *‘га лам џи ја’ на шта се сво ди 
Ско ко ва де фи ни ци ја ‘чо век ко ји на сај му про да је ро бу без о бра зно ла жу ћи’, в. § 1.5. и сле де ћу 
на по ме ну).

11 То је по ро ди ца фор мал но и се ман тич ки не ја сне име ни це за пра во не из ве сног по ре кла: 
гла ма за m. ‘осо ба ко ја ... се ула гу је ... ка ко би по сти гла не ки циљ’: Он је ве ли ки гла ма за, не 
вје ру јем да ми сли оно што го во ри (Ду бров ник, бо ја нИћ – трИ ву наЦ 2002: 73); глà ма за m. ‘ва-
ра ли ца, об ма њи вач, шар ла тан’, ‘го то ван, ко ји оче ку је да га дру ги хра ни’ (сев. Дал ма ци ја, 
Ду бров ник), гла ма за ло ‘го то ван’ (Дал ма ци ја, Хер це го ви на), гла мà за ти ‘би ти гла ма за, по на-
ша ти се као гла ма за’ (Ду бров ник, Кор чу ла) = гла ми за ти (Дал ма ци ја, Хер це го ви на); гла ма-
штво ‘бр бљи во раз ме та ње’ (Пар чић); ова мо мо жда и пре зи ме Гла му зи на (све пре ма РСА, в. 
§ 1.5. и прет ход ну на по ме ну). 

11С.-Х. ГЛOМĀЗАН ‘ОГРОМАН; НЕЗГРАПАН; КАБАСТ’...



‘лу та ти, ту ма ра ти’12 и сл.13 Пре о ста ли об ли ци об је ди ње ни зна че њем ‘не-
згра пан, ве лик’ би ће из ло же ни у две гру пе, пре ма по чет ном гл- или гр-, и 
да ље раз вр ста ни сход но сте пе ну бли ско сти во ка ли зму ли ка глома̵зан ко ји 
је, бу ду ћи стан дар дан, узет за по ла зи ште овог раз ма тра ња. 

2.1. Об ли ци на гл- по пра ви лу са др же еле мент -з- и по ка зу ју ма лу фо-
нет ску и не што ве ћу твор бе ну ва ри јант ност ко ја се, осим у екс пре сив ној 
су фик са ци ји при де ва, огле да и у по сто ја њу не ко ли ко име нич ких об ли ка и 
јед ног де но ми нал ног гла го ла (в. на ро чи то § 2.1.1.3). Аре ал по твр да је не са-
мо ши рок већ и при лич но рав но мер но рас по ре ђен, ка ко у ди ја ле кат ским 
из во ри ма та ко и код не ких пи са ца, пре те жно срп ских. 

2.1.1. глò ма̵ зан adj. ‘тром, не спре тан, не згро ман’ (RJA)14; ‘пре те ра но, не зграп но 
кру пан; не згра пан, тра пав’ (нпр. гло ма зне пот ко ва не ци пе ле ; гло ма зна сто ли ца ; гло ма-
зна про це ду ра до но ше ња за ко на ; не спрет не и гло ма зне мо ти ва ци је радњâ ; гло ма зна при ча ; 
гло ма зни сан итд.), ‘огро ман, ве лик, кру пан’ (нпр. гло ма зна мно жи на љу ди ; гло ма зни ји 
ра стом); ‘ка баст (о жи ту, си ла жи)’ − све из РСА15); ‘ве ли ки, те шко по кре тан, не ска ла-
дан, гло мо ра зан’ (Ник шић, Ђо Ко вИћ 2005: 44).

2.1.1.1. гломо зан adj. ‘гло ма зан (о ба чви)’ (Са ра је во, РСА); глама зан ‘ве ли ки, 
гло ма зан’ (Ма чва, ла ЗИћ 2008: 64). 

2.1.1.2. глòма чан adj. ‘гр дан, не згра пан’ ([Сремски] Кар лов ци, RJA).16

2.1.1.3. глòма зно adv. ‘не спрет но’ (Тре би ње, RJA); ‘те шко, не зграп но, не спрет-
но’: та ла си се гло ма зно д и  з а  х у  и  с п у  ш т а  х у  (М. Ђ. Ми ли ће вић); [коњи] ко ји су тро мо 
и гло ма зно г а  з и  л и  (Д. Ва сић); у ... ку ћу је у л а  з и о  гло ма зно, ка ко ка ква те шка жи во-
ти ња; са мо се тра па во и гло ма зно в у  к а о  по соп стве ном са ло ну (Ви на вер); страх п л а  з и 
по ње му гло ма зно и ле пљи во ка ко ве ли ка зми ја (про ред Ј.В.-П.); глома̵ з нō ст f. (уп. при-
мер А. Бе ли ћа: Иако се пра зно го вор љив да нас ма ло упо тре бља ва због гло ма зно сти, ипак је 
тај сло же ни при дев са свим пра вил но са гра ђен или: Гло ма зно шћу и ви си ном се по себ но 
ис ти чу Сто ло ви (По ди бар и Гок ча ни ца); огло мáзди ти impf. ‘до би ти гло ма зан, не скла-

12 Уп. твор бе но-се ман тич ки низ екс пре сив них гла го ла ко ји се нај бо ље из во ди од не у-
трал ног глà ма ти ‘кли ма та ти, лан да ра ти’: Низ пр си ... гла ма [момчету] сре бр ни ла нац (По љи ца), 
да ље гламá за ти ‘ту ма ра ти, лу та ти (о сто ци на сла бом па шња ку)’ (Ли ка, Но ви Сад), гломá за ти 
‘па сти, гри сти сла бу тра ву’ (Бач ка − све из РСА), та ко ђе глa мзати ‘ићи, хо да ти ду го и са на по-
ром по бла ту, по ла па ви ци’ (Пот ко зар је, дал ма ЦИ ја 2004: 54). Ни је дан од ових об ли ка до сад 
ни је ети мо ло ги сан. 

13 Ме ђу слич на зна че ња спа да ло би нпр. гло ма ти се ‘че ша ти се ја ко, дра па ти се’ (Сла-
во ни ја, РСА) ко је се мо же до ве сти у ве зу са глà ма ти ‘кли ма та ти, лан да ра ти’ (в. прет ход ну 
на по ме ну и § 3.1.3.1., на ро чи то нап. 18).

14 Уп. при ме ре: До сад сам при ди зао ћур ке, ја гањ це, пра сце, ко шни це и дру гу гло ма зну 
сит ну ри ју (М. Ђ. Ми ли ће вић), Ма да је та ко пун и гло ма зан, он је ипак за чу до брз (id.); У гло-
ма зној фи јо ци од сто ла (М. П. Шап ча нин).

15 За при ме ре из РСА (за раз ли ку од оних из RJA ко ји су те же до ступ ни, в. прет ход ну 
на по ме ну) да је се са мо ми ни ма лан не по сред ни кон текст, док им се из во ри раз ре ша ва ју пре ма 
ло ка ци ји, по из у зет ку име ном ауто ра ако је оп ште по знат, нпр. код Јо ва на Ду чи ћа: „Чо век, 
уоп ште, не по зна је же не, јер је без ин ту и ци је, гло ма зан”.

16 Уко ли ко ни је ре зул тат гре шке – ово је је ди ни при мер сме не су фик са -аз- / -ач-, и то 
не из фо нет ских раз ло га већ про сто ал тер ни ра ња ра ди (као у слу ча ју пун-ах-ан : пун-ач-ан, 
да ље пун-ач-ак; слич но (?) и млад-ач-ан, озим-ач-ан). Или је то по сле ди ца до да ва ња дру гог 
гла гол ског ин тен зи фи ка то ра (уп. убит-ач-ан, дост-ач-ан ‘до во љан’ и сл.) на гла гол гло ма ти 
ко ји сма тра мо по ла зним об ли ком. 
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дан из глед, об лик’ (уп. при мер Г. Ко ва чи ћа: цр ква оро ну ла ... жуп ни двор ... по жу тио 
и огло ма здио као ка сар на − све из РСА).

2.1.1.4. глома f. ‘оно што је гло ма зно’ (уп. Зма јев при мер из Но вог Са да: Хте ли 
су да по кло не ба би бун ду, а она ће ре ћи: „Шта ће ми та гло ма?”); глò ма за f. ‘оно што је 
огром но, гр до си ја’; гло мà зи на f. ‘гло ма зна, ле на осо ба’ (ЦГ); Глома зић пре зи ме 
(све РСА).

2.1.1.4.1. гламе за, гламе зи на m./f. ‘тро ма, не у ред на, не спрет на осо ба’ (ЦГ, РСА), 
гламе за m. ‘кру пан, не склад но гра ђен чо век’ (Спич, по по вИћ – пе тро вИћ 2009: 99). 

2.1.1.5. гломāран adj. ‘умо ран, ло ман’ (Ле вач), ‘бре ме ни та’: ка же [се] да је [жена]: 
труд на, те шка, те гоб на, гло мар на (Ко со во По ље), гломōран ‘умо ран, ло ман’ (Па ра ћин 
– све РСА), гломорā зан ‘гло ма зан; не скла дан, груб’ (Уско ци, ста нИћ 1990–1991: 125), 
гло мо ран ‘не згра пан, гло ма зан (о ци пе ла ма)’ (Ја бла ни ца, Жу гИћ 2005: 54), гломо тан 
‘сла бо по кре тан’: Не што сам да нас гло мо тан ; Ухва ти ла ме гло мо ти ња па се не мо гу ма ћи 
(Пи ва, га го вИћ 2004: 40), гло мо тан ‘гло ма зан’ (Ти мок); ‘ло ман, тром’, гло мо ту ран, 
гло му ту ран ‘гло  ма зан’ (Кња же вац), глом òра тан ‘гро мо ра дан (о стар цу)’ (М. Ла лић – 
све РСА).

2.2. Об ли ци на гр- мно го ре ђе са др же еле мент -з-, ма да та ко ђе по ка зу ју 
знат ну твор бе ну ва ри јант ност (не кад чак нео бја шњи ву из ре гу лар них сред-
ста ва). Нај ста ри ја по све до че на по твр да има упра во ова кав фо нет ски лик, и 
то код пи сца из Вој во ди не, ода кле и да нас до ла зи не ко ли ко при ме ра (са про-
ши ре њем -ул- и без еле мен та -з-), ма да ве ћи на за пи са по ти че из на род них 
при по ве да ка (Вук, Вр че вић) као и из за пад ни јих кра је ва (нај да ље из Др ва ра 
и По љи ца) и Цр не Го ре − а код пи са ца, осим С. Срем ца, још код Ње го ша, 
Ма та ву ља, Ма то ша, Ма ре ти ћа. У по ре ђе њу са аре а лом об ли ка на гл- упа дљи-
во је од су ство по твр да из ис точ не, чак и цен трал не Ср би је.

2.2.1. грома зан adj. ‘ве ли ки, огро ман, гло ма зан’: Сав тај по сао ... гро ма зан труд 
иште (Т. Жи ва но вић); Ри је ка [Црнојевића] ска че ... низ го ле сти је не и гро ма зно ка ме ње 
(ЦГ); ‘мо ћан, си лан’ (Ј. Сте јић); ‘гро мак, сна жан (о гла су)’: Јак, сна жан, гро ма зан глас 
(ЦГ, све РСА).

2.2.2. грò маз m. ‘јак, сна жан глас’: Стра шан гро маз има; ‘гр лат чо век’: гро маз – ка же 
се за чо вје ка са ја ким гла сом (из вре ме на кад се пје ва ло „из гла са”) (ЦГ, РСА).

2.2.3. грô ман adj. ‘огро ман’: У ко лу је ги зда ва ди вој ка; | Ру мен ли ца, се стра гром-
них дој ка (НП, Ко та ри); у гром ној дво ра ни (Ма тош); без ... та ко гром ног тро шка (све из 
РСА). 

2.2.4. громора̵н adj. ‘ве ли ки, не згра пан’ (ЦГ, Вук), громорā тан ‘гло ма зан, ка-
баст (о ства ри ма)’, ‘огро ман, кру пан, те шко по кре тан [(о љу ди ма)]’: Ми ка и ло е гро мо-
ра тан, па не мо же тр чат. Гро мо рат ни је га че ља де та ни је сам гле дао (Ва со је ви ћи, стИ јо вИћ 
1990: 158), громо ра дан ‘не спре тан, гло ма зан, не сма јан’ (Ник шић, Ђо Ко вИћ 2005: 
46), ‘ве ли ки, не згра пан’ (ЦГ, Вук), ‘кру пан и не згра пан, гло ма зан; ка баст’: Тре ба се 
чу ва ти ... од мла де удо ви це и гро мо рад не пла нин ке (НПр, Вр че вић), Кнез до лач ки, чо вјек 
гро мо ра дан и тр бу шаст (Ма та вуљ), Гро мо ра дан [човјек је] ве о ма ве лик те не спре тан, 
[Пасови с јакицама] су те шки и гро мо рад ни; ‘огро ман, го ро ста сан’: чо ек ... гро мо рад на 
ста са (НПр, Вук), На овај гро мо рад ни дуб же луд ма њи од ле шњи ка (Сре мац), мрач на, 
че ста, гро мо рад на шу ма; Ва ли се над му ... гро мо рад ни бр ди ма на лик (Ма ре тић); ‘гро мо-
гла сан’: гро мо рад но пље ска ње (све РСА).
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2.2.4.1. гром òро дан adj. ‘из ко јег би ју гро мо ви, гро мо но сан’: Све обла сти ду бро-
вач ке | При кло ни ше гор дост сво ју | Пред остро том плам на ма ча | И осјен ком гро мо род ном 
| Од бар ја ках Ру са, Ср ба (Ње гош); ‘гро мо ра дан’: По ли фем гро мо род ни чо бан : ва ло ви гро-
мо род ни (Ма ре тић, Ив шић, све РСА).

2.2.5. громō тан adj. ‘го ро ста сан’ (Вук), ‘го лем, сна жан, раз ви јен, кру пан, ста-
мен’ (Др вар, јо вИ ЧИћ 2003: 48), ‘ја ко ве лик’: Гро зда је би ла и ли је па и гро мот на цу ра, ... 
ви со ка и тан ка к’о ко но пља (Пот ко зар је, дал ма ЦИ ја 2004: 60).

2.2.6. громýла m./f. ‘го ро стас’ (Вук); ‘го ро стас, гр до си ја’: Би је сни Ро лан до, стра-
вич ни гро му ла; f. ‘сплет, гу жва’: гро му ла зми ја (Др вар, Бо сна, све РСА), зграм-ýл-а / 
згром-ýл-а ‘не спрет на, гру ба, круп на осо ба’ m./f. (Каћ; Ко виљ, Но ви Сад – све 
РСГВ 3: 114–115), грò му на ‘гру па, го ми ла’ (По љи ца) = грò му ња (РСА). 

2.2.6.1. грò му лан adj. ‘гло ма зан, кру пан (о чо ве ку)’ (Вој во ди на, РСА).

2.3. Па ра ле ли зам об ли ка на гл- и гр- ни је пот пун, али ве ћи на њих – и 
то без бит ног или до след ног под ва ја ња зна че ња, има и пан да не са дру гом 
ли кви дом: гло маз(ин)а / гла мез(ин)а vs. гром-аз, глом-аз-ан vs. гром-аз-ан, 
глом-ор-ан vs. гром-ор-ан, глом-ор-ат-ан vs. гром-ор-ат-ан, гром-ор-ад-ан 
(мо жда и гром-ор-oд-ан), глом-от-ан vs. гром-от-ан. Не спа ре ни оста ју, 
осим ха пак са глом-ач-ан, још глом-ар-ан, глом-ор-аз-ан, глом-от-ур-ан, 
глом-ут-ур-ан (N.B., сви већ са др же ли кви ду -р-), као и гром-ан, гро му на / 
гро му ња, гро му ла (> гро мул-ан).

3. Два су пи та ња кључ на за фор мал ну ана ли зу: јед но је по ре кло еле-
мен та -з-, од ко га за ви си пра вац твор бе не ана ли зе, а дру го је при ро да од но са 
по чет ног гл- : гр-, од че га за ви се гра ни це лек сич ко-се ман тич ке по ро ди це која 
ће том ана ли зом би ти об у хва ће на. Осим то га, ма ња фо нет ска ва ри ра ња, у 
ви ду аси ми ла ци је или ди си ма ла ци је во ка ла (као гло мозан и глама зан или 
гламе за) ни су од ве ћег зна ча ја, док ва ри ра ње прет по след њег (и/ли ње му прет-
ход ног) сло га -аз- / -ач- / -ар- / -ор- / -ор-ат- / -ор-аз- / -от- итд. мо же би ти 
фак тор твор бе не ана ли зе тј. ар гу мент у при лог од ре ђе ног ту ма че ња (по што 
су у пи та њу гла гол ски фор ман ти). 

3.1. Глав но ди стинк тив но обе леж је чи та ве по ро ди це је сте елемент‑з‑ у 
дру гом сло гу – он из о ста је код све га не ко ли ко об ли ка укљу че них у раз ма-
тра ње пре ма се ман тич ком кри те ри ју му. Осим пред ло га ту ма че ња ње го ве 
по ја ве, тре ба те жи ти и то ме да се као по ла зи ште да ље де ри ва ци је ета бли ра 
име ни ца гло ма за, јер би се у су прот ном (због из ве де ни ца гло маз-ина, Гло-
маз-ић итд.) она мо ра ла ту ма чи ти као про дукт ре гре сив не твор бе – што је 
са мо по се би про бле ма тич но. 

3.1.1. Мо гућ ност да је еле мент -з- суфикс, не би до шла у об зир јер та кав 
не по сто ји у сло вен ским је зи ци ма, ма да би се пре ко ње га нај лак ше ус по ста-
вио твор бе ни низ, по ла зе ћи од нај кра ћег (а се ман тич ки аде кват ног) об ли ка 
гло ма (в. § 2.1.1.4.). Ме ђу тим, та име ни ца је ха пакс, без ети мо ло ги је и соп-
стве не по ро ди це ре чи – да кле, нај ве ро ват ни је ре зул тат де ком по зи ци је гло-
ма за / гла ма за.

3.1.2. Мо гућ ност да је еле мент -з- деосуфикса -аз(а)н ни је са свим ис-
кљу че на, ма да је ни су узе ли у об зир ни Скок ни ка сни ји ту ма чи твор бе (уп. 
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§ 1.5., нап. 4, 5, 6) – што не тре ба сма тра ти за ко на чан суд (јер га они ни су 
обра зла га ли), али ни пре не брег ну ти ту чи ње ни цу. У сва ком слу ча ју, та квом 
ана ли зом се отва ра низ про бле ма тј. пи та ња на ко ја се не мо же увек да ти 
јед но зна чан од го вор. Ако се прет по ста ви да је реч-узор био не ки при дев 
ре ла тив но бли ског зна че ња, нпр. го ја зан, пи та ње је да ли се твор ба од ви ја ла 
са све шћу о то ме да овај дво стру ки су фикс иде на вер бал не ко ре но ве и осно-
ве (в. нап. 3), или је пак ба зи ра на на де ком по зи ци ји при де ва гој-аз-ан са све-
шћу о ње го вим ва ри јан та ма гој-ат-ан, гој-аш-ан, гој-ан, ко је не под ра зу ме ва ју 
ну жно по ла зи ште у гла го лу, већ мо жда и у име ни ци гој (на рав но, пост вер-
ба лу). У пр вом слу ча ју, као од го ва ра ју ћи по ла зни гла гол мо рао би се узе ти 
− бу ду ћи је ди ни ре ал но по све до чен (в. нап. 13) − гло ма ти се ‘дра па ти се’ 
(што се су о ча ва са те шко са вла ди вим се ман тич ким те шко ћа ма) или гла ма ти 
‘кли ма ти, лан да ра ти’ (в. нап. 12) ко ји је у том основ ном зна че њу се ман тич ки 
ви ше уда љен од при дев ских зна че ња не го ње го ви про ши ре ни, ин тен зи ви ра-
ни об ли ци – ко ји не мо гу би ти фор мал но по ла зи ште та кве твор бе. У дру гом 
слу ча ју по ла зна име ни ца би ла би гло ма – ме ђу тим, она као ха пакс (фор мал но 
пост вер бал од гло ма ти – али у не зна но ком зна че њу, в. § 2.1.1.) и при том не-
из ве сних до ма ћих и да љих сло вен ских ве за, не пред ста вља до бар основ за 
да ље ту ма че ње.

3.1.3. Мо гућ ност да еле мент -з- пред ста вља вер бал ни интензификатор 
-z- (о ње му в. Sł aw Ski 1974: 55) фор мал но је нај ре ал ни ја. Та ко би у осно ви 
твор бе ног ни за ле жао гла гол гла ма ти17 у ин тен зи ви ра ном об ли ку глам за ти 
> гла ма за ти / гло ма за ти (в. нап. 12), од но сно као не по сред но по ла зи ште 
ње гов пост вер бал *гла ма за / гло ма за, ода кле се да ље из во де, с јед не стра не 
при дев на -(а)н тј. гло ма зан, а са дру ге стра не пре зи ме Гло ма зић и ауг мен та-
тив / пе јо ра тив гло ма зи на (са ва ри ра њем во ка ла и гла ме за, гла ме зи на). Ти ме 
се те жи ште ту ма че ња за др жа ва на об ли ци ма са по чет ним гл-. Због не у по ре-
ди во сла би је по све до че но сти гла го ла, ње го ва основ на се ман ти ка ‘кли ма ти, 
лан да ра ти’, као и она ин тен зи ви ра на ‘хо да ти ду го и са на по ром’ од но сно 
‘ту ма ра ти, лу та ти’ (да нас спе ци фич но ве за на за сто ку на сла бом па шња ку) 
– што је, баш код фо нет ски нај бли жег об ли ка, гло ма за ти, ево лу и ра ло у 
зна че ње ‘па сти сла бу тра ву’ – на пр ви по глед је не спо ји ва са раз ма тра ним 
при де вом. Ме ђу тим, при дев сва ка ко не во ди по ре кло од ва ри јан те гла го ла 
ре ги стро ва не у Бач кој, већ од об ли ка са ба зич ним зна че њем ‘те шко хо да ти 
(кла те ћи се), ту ма ра ти и сл.’, та ко што се при опи си ва њу оних ко ји хо да ју на 
тај на чин раз вио од го ва ра ју ћи се ман тич ки сплет ко ји од ра жа ва узрок(е) та-
квог кре та ња: ‘тром, ло ман’, ‘не скла дан, не згра пан, тра пав’, и спе ци фич но 
‘бре ме нит(а)’, за тим из ве де но ‘кру пан, го ро ста сан, ве лик (о љу ди ма, сто ци)’. 
Да ље се кон крет но зна че ње са жи вих би ћа пре не ло на ства ри ‘ка баст, пре-
ве ли ког оби ма’, а ко нач но и на ап стракт не пој мо ве ‘ве лик, оби ман, огро ман 
(о по ја ва ма, рад ња ма, по сло ви ма)’. Ако се обра ти па жња на при ме ре упо тре-
бе при ло га гло ма зно из РСА, ви ди се да се сви од но се на раз не вр сте те шког 

17 Од ове осно ве без ин тен зи фи ка то ра мо жда је из ве ден и фи то ним гла мош m. ‘тра ва ко ја 
ра сте у во ди а ли шће јој пли ва [дакле: ле лу ја, ландара] као ло квањ’ (Змај, РСА). 
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кре та ња: та ла си се ... ди за ху и спу шта ху; ко њи ... га зи ли; ула зио ... (као ка ква те шка 
жи во ти ња), ву као се (по са ло ну); пла зи (као зми ја), в. § 2.1.1.3. 

3.1.3.1. Иде ја о ве зи из ме ђу при де ва гло ма зан и на из глед не срод ног му 
гла го ла гла ма(за)ти мо гла би се ду бље под у пре ти, с јед не стра не ши ре њем 
ње го ве по ро ди це на до ма ћем те ре ну, а са дру ге сме шта њем тог гла го ла у 
ши ри сло вен ски кон текст − али то је те ма за се бе и за да так за не ку дру гу 
при ли ку.18 

3.2. У од но су по чет них гл‑:гр‑ на пр ви по глед je у пи та њу ал тер на ци-
ја, јер по сто је па ра лел ни си но ним ни об ли ци (в. § 2.3.). Ме ђу тим, ка да се све 
уз мe у об зир, ве ро ват ни је је да су то би ле одвојенепородице ре чи ко је су се 
слич но раз ви ја ле, те за тим (због екс пре сив не при ро де и бли ско сти зна че ња) 
по че ле да укр шта ју и ста па ју. При том је код об ли ка на глом- као из вор на 
пре о вла ђи ва ла се ман ти ка ‘не згра пан, не скла дан’ → ‘ве лик’, док је код оних 
на гром- то ви ше би ло ‘јак, сна жан’ → ‘ве лик’. 

3.2.1. Ако се, као од основ ног об ли ка, по ђе од при де ва грô ман ‘ве лик’, 
фор мал но оправ да но би ло би из во ђе ње од гла го ла гро ма ти ‘луп(ар)ати, тре-
ска ти’ од ко га су, пре ко ње го вих не по све до че них об ли ка са раз ли чи тим ин-
тен зи фи ка то ри ма, мо гли на ста ти и дру ги об ли ци при де ва: осим са -аз-, још 
на -ор-, -ор-ат-, -от- итд. Та ква би твор ба би ла пан дан нај ве ро ват ни јој 
твор би об ли ка на гл- (в. § 3.1.3.). Се ман тич ки јаз мо жда би се мо гао пре мо-
сти ти ту ма че њем да се оно што (се из да ле ка чу је да) лу па, тре ска и сл. до-
жи вља ва као ‘тра па во, не зграп но’, па и ‘ве ли ко’. Ме ђу тим, овом ту ма че њу по-
нај ви ше се про ти ви аре ал, по што су по сто је ће гла гол ске по твр де (на -ара ти, 
-ари ти, -иња ти) ја сно огра ни че не на крај њи ис ток срп ског је зич ког про сто ра 
(Свр љиг, За је чар, Зо ру но вац, Ти мок – рет ко Гру жа и На ди бар, в. нап. 10). 
Сто га је би ло осно ва да се то из дво ји.

18 За по че так, тре ба ло би об је ди ни ти и „по ми ри ти” зна че ња раз дво је на у гра ђи из на по-
ме на 10, 11 и 12, а за тим их до ве сти у ве зу са фор мал но − али не и се ман тич ки − од го ва ра ју-
ћим уса мље ним чеш. hlo mo zi ti1 ‘љу ља ти се (о де те ту на кри лу; о де ци на гра на ма др ве ћа)’, 
‘ха ба ти се (о оде ћи)’, ‘ра ди ти не ке пољ ске по сло ве кле че ћи’ итд. Ма хек др жи да је у осно ви 
тих че шких зна че ња пред ста ва ‘при ти ска ња’, ‘гње че ња, гу жва ња’ те за кљу чу је да је то ти пич-
на екс пре сив на реч са бо га тим фо нет ским и се ман тич ким раз во јем, сла бо очу ва на код дру-
гих Сло ве на, ко ја з а х  т е  в а  п о  д р о б  н о  и с  т р а  ж и  в а  њ е  (Mac hek 1968: 168–169, про ред 
Ј.В.-П.). Не ко да ље ис тра жи ва ње мо гло би да поч не сме шта њем у од го ва ра ју ћи до ма ћи кон-
текст при де ва чеш. ди јал. hlo moznyj ‘сна жан, кр шан’ (в. § 1.6.1.), што Ма хек ни је имао у ви ду, 
или про ве ром ста ту са име ни це блр. ֱла маздá ‘не спрет на осо ба’ (в. § 1.6.1. и § 1.6.3.), а на ро-
чи то раз ма тра њем мо гућ но сти да се об лик ко ји Ма хек на во ди као хо мо ним ни гла гол, чеш. 
hlom оzi ti2 ‘бу ча ти, ху ча ти, гра ја ти’ (и упу ћу је на lo mo zi ti 3o, ibid. 169) уко ли ко се за то на ђу 
но ве слов. па ра ле ле, до ве де у бли жу ве зу са hlo mo zi ti1. У сва ком слу ча ју, чеш. hlo mo zi ti1 ‘љу-
ља ти се, њи ха ти и сл.’ мо же се, ако се из у зме раз ли ка у ин тен зи фи ка то ру -z-, по сма тра ти у 
истом се ман тич ком кру гу са с.-х. гла ма ти ‘кла ти ти (се)’ а на ро чи то гло ма ти се ‘ја ко се че-
ша ти, дра па ти’, та ко што би им сви ма у осно ви би ло зна че ње ‘кре та ти се или пра ви ти покрет
тамо‑амо’. Под овај за јед нич ки име ни тељ пот па да ла би и сва „аку стич на” зна че ња, ина че у 
срп ском ре а ли зо ва на у об ли ци ма са екс пре сив ним су фик сом *-otъ- (в. нап. 10). Шта ви ше, ако 
се до зво ли раз вој ‘луп(ет)ати, га ла ми ти’ → ‘ла га ти га ла ме ћи, хва ли шу ћи се’, ту би се мо гла 
сме сти ти чак и по ро ди ца не ја сне име ни це гла ма за ‘ва ра ли ца, шар ла тан’ → ‘го то ван’ (в. нап. 
11) као пост вер бал гла го ла са ин тен зи фи ка то ром -z-. На рав но, без ком па ра тив не сло вен ске 
гра ђе, све су ово ипак са мо спе ку ла ци је.
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3.2.2. Ако се, по но во, по ђе од при де ва грô ман (има ју ћи у ви ду и ње го ву 
ва ри јан ту огро ман19), као пред ло жак се мо же узе ти и гла гол гро ми ти ‘гр ме-
ти; ту ћи из ва тре ног оруж ја’, а ре флек сив но гро ми ти се ‘те шко ра ди ти, 
му чи ти се’, ‘бо ри ти се’ (Ж. Да чић, Тем нић, РСА). Са твор бе ног ста но ви шта, 
ова квим ту ма че њем се пре ко (исти на не по све до че них али ре ал но мо гу ћих) 
об ли ка са раз ли чи тим гла гол ским су фик си ма (-ор, -от итд.), ла ко мо гу об ја-
сни ти при дев ски об ли ци са про ши ре њи ма: гром-от-ан, гром-ор-ан, гром- 
-ор-ат-ан, а да љим екс пре сив ним на ра ста њем и гром-ор-ад-ан, гром-ул-ан. 
За ову ана ли зу је зна чај но и то што ве ћи на њих има и пан да не са ини ци јал-
ним гл-: глом-ор-ан, глом-ар-ан, глом-от-ан, глом-ор-ат-ан (углав ном у ист. 
Ср би ји и глом-от-ур-ан / глом-ут-ур-ан итд.) Ме ђу тим, у слу ча ју ова квог 
ту ма че ња, се ман тич ка раз ли ка је ве ли ка (чак и у окви ру гла гол ских об ли ка), 
и при дев ска зна че ња би се мо ра ла осла ња ти на из вор де но ми нал ног гла го ла, 
име ни цу гром (о ње ном се ман тич ком ка па ци те ту в. § 3.2.3.) што у прин ци-
пу ме то до ло шки ни је у ре ду. Ве ро ват но дру гу се ман тич ку нит (са сми слом 
нпр. ‘ко ји се не мо же ни згро ми ти, гро мом са тр ти’) пред ста вља не згро ман 
‘го лем, гр дан’, па ње го вим оса мо ста љи ва њем од из вор ног гла го ла да ље и 
не згра ман ‘не згра пан’, не згром њаст ‘не пра ви лан, не зго дан, га дан’ и сл. 
(Skok 1: 623a s.v. gr mje ti не ту ма чи њи хо ву твор бу). 

3.2.3. Ако се, још јед ном, по ђе од при де ва грô ман (укљу чу ју ћи и ва ри-
јан ту огро ман), крај њи ети мон би ла би име ни ца гром (по ана ло ги ји са при-
де ви ма гром-ак, гром-аст, гром-ул-ан), ко ја има се ман тич ки по тен ци јал да 
из ра зи не са мо из ра зи ту ја чи ну већ и пре ко мер ну сна гу (што се по и сто ве ћу је 
са ве ли чи ном: ‘јак, сна жан’ → ‘ве лик’), ка ко у срп ском (гро мо гла сан ‘гро-
мак, про до ран’ али и гро мо ста сан ‘ја ко ве лик’, Skok 1: 623 s.v. gr mje ti),20 та ко 
и у оста лим слов. је зи ци ма.21 За двој ност се ман ти ке (из вор ну или на кнад ну?) 
ко ја због си не сте зи је про ис ти че из име ни це гром, уп. огром но adv. ‘ве о ма 
мно го; у ве ли ком бро ју’; ‘из у зет но гла сно, гром ко’ (РСА). Ва жан се ман тич-
ки мо ме нат је и чи ње ни ца да ве ли ки пред ме ти при вла че удар гро ма.

3.2.4. Са се ман тич ке стра не је за ми сли во, а са фор мал не ком пли ко ва но 
– ма да је у екс пре сив ној твор би мно го то га мо гу ће – и из во ђе ње од гро ма да 
(< псл. *gro ma da / *grаma da, о то ме в. Skok 1: 606; SP 8: 224–22622). И та име-
ни ца из ве де на (рет ким) су фик сом *‑ada23 од пие. *grеm- < *gеr- ‘ску пља ти, 

19 Иако ни је имао овај об лик из РСА, Скок за ње го ву ва ри јан ту огро ман ис прав но др жи 
да ни је ру си зам (Skok 1: 606b s.v. gra ma da), у том сми слу в. и при ме ре на о- у РСА, као и при лог 
огром но. 

20 Та ко ђе гро мо ле сан adj. ‘нео б у здан, на гао; не скла дан, нео те сан’ Свр љиг, гро мо ле сник 
m. ‘на гао чо век’ Свр љиг, Пи рот, Гру жа (РСА).

21 Нпр. пољ. заст. grom ‘из у зет но јак чо век’, буг. ди јал. (Плов див) ֱром ‘из ван ред но те-
жак пред мет’ итд. (SP 8: 228229).

22 Та мо и ко мен тар: „o al ter na cji d : zd, ni er zad ki ej w sł ow., zob. gluzdъ, por. Brückner KZ 
XLV 52–55”.

23 Док Слав ски упра во по во дом ове име ни це, у одељ ку о су фик си ма ‑da: ‑zda (за ко је ис-
ти че да иду по пра ви лу на вер бал не ко ре но ве) за пра во не ту ма чи осно ву на ко ју је тај су фикс 
у овом слу ча ју до дат, већ га са мо ка рак те ри ше као „Ca ł ki em wyjąt kowy” (Sł aw Ski 1974: 63), 
до тле Ва јан чак по ми шља да је су фикс -ada ва ри јан та ко лек тив ног су фик са -adь пре о бли ком 
гла го ла гро ма ди ти: „On a -ada dans v. sl. gra ma da ... et lit. grã ma tas, qu’on rap proc he de skr. 
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згр та ти’ (ко ји је у гр та ти, гр ну ти, в. SP l.c.) има се ман тич ки по тен ци јал да 
озна чи не што ве ли ко, на го ми ла но и сл.), пре ко гро мад-ан, или гро ма-з-дан, 
за тим опет не ре ал ном де ко мо зи ци јом и уба ци ва њем екс пре сив ног ин фик са 
гром-ор-адан. Та квим ту ма че њем ус по ста ви ла би се ве за са рус. ֱро мóзд кий 
(в. § 1.6.3.), ме ђу тим, с об зи ром на укуп ни ин вен тар и хро но ло ги ју по све до-
че но сти об ли ка (на ро чи то оних на гл-), та мо гућ ност, за срп ски је зик, ни је 
до вољ но ве ро ват на. 

3.2.5. Об ли ци гро мо ра дан, гро мо ра тан, гро мо ра зан де лу ју као сло же-
ни це, али ни је ја сно ко ји би то дру ги део из вор но ста јао уз име ни цу гром, 
пре не го што је по че ло екс пре сив но ал тер ни ра ње (укљу чу ју ћи еле мент -з-). 
Мо гло би се прет по ста ви ти да је из вор ни об лик био гро мо ро дан (в. при мер 
из Ње го ша у § 2.2.4.1. и дру ге, не увек гла гол ске, сло же ни це: гро мо но сан, 
гро мо гла сан, гро мо ста сан) али с об зи ром на ње го ву сла бу фре квент ност не 
мо же се ис кљу чи ти ни мо гућ ност да је тај об лик се кун да ран. За об лик гро-
мо ра дан ни је ис кљу че на ни мо гућ ност ути ца ја се ман тич ки бли ског при де ва 
на ка ра дан. 

3.2.6. У слу ча ју да се по ја ви но ва гра ђа, мо гао би се учи ни ти по ку шај 
да се ми мо лек сич ко-се ман тич ке по ро ди це при де ва гло ма зан про ту ма чи 
име ни ца гро маз ‘јак, сна жан глас’, ‘гр лат чо век’ (у оба зна че ња по све до че на 
у Цр ној Го ри, в. § 2.2.2.) − или са ма за се бе или за јед но са се ман тич ки и аре-
ал но бли ском, ду бро вач ком и дал ма тин ском гла ма за *‘чо век ко ји га ла ми’, 
‘ва ра ли ца (на ва ша ри ма), шар ла тан, го то ван’ (в. § 1.5 и нап. 11), ко ја би и 
са ма та квим по ве зи ва њем по ста ла ма ње изо ло ва на.

4. На осно ву све га из ло же ног мо же се сма тра ти да лек сич ко-се ман тич ка 
по ро ди ца при де ва гло ма зан да нас об у хва та прак тич но све об ли ке на гл- и 
гр- на ве де не у § 2.1. нн. и § 2.2. нн. и да је као та ква на ста ла (не зна но тач но 
кад али ве ро ват но не у до ба пра је зи ка већ знат но ка сни је, на срп ском тј. 
срп ско-хр ват ском те ре ну) укр шта њем тих две ју гру па ре чи. 

4.1. Ре ал но је прет по ста ви ти при мар ност об ли ка на гл-, ба зи ра них на 
– из вор но гла гол ском – зна че њу ‘кла ти ти се, лан да ра ти’ по све до че ном у 
гла го лу гла ма ти (и ње го вим ин тен зи ви ра ним об ли ци ма да ље раз ви је не се-
ман ти ке, в. нап. 12) ко је се (на сла ња ју ћи се и на пост вер ба ле гла ма за, гло ма-
за, гла ме за) пре не ло у од го ва ра ју ће при дев ско зна че ње ‘тра пав, тром, не-
згра пан’ (од ко га се да ље раз ви ло и ‘ве лик, кру пан, ка баст’) као и при ло шко 
‘тра па во, не зграп но’ – и све то на ре ла тив но ши ро ком аре а лу (в. § 3.1.3.).

4.2. Дру ги крак лек сич ко-се ман тич ке по ро ди це, са об ли ци ма на гр-, 
иако и сам не и ве сног (в. § 3.2.1. – § 3.2.4.) али сва ка ко по себ ног по ре кла, са 
– из вор но при дев ском – се ман ти ком ‘јак, сна жан’ (по том и ‘ве лик, огро ман’ 
– и пре те жно ју го за пад ног, цр но гор ско-дал ма тин ског аре а ла) на кнад но се 
на сло нио, на сло јио и про жео пр во бит ну лек сич ко-се ман тич ку ску пи ну.

grYma  ‘tas, gro u pe des hom mes’, et qui pe ut, par réfec ti on sur le ver be gro ma di ti, présen ter -ada 
po ur -adĭ de mê me que le col lec tif r. gol ja dá ‘miséra bles’” (Va il lant 1974: 491, § 1004).
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4.3. Да ље ети мо ло шке ве зе и јед не и дру ге гра не за сад оста ју не по у зда-
не (в. § 1.4. – § 1.7.) иако има ју па ра ле ле – фор мал не и се ман тич ке: пр ва (за 
ко ју смо прет по ста ви ли да је из вор но гла гол ског по ре кла) мо же се упо ре ди-
ти са чеш. hlo mo zi ti1 (ко је, ме ђу тим, и са мо ни је ко нач но и не дво сми ле но 
про ту ма че но, в. § 3.1.3.1.) а дру га са рус. при де вом ֱро мóзд кий ко ји је и сам 
без је дин стве ног ту ма че ња (в. § 1.6.3.). 

4.4. На кра ју се мо же за кљу чи ти да при дев гло ма зан, са це лом сво јом 
лек сич ко-се ман тич ком по ро ди цом, услед екс пре сив но сти и фор мал не и 
се ман тич ке раз у ђе но сти − при том у усло ви ма крај ње не из ве сних ве за на 
сло вен ском те ре ну, мо ра оста ти у гру пи оних ре чи ко је се ни кад не мо гу про-
ту ма чи ти са пот пу ном по у зда но шћу, већ са мо са ра зум но ве ро ват ном прет-
по став ком, ка ква је ов де из не та у § 3.1.3.
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Jasna Vlajić-Popović 

S.-CR. GLOMĀZAN ‘HULKING, GROSS; CUMBERSOME, UNWIELDY’
– BETWEEN ITS RARE SLAVIC COUNTERPARTS AND MULTIPLE DOMESTIC INTER-

PRETATIONS

S u m m a r y

This paper focuses on the S.-Cr. adjective glomа̵zan / glòmа̵zan, -zna, -zno ‘hulking, gross; 
unwieldy, cumbersome’ with the goal of defining its broader lexical-semantic word family and 
proposing a reasonable enough etymological interpretation − since the previous mentions of the 
word, occurring in Skok’s as well as both Proto-Slavic dictionaries, have not resulted in conclusive 
solution(s). The fairly high formal diversity of this adjective, both phonetic (alternation of liquids in 
the initial syllable, variation of vowels -o-, -a-, -e- in the base) and word-formative (widening of the 
base with different formants: -ač-, -ar-, -or-, -ot-, -ur-, often even doubled) is indicative of its expres-
sive character. After making an inventory of all formally and semantically relevant forms, proposed 
as most probable is the derivation from the noun glomaza ‘something big, clumsy’, a postverbal 
from glomázati / glamázati ‘to wander, *oscillate’, glamzati ‘to walk long and with difficulty’ etc., 
themselves originating from glamati ‘to totter, wobble, flop, wiggle, sway loosely’ widened by the 
intensifier -z-. So far the latter verb has not been etymologically interpreted either (although it can 
be related to Cz. hlomoziti ‘to swing, sway’, probably of onomatopoeic origin). The circumstances 
cannot be determined under which intertwining and contamination have taken place between forms 
in gl‑, among which the semantics of clumsiness (characteristic of hard walking) is dominant, and 
those in gr- with slightly prevailing meanings of extreme strength and size (that can also hamper 
walking), all ultimately derivable from grom ‘thunder’. It is concluded that for such highly expres-
sive and formally variable words a firm and undisputable etymology can hardly be reached, so it is 
sufficient to provide a plausible enough explanation, like the one presented here. 
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