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ZE SLOWIANSKICH ZAGADNIEN SЕМАNTYCZNYСН

"СZUĆ', 'SLYSZEĆ", "РАСНNIEĆ
Wšród wielu wyrazów užywanуchw dzisiejszych jezykach slowiafskich
na oznaczenie odbierania wraženi róžnego rodzaju, o d cz u wa n i a (za
pomoca zmyslów sluchu, dotуku, powonienia, czy tež wyniku przеžyć
wewnetrznych), wyrazów, które wzajemnie ze soba powiazane bliskimi czy
odleglejszymi trešciami i odcieniami znaczeniowymi, tworza interesujace,
o róžnorodnych ukladach, pola semantyczne", zwröcimу uvvage na dwie
rozbudowane grupy leksykalne zwiazane z rdzeniami ºču- oraz “slux-. Zaj
miemy sie przede wszystkim czasownikami “čuti i *slyšeti (*sluchati) oraz
niektórymi pochodnymi.
Pomijajac tu interesujaca skadinad sprave budowy slowotwórczej
wyrazów zwiazanych z dvoma wymienionymi rdzeniami przechodze od
razu do zagadnieh znaczeniowych, jakie sie w czasownikach “čuti i *slyšeti
przejawiaja.

Pierwszym uderzajacym zjaviskiem jest zróžnicowanie znaczenia obu
сzasowników w jezykach showiafskich. Každy z nich wywodzi sie z prasto
wiafskiego (praindoeuropejskiego) podstawowego zasobu leksykalnego: cza
sownik *čuti miaf pierwotnie ogölne znaczenie odczuwać, czuć” (sentire),
сzasownik zaš “slyšeti oznacza odbierać wraženia sluchowe.“ Z. tych dwóch
pierwotnych znaczећ rozwinely sie w róžnych jezykach showiafskich znacze
nia wyspecjalizowane. Szczególnie podatne na zmiany semantyczne okazaly
* Wnikliwa analize semantyczna wyrazów oznaczajacусh odbieranie wražећ w
јеzykach stowiafskich na szerszym materiale porównawczym indoeuropejskim dat V.

Масhek w artykule pt. Verbes slaves pour designer les cinq sens. Sbornik Praci Filo
sofické Fakulty Brněnské University. Ročnik IV, 1955, Rada Jazykovědná, (A) čislo 3,
s. 22—35; o wyrazach na oznaczenie wražen sluchowych s. 27—29.
* Dla etymologii, historii znaczenia i formu tego wyrazu por.: P. Skok, Etimo
logijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, s. 344 mn.; F. Slawski, Stownik
etymologiсznу јеzyka polskiego, I, Kraków, 1952–56, s. 127, równiež 108, 130; dla obu
rdzeni por.: L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwórterbuсh zu den altkirchenslavischen
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sie czasovniki o rdzeniu *ču-. Przykladami rozmaitošci znaczeniwoеј može
być polski czasownik czuć, który w dzisiejszym jezyku literackim ma znacze

nia“: 1. doznawaćwražen zmyslowych” (. . . czul wilgoć; . . . nieczul zimna);

2. nieosobowe tyiko w bezokoliczniku "coš daje sie odczuć zmyslami /naj
czešciej o wraženiach powonieniowych” (. . . csuć . . . nowy zryw deszczu i
wichury . . . ; czuć bуto šledzie . . .); 3. doznawać uczuć, przеžywać, coš
wewnetrznie (. . . . czulam do niej odraze); 4. przeczuwać, przewidywać,
wyczuwać, podswiadomiе, instynktownie (. . . . czuje jakieš niebiezpieczећ
stwo); 5. ušwiadamiać sobie co; zdawać sobie sprawe z czego (czulišmy
szalone braki w naszym wyksztaiceniu . . .); 6. dawniejsze nie spać, czuwać”.

Jest to tylko czešć možlivošci zróžnicowania semantycznego, które možna
znacznie rozszerzyć i uvydatnić za pomoca dalszych znaczећ w innych
јеzykach stowiafskich. Zróžnicowanie to jeszcze wzrošniе, јеšli wežmiemy

pod uvage faktу dialektусzne oraz dane historyczne przejawiajace sie, co
istotne, w rozbudowanych stowotwórczo formach czasowników, jak pol.
czuzvać ºczuwać, stp. tež ºczyhać, czatować, serb.-chrow, čuvati strzec,
g. tuž. czuchać ºweszyć”, “wydawać zapach”, ros. dial. čuchats rozpoznawać
smakiem, wechem”, sloweriskie čuhati wietrzyć, przeczuwać, pol. c(z)uch
nać šmierdzieć, ros. čujath weszyć, сZuć“, cz. čihati ºczyhać“, serb-chorw.
čuhnuti (ХV w.) i čuhtati (Marulić) powiewać“ itp.
Zmianom znaczeniowym ulegly równiež сzasowniki o rdzeniu *sluх-,
*slyх-, do czego wröcimy za chwile.
Z tak wielkiej róžnorodnošci znaczeniowej czasowników o rdzeniu
*ču- možna wydobyć kilka znaczећ podstawowych, w których sie zmiesz
cza, jako odmianki semantyczne, róžnorodne znaczenia przykladowo wyžеј

wymienione. Tymi podstawowymi znaczeniami czasownika “čuti (se) (i
pochodnych) sa: 1. odczawać, czuć’ (‘czuć sie”), 2. styszeć, 3. wydawać
zapach“.
Texten, Нeidelberg, Haga 1955, s. 224 (nr 129), s. 279 (nr. 622), s. 304 (nr. 844); М. Vasmer
Russisches etymologisches Wörterbuch, I–III Неidelberg 1950—58; V. Machek, Etу
mologicky slovnik jazyka českého, Praga 1968. (čiti s. 104, čihati s. 102, slušeti s. 558—

559); J. Holub, F. Kopečny, Etуmologicky slovnik iazyka českého, Praga 1952; A. Walde,
J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sрrachen, I—III, Berlin
1930—1932, “ču — I 368 nn. sub 1. que — worauf achten”; “slux — 1494. nn. sub Kleu
”hörenº.

*
1958, s.
*
*
“

Por. Stownik jezyka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, I, Warszawa
1165—1167.
Por F. Stawski, Stownik etymologiсznу ј. pol., o.c. sub czuć, cuchnać, czyhać.
Por. P. Skok, Etimologijski rječnik . . . , o.c., s. 344 sub čuti.
jako jedno ze znaczећ pochodnych od znaczenia rozchodzić sie w powietrzu?

skad tež znaczenie powiewać, por. P. Skok, Etimologijski rječnik . . . , o.c. (vijoriti se”)
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Z trzech podstawowych znaczећ сZasownika “čuti ostatnie (wydawać

zapach") odnajdujemy we wszystkiсh jezykach stowiafskich, natomiast dwa
pierwsze maja okrešlona repartycje geograficzna w dzisiejszej Stowian
szczyžnie: w jezykach poludniowoslowianskich (z wyjatkiem slowenskiego")
g1 6 w ny m znaczeniem czasownika čuti jest syszeć“, w jezykach slo
wackim oraz ukrainskim i biatoruskim r 6 w n o r z e d n i e užywane sa
dwa znaczenia oderzuwać, czuć' ('czuć sie”) i "slyszeć“, natomiast w po
zostatych jezykach showianskich giównуm znaczeniem czasownika čuti (se)
jest odczuwać, czuć', 'czuć sie” itp.
Dla wyraženia dw 6 c h podstawowych znaczећ оaczuwać, czući
(czuć sie”) oraz "slyszeć užywa sie w Stowiariszczyžnie czasowników od
róžnych rdzeni. Przede wszystkim przez zaveženie w czešci obszaru sto
wiafskiego pierwotnego znaczenia czasownika “čuti ºczući tylko do wražећ
sluchowych syszeć”, “stuchać itp. doszto do ograniczenia užусia, a nawet
zaniku, czasowników zwiazanych z rdzeniem “slux-, *slyx; tam natomiast,
gdzie "čuti nie ulegt tej modyfikacji semantycznej, utrzymaty sie one w pehnej
žywotnošci w swoim pierwotnym znaczeniu slуszeći, sluchać, por. pol.
slyszeć, sluchać oraz inne formacje i ich odpowiedniki formalne w jezyku
czeskim, görnohužyckim, rosујskim w znaczeniu slуszeć itp.
Zaweženie znaczenia czasowników o rdzeniu *ču- do wražeri slucho

wych spowodowato dalsze zmiany w stowianskim systemie leksykalnym.
Polegaja one na užусiu i uprodyktuwnieniu sie innych jeszcze rdzeni dla
znaczenia odczuwać, czuć” (“czuć sie”), jak rdzenia *sét- dila poludnia Sto
wiafiszczyzny (por. serb-chorw. os(ј)еćati (se), butg: сецам (се), maced, cemu
(ce) itp.°), dla czeszczyzny cititi (czasovnik ten ma etymologiczny odpo
wiednik w polskim cucić przywracać do przytomnošci“.)
*, gdzie čutiti = 'czuć', slišati = 'slyszeći, natomiast čuti = 'sluchać jest dialek
tyzmem i archaizmem, por. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Ljubljana I—II, 1894–95
oraz Slovar slovenskega knjižnego jezika. А-Н. Ljubljana 1970, SAZU.
* Por. stowniki Vuka, JAZU, akademicki bulgarski, macedonski B. Koneskie
go i in.

* Por. čut... 1. ºvnimat“ sluchom, počuti”... 2. cititi. Slovnik slovenského jazyka
SAV, red. St. Peciar, I., Bratyslawa 1959; Por. чути. 1. styszeć', 'sluchać”, 2. ºczuć, odczu
wać, Stownik ukrainsko-polski pod. red. S. Hrabca, P. Zwolitiskiego, Warszawa 1957;
чуцњ 'slyszeć”, а адчувац, ºczuć”, Podreczny stownik polsko-bialoruski pod. red. А. Ob
rebskiej-Jablonskiej i M. Biryly, Warszawa 1962.

* О rozwoju znaczenia, zasiegach geograficznych oraz reliktach tegordzenia w
јеzykach stowianskich por. А. Zareba, Ze stowiafskich zwiazków leksykalnych, 1. Polud

niowostowianskie set-, polskie gwarowe szat-. Зборник за филологију и лингвистику
kњ. 6. IV-V, Нови Сад 1961 — 1962, s. 362-368.
** Por. F. Slawski Stownik etymologiсznу ј. pol., o.c., I 108.
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Wytworzyt sie w ten sposob реwien okrešlony zestaw leksykalno

semantycznu w poszczególnych grupach jezyków stowiafskich, w którego
sklad wchodza dla oznaczenia dwóch wyspecjalizowanych znaczeti odczu
wać, czući (ºczućsie') oraz “styszeć”, “stuchać czasovniki zwiazane z odpowied
nimi rdzeniami, por. 1. *čuti (se) odczuwać, czuć (sie”)- *slyšeti (*slyxati)
'slyszeć — *otjutiti (pol. cucić) przywracać do przytomnošci; 2. *čuti stу
szeć”, "stuchać — “set- odczuwać, ºczuć (sie) – serb.-chorw. osvestiti —

osvijestiti czy bulg. стоживавам "doprowadzić do przytomnošc" itp., itр.
Te szeregi leksykalno-semantyczne možna jeszcze dalej rozwijać,
poszczegölne bowiem pola semantyczne zazebiaja sie i zachodza wzajemnie
na siebie w róžny sposob, czego przykadem moga być takiе сiagi znacze

niwe jak odczuwać' 'czuć (sie) — сZuwać“ — ºczatować, ºczyhać" — pil
nować, odczuwać, czuć (sie) — сzuwać“ — ºcucić — ocknać (sie)“;
odczuwać, ºczuć“ — wydawać zapach” — pachnieć — "šmierdzieć, ºcuch
nać? — 'wachać; odczuwać, ºczuć“ — ºsiyszeć itp. Wiaža sie one z wie

loma róžnymi rdzeniami jak “ču-ti, “bad-ěti, “set-iti, “pax,-ati, -noti, “(v)on
-ëti, “smrdëti, “(v)qх-ati, “slyх-ati, “slux-ati, “otjut-iti, “kres-iti, ºvé-j-ati itd.

Nie bede tu wchodzić w wymagajaca odrebnego opracowania analize
leksykalno-znaczeniowa przytoczonусh wyžej Szeregów, nie moge sie tu
równiež zajać przedstawieniem dla poszczegölnych jezyków interesujacych
szczególów užусia oraz wartošci znaczeniowej i produktywnošci czasow
ników zwiazanych z dwoma omawianymi rdzeniami “ču- i *slux-. Zajme

sie pewnym tyiko wycinkiem tego, jak widać, szerszego zagandienia leksy
kalno-semantycznego, mianowicie modyfikacja znaczeniwa czasownika “čuti
na obszarach, gdzie služy on do okrešlania ogölnego pojecia odczuwać,

ºczuć (sie) oraz zmianami semantycznymi przejawiajacymi sie w czasow
nikach “slyšeti, “sluxati.
Сzasownik *čuti, który w zavežonym do wražећ stuchowych powszech
nie stosowanym znaczeniu slуszeć”, “stuchać" wystepuje dzisiaj w okreš

lonych jezykach slowianskich (p. wуžej), pojavia sie w tуmže znaczeniu
równiež w jezykach, gdzie podstawowym okrešleniem sluchania czy syszenia
sa czasowniki od rdzenia “slux-. Сhodzi jednak w tych wypadkach o fakty

historyczne i dialektусzne. I tak w polszczyžnie odnajdujemy czasovnik
cguć w znaczeniu slуszeći (obok innych znaczећ, рrzede wszystkm obok
znaczenia czuć“) w staropolszczyžnie. V tуm znaczeniu przytacza go Stow
nik polszczyznу ХVI wieku“ dwukrotnie z J. Kochanowskiego, por.: „ /1. А.d.

О wraženiach sluchowych:/ zviec go przy dece /by nie cšula horda (Cicho
posadzi. Koch. Sz. B.4, сžuć co /11: Niech vzytek švidi ten gios czuie (Pan
11. t. IV, s. 253 sub czuć.
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na królestzvo zvstepиiе. Косh. Ps. 145“. Brak natomiast tego znaczenia w

Stowniku staropolskim PAN (do konca XV w.), co by moglo šwiadczyć
o tуm, že szuć na gruncie polskim pojavit sie w zmodyfikowanym znaczeniu
'slyszeći dopiero w wieku XVI. Wсzešniejsze šwiadectwa, bo juž z XV w.,

mamy dla jezyka czeskiego, por. „Меzi drievim jedva czyty bieše, Otc. 402“
(ХV w.), tj. jedva slyšeti (hrčici potok)“, równiež wrzeczowniku odstownym
„čutie, čitie . . . též . . . ouchu“, štit. Bud. 40 (z pocz. ХV w.), potem z ХVI
w., por. „jedny věci čigeme skrze viděnie, druhé skrze slyšenie, tretie skrze
povonënie, a jine čigem skrze dotčenie“, Alкр 102 (1513. r.)“.
Najvсzešniejsze dane o czasowniku “čuti w znaczeniu slуszeć”, znaj
dujemy na obszarze wschodniostowianskim, gdzie obok przykladów dla
wieku XVI, spotykamy wyražny semantycznie cytat z wieku XIII, por.
чути . . . —“слњiишатљ“ господи, тум к'kcн, ако азљ слуkпљ еслик, и не
кижк, кезик кодишаго ми, камо нити, ни кидуk Ни единаго, аше и Хотikaљ,
вљих к, нн чкуљ же никого же минŠкошаго мене кратка Кир. Тур. Притч.
о чел. душ. 149.; Хромецк уво видитљ, слikпецк же чкогтк. т. ж. 135.;
Чохљ словкса тво л. Окт. ХIII в. 71.“)
Na gruncie obu jezyków, czeskiego i polskiego, zmiana znaczenia
сzasownika “čuti: odczuwać, czući - styszeć zachowala sie w dialektach.
V polszczyžnie pošviadczone jest ono na dwóch zwartych obszarach,
dodajmy od razu, niewielkich i peryferусznусh, oraz w kilku punktach róžniе
po terytorium polskim rozrzuconych.“ Liczne przyklady czasownika “čuti
(oraz dobrze pošviadczonych derywatów) znajdujemy w stownikach Lo
rentza“ i Sychty“, por. čec (nb.1. znaczenie fühlen, empfinden, merken“,
ºdoznawać, wraženia, odczuwać“), 2. hörenº: ma čela vālgi trzvsk“, czy
u Sychty“ (jako 3. znaczenie) syszeć ; dočec, glechi ne dočeje, a slepi ne
dozdri (równiež dočec sa), počec, učec (moja balka përša učela trask), začec
itp., por. równiež deverbativum čece (= 'czucie) : përše moje čеce po raz
pierwszy sysze itр.
Inaczej przedstawia sie wysteрowanie rdzenia “ču- na oznaczenie
wražen sluchowych na przecivilegym kraticu polskiego terytorium jezyko
** J. Gebauer, Slovnik staročesky, I–II, Praga 1903—1913.

“, И. И. Срезневскић, Материални дла словари древне-русского извика
по писвменнвим паматникам. Реtersburg, I — III, 1893-1912.

* Wdlug Ј. Karlowicza Stownika gwar polskich w Malborskiem, Radomskiem,
ziemi Dobrzуnskiej i w dwóch punktach wschodnich zwartego spoza obszaru jezyka pol
skiego.
* Por. F. Lorentz, Slovinzisches Wörterbuch, I–II, Petersburg 1908.—1913
tenže Pomoranisches Wörterbuсh (fortgeführt von F. Hinze), I, Berlin 1958.
“ B. Sychta, Stownik gwar kaszubskich, I, Wroclaw, Warszawa, Kraków 1967.
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wego, na Šlasku i na Orawie. Rdzef ten pojavia sie w formie czasovnika
czući znaczeniu slуszeć na Šlasku“, na malym, ale Zwartym geograficzniе
poludniowym skrawku na samym pograniczu jezykowym polsko-czesko-sto
wackm w szešciu punktach“ oraz w polskich dialektach orawskich (na Ora
wie paristwowo polskiej i czechoslowackiej)“.

Skoro mowa o wysteрowaniu rdzenia “ču- na Šlasku, warto tu wspom
nieć o rzeczowniku od niego utworzonym, który wprawdzie nie
ze znaczeniem slyszeć”, stanowi jednak interesujacy relikt formalny
tyczny, którego istnienie w dialektanh šlaskich wykorzystamy nižej
dowodowy. Chodzi o wyraz czuch, pošviadczony doskonale na

zwazany
i seman
jako fakt
c a ty m

Šlasku (w okolo 40 punktach, z wyjatkiem pogranicza wielkopolskiego i
malopolskiego, gdzie panuje wyraz zvech, por. АJS., o.c., mapa 608), užy
wany powszechnie w znaczeniu wech“. Jest to znaczenie bezpošrednio
zwiazane z jednуm z trzech wymienionych wуžej znaczeri uznаnусh za pod
stavowe w rozwoju semantycznym rdzenia “ču-. Wyraz ten dobrze jest
znanу w starszych okresach polszczyznу, por. z ХVII w. cзиch . . . cuch
*wech, wiatr, wоћ (o psach), i w niektórych jezykach stowiafskich (por. cz.
čich wech, powonienie”, g. tuž. čuch wech“), w formie czasownikowej
сиchnać (XV w. zvyczuchnać) do dziš w polszczyžnie powszechnie užywany
w znaczeniu ujemnym šmierdzieć.
Wróćmy jednak do dialektусznусh zašviadczећ сzasovnika “čuti w zna
czeniu slуszeć. Spotykamy to znaczenie równiež w dialektach morawskich,
por. čut 1. slyšetiº: čula-jis, cerečko, ja sem na ta vođa!? . . . čula voze za
lesem“.

* Por. A. Zareba, Atlas jezykowy Slaska, I., Kraków 1969 i nast., t. IV cz. 1. Мару
501—750, sz. 2. Wуkazy i komentarze do map 501—750, Kraków 1973 (w druku), mapa

nr. 608: a) Wech, b) сеuć slyszeć i komentarz do tej mapy (skrót AJS).
* Z tych szešciu punktów 5 pochodzi z gwar polskich po stronie polskiej: Brenna

ciesz. (nr. 52), Istebna ciesz. (nr. 55), po stroniе раћstwowo czechoslowackiej: Ligotka
Kameralna pod Mistkiem (nr. 53), Sucha Górna pod Karwina (nr. 47), Dolne Datynie pod
Karwina (nr. 50; a jeden z dialektów przejšciowych polsko-slowackich, Oszczadnica (nr
56, w Czechoslowacji).
* Z kartoteki orawskiej do przygotowywanego przeze mnie slownika gwar oraw

skich, Nb. Na Orawie polskiej ležacej w Czechoslowacji nie užywa sieczasovnika slyszeć
”slyszeć”, jak to sie dzieje na Orawie polskiej na terytorium Paristwa Polskiego, jedynie
сzasownika czuć syszeć”. W najbližszym sasiedztwie Orawy polskiеј, w sasiadujacej
z orawska wsia Zubrzyca Górna w Sidzinie wystepuje równiež сzasownik czuč w zna
czeniu slуszeć”, por. M. Kucala, Porównawszy slownik trzech wsi malopolskich, Wroslaw
1957.

** Por. F. Stawski, Stownik etymologiсznу ј. polskiego . . . , o.c., I, sub cuchnać.
— Por. tu takže gwarowe i kolokwialne czuj?wech“.
* F. Bartoš, Dialekticky slovnik moravsky, 1906.
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Vidać wiec, že zaveženie znaczenia czasovnika “čuti do znaczenia

slyszeć”, moglo sie dokonać w róžnych jezykach i dialektach oraz w róžnym
czasie.

Przejawem takiej zmiany semantycznej sa fakty kaszubsko-slowifskie,
nb. peryferyczne, co wraz z polskimi danymi historycznymi (z ХVII w. u

J. Kochanowskiego pochodzacego z polnocnej Malopolski) pozwala przy
pušcić, že czasownik czućw znaczeniu slуszeć mógi wysteрowaćw róžnych
punktach polskiego obszaru jezykowego. Podobne przypuszczenie možna
wysunać dla czeszczyZny.

Јеšli idzie o czasownik czuć syszeć na poludniowym skrawku Slaska
i na Orawie, to tu by naležalo przyjać wрђуW morawski oraz slowacki. Nie
sadze, by czuć syszeć bytow tych punktach pogranicznego pasa jezykowego
polsko-czesko-slowackiego reliktem. Znaczenie syszeć dla czasownika czuć
bуto chyba w polszczyžnie zjawiskiem przejšciowym, przelotnym. Do
wodzić tego by mógl brak zašviadczећ z najstarszego okresu polszczyzny
(do XVII w.) i skape šwiadectva z ХVII w. (tylko u jednego autora!?). By1
to chyba semantyczny dialektyzm, który nie wszed} w trwalszy sposob do
јеzyka ogólnopolskiego.
V przeciwiefstwie do skapego i geograficznie šcišle powiazanego z
gwarowym obszarem jezykowym czeskim i slowackim czasownika czuć
ºsyszeć, bardzo wyrazišcie zaznacza sie ogólnošlaski zasieg rzeczownika
czuch wech“. Jest to niewatpliwy archaizm, jeden zwielu w dialektach šlas
kich zachowowanych“.
Przejdžmy teraz do zmian semantycznych jakie sie zaznaczaja w cza
sownikach “slyšeti, “sluxati. Tu wartowskazać przede wszystkim na ciekawe
przesuniecie znaczenia w niektórych dialektach showiafskich. I takw gwarach
polskich spotykamy czasovniki slуsseć, sluchać w znaczeniu wydawać za
pach“, por, galancie stychać nafta (flaszka) bardzo šmierdzi nafta (wasna
obserwacja z Wielkopolski), czy stychać jakiš szvad, syszeć zapach. Niewielka
ilošć takich przykladów podaje J. Kartowicz w Stowniku gwar polskich“
z róžnych punktów: z okolic Bochni i Wadowic, z Ropczyckiego, Mazowsza,
Lubelskiego oraz s po za zwartego obszaru jezykowego polskiego, zе
wschodu. V sumie przykladów niewiele, wystarcza one jednak w zupehnošci
do zarejestrowania ciekawej zmiany znaczeniowej. Polega ona na pomieszaniu
* Por. А. Zareba, Z zapomnianych wyrazów polskich: (a)golemy. Prace Filolo
giсzne XVIII, 4, Warszawa 1965, s. 199—206, tenže Ze zwiazków jezykowych polsko

-czesko-slowackich na Šlasku (z 4 mapami), Jezyk Polski XIV, 1965, s. 141—154, I. na
ošciež”) z mapa I), II. ºtani” (z mapa II) oraz ibid. s. 208—215, III. mowa? — ?rzecz'
(z mapami III i IV).
** J. Karlowicz, Stownik gwar polskich, I—VI, Kraków 1900—1911.
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znaczenia dwóch czasowników o pierwotnie róžnych znaczeniach: czuć,

wуdawać zapach' oraz "slyszeći (a wiec odczuvać zmystem sluchu), mieszcza
cych sie jednak w jednym polu semantycznym.
Zјаwiska zmiany znaczenia czasownika “slyšeti, “sluх,ati obserwujemy
równiež w innych jezykach stowiafskich. Podobna do polskiej modyfikacje
znaczeniowa spotykamy w dialektach morawskich, gdzie slyšet = "citi' ('czuć“),
por. slyšiš, jak ten muškat voni“. Kilka przykladów na te zmiane seman

tyczna przytacza V. Machek z peryferycznego pótnocno-wschodnio-czes
kiego dialektu (ja rad posloucham tabak kouriti . . . = je sens volontiers, si
duelqu'un fume du tabac) i drugiego kratica, z dialektu poludniowoczeskiego,
dolskiego (to je vuna, nechcel bych ju posluchat = 'c'est une mauvaise odeur,

je ne voudrais pas la sentir”)“.
Inna natomiast modyfikacje znaczeniowa notujemy na obszarze dia
lektów poludnioworosујskich, gdzie слушати = чутљº, por. нзвик не ло
патка, слишит, что горњко, что сладко“
Przykladów datoby sie znaležĆ wiecej. Možna by równiež szerzej roz
wažać inne zmiany znaczenia, np. pomieszanie znaczећ wachać i pachnieć
wystepujace w czešci dialektów polskich, gdzie sie czestokroć dla obu zna
сzeti užywa jednego czasovnika zvonieć, zvoniać, por. on zvonia kzviat = "on
wacha kwiat i kzviat zvonia = 'kwiat pachnie”. Podobne zjavisko przytacza
dla slowaczyznу V. Machek (Verbes slaves . . . , o. c. s. 29): zavorial som

pečienku j'ai senti le róti oraz pečenka vojala dobre 'le róti sentait bon”.
Nie miejsce tu na dužsze rozwažania. Dotychczas przedstawione fakty
pokazuja interesujace procesy semantyczne na gruncie jezyków stowiafskich
jakie sie dokonaty w zakresieczasovników czući siyszeć (stychać). Wycinek tych

procesów, mianowicie dotусzacy modyfikacji znaczећ сZuć', 'slyszeći pach
nieć možna schematycznie przedstawić w nastepujacy sposob:
*čuti ——- ºczuć” ——- wydawać zapach”
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* Por. F. Bartoš, Dialekticky slovnik moravsky . . . , o.c.
* Por. V. Масhek, Verbes slaves . . . , o.c., s. 31.

* Por. B. Далв, Толковљић словарљ живого великорусского извика, IV, Ре
tersburg, Moskwa 1882 (wуd. fot. Моskwa 1956), s. 226.

