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МАRIA WOJTYLA-ŠWIERZOWSKA

(Kraków)

DLACZEGO GLUCHY NIE. SLYSZY?

Rozwažania o etymologii psl. gluchњ

Uwažne przypatrzenie siecatej rodzinie wyrazów tu naležacych, rodzimie

rozgalezionej, zróžnicowanej morfologicznie, o ciekawych walorach semanty

сznусh, zmusza do rewizji dotуchczas przyjetych pröb etymologii.

Przypomnijmy: F. Slawski (SE I 295) uvaža gluchњ za niepewne „jak

u ciage odnawiajacych sie wyrazów oznaczajacych ulomnošci“. Rekon

struuje jednak pierwotna postać glow-so- i wskazuje na przypuszczalne naj

bližSze odpowiedniki baltyckie: lit. glusnus postuszny, uvažny”, glušas

"gluptas, glupkowaty”, glušti glupieć, a te —za dawniejszymi ujeciami, mlin.

Оtrebskiego (LP I 132) i Machka Studie 83 (jeszcze Trautmann BSW91, Buga

RR I 306) Haczy dalej z rodzina lit. klusnus postuszny", klusas gluchawy”:

klausjti siyszeć“. Bylaby to zatem w zmienionej wprawdzie postaci fone

tycznej, ale w kolicu ta sama rodzina oparta na pie. pierwiastku “kºleu

slyszeći psl. sluchњ (p. težw ostrožnymsformulowaniu Vasmer REWI 277),

a podstawowym znaczeniem by oby stuchajacy" - 'uwažny” - gluchawy” od

charakterystycznej „uwažnej“ postawy ludzi niedoslyszacych.

Te wtašnie etymologie, jako pewna przујmuje O. N. Trubačev w ESSM

VI 146–7: „Najbolee ubeditel'nym kažetsja objasnenie slav. *gluxв kak eks

pressivnogo preobrazovanija pervonač. i. e. *kºlous- (sluzb, slušati), vyrazi

všegosja v veljarizacii i. e. kºpalatal'nogo, a takže v posledujuščem ozvončenii

k - g“.

Ostateczne natomiast stanowisko Fraenkla. LEW I 159, s. v. glušas

jest jeszcze ostrožniejsze niž u Vasmera. Fraenkel wskazuje mianowicie na

pokrewieristwo form litewskich ze slowiafskim gluchљ, oglњсhinoti i odsyta do

Ј. Оtrebskiego LP I 131–2. Natomiast pod hastem klusas klausjti (I.265-6)

"przysluchiwać sie, nadsluchiwać, nadstawiaćuszu", pokrewnemu slow, slava,

sluchљ znajdujemu w zakoficzeniu passus: „Dег Velar von lit. klausyti etc.
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kann, abgesehen von ev. Ferndissimilation (?), auf partieller (podkrešlenie —

М. W-S.) Angleichung an die Sippe von glušasberuhen“.

Niezwykle interesujace jest Brücknerowskie (SE 145) wtaczenie do gnia

zda etymologicznego gluchњ zarówno glupb (por. tež Stawski lic.) i glumb, a

dalej — gluda bryta i gluta narošlº. Tawspölnota genetyczna postulowalaby

dla gluchњ pierwotne znaczenie pieti“.

Znaczenie surdus w gluchњto przede wszystkim nie tуle ºniesyszacy?,

co taki, który n i e m o ž e s Hy size ć, lub ni e c h c e s 1 у

sze ć“. ЈеŠt ono wргаwdzie ogólnostowianskie, obecne we wszystkich warst

wach jezyka, tak že wywodzisie jeszcze z czasćw wspölnoty praslowiafskiej.

Jednoczešnie jednak baczniejsza analiza danych gwarowych, zwlaszcza tych

najbardziej archaicznych, pochodzacych z polnocnego rosујskiедо оhszaru

јеzykowego, z zapadlych katów Polesia czy Podkarpacia, dalej —zwracajacу

uwage fakt znacznej žywotnošci podstawy gluch-w toponomastуce i hydron

imii cafej StowialiszczyZny — wszystko to bardzo wyražnie wskazuje, že

znaczenie 'surdus — wynik starszych procesów semantycznych nie jest tu

jedуne ani nawet przewažajace, idzie ono bowiem równolegym torem zе

Znaczeniami niesensualnymi, naležacymi do zupelnie innego obszaru seman

tycznego. Znaczenia, te, uchwytne wрrost w adiectivum lub odczytywalne

w formacjach pochodnych, ukladaja sie w pewne ciagi — pola nieostro za

chodzace na siebie. Omówie je kolejno.

I tak, Szczególnie archaiczne, pötnocne gwary rosујskiе шžywaja in

teresujacego nastu adi. dla okrešlenia przedmiotów i objektów pozbaw

ionych utworów, litуch, calych, Szczelnych, jednorodnych wskutek szczelnego

zacišniecia, šcišniecia, przусišniecia, zwiazania, zalepienia, zamkniecia, a w

odniesieniu do obiektów geograficznych — zamulonych, zarošnietych, poz

bawionусh odplywu (wody), niергzebytych, zarošnietych (np. lasy). Por.

zatem, najciekawsze moim zdaniem nр. gluchoj pirog, gluchoj rybnik pieróg

z nadzieniem c a i kow i c i e zalepionym ciastem'' (nota bene— pierogi za

lepia sie za ci s kaja c brzegiciasta) (SRNG, Merkur'ev Kola), gluchoj grib

ºgrzybz nôžka zrošnjeta, w calošć z kapeluszem? (Ivanova Sl. Podmoskovºja,

SRNG: tež w tуm znaczeniu gluchovik).

Wgwarach rosујskich róžne przedmioty moga być gluche, np. gluchie

vorota wrota zе šcišle dopasowanych desek (Swierdowsk), gluchoj dvor

“podwórze, dziedziniec Szczelnie otoczony plotem, gluchaja povozka kibitka”,

gluchoj voz (=gluchovik) szczelnie zasloniety wóz wiоzacy posag panny

mlodej a gluchota: gluchótbe posag panny modej (Perm, šм“.

Zwracaja uwage tež nazwy róžnych czešci garderoby, których сесha

szczególna jest waski krój lub brak wycieć (gluchoj vorot, glušenb, gluchaja

Przedmioty ciasno dopasowane, dobrze przylegajace, mocno zwiazane—

tež bywaja w rosујskich gwarach okrešlane jako gluche, por. w starych, ХV
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w, žrödlach pskowskich: iméja vladyka na sobe kukolњ červlen že, na glavé

obvit glucho (Pskov. slov.), gdzie indziej zaš gluchaja korzina to 'ciasno sple

ciona lubianka, bez otworów (Ivanova Sl. Podmoskov'ja), w užусiu adwer

bialnym v gluchuju bez popuszczania, mocno, ciasno, o naciaganiu laticucha

na kolowrót (SRNG).

W rosујskich gwarach na obszarze Estonii a takže w Ziemi Pskowskiej

gluchoj utjug to želazko zrobione z jednej bryly, z jednego kawalka želaza.

Szerszy zaš zasiag ma gluchoj čulan izba bez okien, ciemna, služaca jako

sklad, skarbiec domowy (SRNG).

To w{ašnie znaczenie — pozbawiony otworów, cally, lity, gladki uk

sztaltowalo zestawienie frazeologiсzne typu pol., ros., brus. glucha šciana

(gluchaja stena itd.) šciana bez okien, gladka, lita niергzenikniona.

Szczegolnie znamienne sa sytuacje, gdy nasze adi, okrešla nazwy wod

ne. Takie stale užусia powoduja czesto przejšcie zestawienia w zakres hy

dronimów z równie czesta rzeczownikowa sufiksacja jako wykladnikiem no

minalizacji cechy jakošciowej wуražanej przez adi. I znów powolam sie na

najbardziej reprezentatywne tutaj dane wschodniostowiariskie, pošwiadczone

juž we wczesnym materiale staroruskim a takže gwarowym. Wstarej rusz

сzуžnie m a r t w a odnoga rzeki, odnoga bez u j šci a nazywa sie

gluchaja reka (dial. tež glušica, gluchárb), stojace jeziого bez odplywu to

gluchoе оzero. W rejonie Pskowa glušenb : gluchárb to jeziorkаz blotnistymi,

zamulonymi brzegami, a gluchie bolota to takie, w krórych „pratoku net“

(SRJ XI-XVII, Pskov. slov.). Dalej — gluchoj bereg, to brzeg blotnisty,

zamulony", a glušanék to ludova (tež z terenów Pskovszczyzny) nazwa dla

zarostego jeziora.

Сzasami takie gluche jeziога nazywane sa jeziorami martwymi (por.

syberyjskie gluchoе оzero = mèrtvoе оzero).

Z kolei bliskošć pojeciowa. ZAMULONY, ZATKANY, BEZ UJŠCIA,

BEZ ODPLYwU (» STOJAcY, NIERUCHOMY) i BEZWIETRZNY (=

SТОЈАСY) doprowadziia w gwarach polnocnorosујskich do synonimii GLU

СНУ i BEZWIERTRZNY, por. gluchoe nenastbe, tj. pogoda, kiedу niebo

sie zaciagneto i jest deszczowo (Tomsk), w Jakucji gluchaja purga to šnieg

padajacy bez wiatru, nad šrodkowym Obem gluchaja pogoda = gluše pogoda.

bezwietrzna (Sredneobskij Sl.), w rejonach Tomska gluchota bezwietrzna.

pogoda, a stad dalej — UPALNY, DUSZNY : „dverb otkroj, zdesњ glu

cho“ (= žar, upalnie, duszno, Sl. Priamurja), gluchota žar, duchota („okna

zakryty, dušno, gluchotoj pachnet“, Тођоlsk, Swierdowsk, SRNG).

Powszechnew catej Slowiariszczyžnie jest užусie gluchљ w odniesieniu

do pojecia najwiekszej gestwiny, gaszczu lešnego i w ogóle gesto, Szczelnie

zarošnietych miejsс, miejsc nieprszebytych, niedostepnych. Na tej podstawie

možna juž dla czasćw psl. zrekonstruovać fraze gluchњ lesb, glucha pušča.
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Z tym samym znaczeniem pojaviaja sie derywaty o pierwotnej wartošci ab

strakcyjnej, nomina essendi: glušњf., gluša.

Zestawienie natomiast o wartošci frazeologizmu: gluchљ lesb, które —

jak pamietamy—odnosi sie do najbardziej zarošnietej, niedostepnej, niергze

bytejczešci lasu, moglo dać asumpt do uksztaltowania sie innego, o podob

nej trešci, a mianowicie takže proweniencji prastowiafskiej: glucho město

niedostepne, odizolowane od šwiata, osamotnione, zapomniane miejsce, nр.

wioska. Warto zwröcić uwage i przypomnieć jednoczešnie, že w potocznej

polszczyžnie miejsce takie, obok nazwy np. glucha wiešma inna, dosadniej

wутаŽajaca istote Izeczy: wieš, miejsce, zabite deskami.

Do sekwenciji skorelowanych pojeć, wydobytych dotуchczas z realnie

pošviadczonego materialu leksykalnego: ZACIŠNIETY, ŠCIŠNIETY, ZLE

piony, zalepiony, pozваwiony ujšcia, pozваwiony otwo

RöW (: SZCZELNY, LITY, CALY) dolacza jeszcze PRZYTLUMIONY,

ZATKANY, PRZYCIŠNIETY, ZAMKNIETY. One to w bardzo wyražny

sposбb wplynely na evolucje semantyczna omawianej tu rodziny wyrazów.

Zauwažmy wiec, že juž w pst. verbum glušiti i bezpošrednio opartych

na nim nominach (pierwotne abstracta: gluša, glušbka, p. nižej) znacze

nie "thumić, przусiskać, naciskać, zamykać przestrzefi, ujšcie przez zaciskanie,

šciskaćº - dusić, gasić jest znaczeniem dominujacym, wynikajacym wрrost z

nadania werbalnego ksztajtu wašnie pojeciusрrzеžonemu zrdzeniem gluch-,

tj. ZACIŠNIETY, POZВАWIONY UJŠCIA: CALY, SZCZELNY.

Bardzo wyražnie ujawnia sie powyžszy wallor znaczeniowy podstawy w

znanусh z catej Stowialiszczyznу zestawieniach adverbialnych na glucho +

verbum oznaczajace zamykanie, nр. (przyklad tylko z pol.) na glucho

zamknać, zatrzasnać, zapržeć, zabić, пр. дwoždžmi, gdzie adverbium w

sposob istotny zaveža zakres znaczenia czasownika, wskazujac, že chodzi o

zamkniecieszczelne, calkowite, o calkowita likwidacje jakiegokolwiekujšcia,

otworu.

Wracajac do semantyki vb. glušiti — owo znaczenie ºtiumić, zatykać,

šciskać, zaciskać“ jest do tego stopnia immanentne i narzucajace sie, že

mogla sie tu pojawić synonimia z dušiti (= zaciskać gardio, zatykać usta

by umiemožlivić oddychanie., w ogóle zatykać, šciskać, p. SP s.v. dušiti).

Cowiecej — paralelnie do stosunku dušiti trans., caus. : dbchnoti, in

choat., pojavia sie proporcja glušiti : glњсhinoti (gluchnoti jest formacja

wtórna). Zgodnošci powyžSze i widoczne sa Zwiaszcza W formacjach pre

figovanуch: zadušiti : zaglušiti : zadњсhinoti: zaglbchnoti tvorzacych w

czešci dial. rosујskich (a šcišlej — tam wyražnie widocznych) сiag okrešlefi

bliskoznacznych.

Synonimia werbalna znajduje oddžwiek w tworach nominalnych, stad

pojaviaja sie równolege glušmsc.: glušb f. : zaducha: duchotá : diichonb
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f. jako okrešleniaziej, ostrej, duszacej (goracej) woni, žaru, upalu, parnošci

(SRNG).

Czyste znaczenie 'tfumić, przygniatać, zatykać’ widać juž bardzo wy

ražnie w derywatach nominalnych — pierwotnych abstractach: ros. dial.

gluša kwoka wysiadujaca (Kaluga), a z suf. -Ђka gluška tlumienie žaru” i

tych bardziej interesujacych ze wzgledu na agentywna wartošć znaczeniowa.

регmskie gluška želazne wiadroz pokrywka do thumienia žaru? (w zbližonym

znaczeniu tež zagluška i glušilka), smoleliskie — najciekawsze — ºchoroba

uszu objaviajaca siе сieczeniem z uszu i pogarszajacym sie stuchem” (Slovar'

Smolensk). Formacje paralelna funkcyjnie wskazać možna na gruncie dial.

bulg. — tam agentywne glušica to robak uszny (< guszacy, zatykajacу

ucho), Mladenov BTR, BER I 252.

Iw ten sposob dochodzimу do zagadnienia wyjšciowego semantycznego

umiejscowienia, w calym powyžej przedstawionym materiale leksykalnym

znaczeti niesyszacy, surdus, gluchy”. Wiašnje takie, schowane gdzieniegdzie

po zapadlych katach Stowialiszczyzny derywaty, jak ros. dial. gluška

'choroba i bulg. dial. glušica, z takim wiašnie a nie innym znaczeniem,

wskazujacym na žywa motyvacje semantyczna, žywe wyczucie zwiazku dwu

pojeć stanowia dla mnie jeden z punktów oparcia dla tezy, že psl. gluchљ to

pierwotniе ТАКТ, КТОRY MA ZACIŠNIETE, ZATKANE USZY – TAKI,

КТОRY NIE MOŽE SLYSZEĆ.

Jeszcze raz podkrešlam, že c a ty material leksykalny, a zwfaszcza ten

archaiczny, gwarowy — jednoznacznie wskazuje na podstawova s y t u a

c je, v jakiej mogly sie dokonać procesy ksztattowania pojeć, a potem pro

cesy nazwotwórcze — sytuacje ZACISKANIA, ZAMYКАNIA, ZATYКА—

NIA, POZВАWIANIA. UJSCIA. I tylko ta sytuacja i te pojecia mogy

stworzyć plaszczyzne do zaistnienia procesów metaforусznусh, prowadzacych

do rozwiniecia znaczећ mniej lub bardziej przenošnych“. Logiczne i oczeki

wane jest przejšcie od ZACIŠNIETY, ZATKANY (: PRZYTLUMIONY,

STLUMIONY), ZAMKNIETY » Z ZAMKNIETYMI, ZACIŠNIETYMI

USZAMI i na kolicu ciagu semantycznego: TAKI, КТОRY NIE MOŽE

SLYSZEČ, SURDUS. Logiczne, oczekiwane i zgodne z elementarnym do

šwiadczeniem, najpospolitsZa obserwacja jest przусzуnowe powiazanie poje

cia gluchoty—jako niemožnošci styszenia z niedrožnymi, zatkanymi uszami.

Kierunek odwrotny natomiast, tzn. od znaczenia sensorycznego do

konkretnego jest zupelnie niеuzasadniony i po prostu nielogiсznу.

Gluchy to ktoš, kto albo nie može syszeć, albo nie chce slyszeć(w rekon

strukcji pst, wartošci znaczeniowej uwzglednia sie i ten aspekt: gluchљ, tež

nieczuly, guchy na coš“); јеželi ktoš ni e chce syszeć, to zazwyczaj za

ty ka s ob i e u szy (por. sle dial.: „Ali se jim bomo še vedno glušiti,

*o tzv. sytuacji onomazjologicznej jako punkcie wyjšcia wszelkich procesów naz

wotwórczych p. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym žусiu, Warszawa 1988.
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ki želez nami pobratiti se“ — zatykališmy sobie uszy, Pleteršnik sv. glušiti

se die Ohren verschliessen, nicht anhören wollen”).

Pojecie SLYSZEĆ sprzеžone zUCHO OTWARТЕ a ze drugiej strony

INIE SLYSZEĆ/GLUCНОТА zUCHO ZAMKNIETE widoczne jest dosko

nale wzestawieniach frazeologiсznусh, wystepujacych we wszystkiсh jezykach

stowiafskich. Uszy zagluchte, gluchew synonimii do zatkanусh, zamknietych

przewijaja sie w polszczyžnie na przestrzeni catej jej historii, por. juž w

Psalterzu floriafskim: „ ... jako žmije gluchej i zaciskajacej uszy swoje“, w

ХVII w. nр. „Rozkazal sie otvorzyć onej gluchošci i niemocie jego“, „ ...

uszy zakchiniete otvorzyć“ (zakchniete = zagluchie od zaglњсhnoti) (material

zaczerpniety z SStpol. s.v. gluchy, ucho i SP XVIIBL).

АрбŽniej (material ze slownika Lindego): ucho wolne mieć u kogo (=

nie zamkmiete, chcieć byćwysluchanym), do uszu pukać (symetrycznie z nр.

pukać do drzuri, a wiec do czegoš zamknietego!).

Przyjmuje zatem, že znaczenie 'surdus w psl. gluchњto pierwotnie nic

innego, tyiko taki, który ma za c i š n i e t e, za t k a ne uszy' (= 'nie

ma wolnych, drožnych uszy).

Wažny dla calošci semantycznego obrazu gluch-posiadajacegow tle owо

podstawowe zatkany, bez ujšcia jest moment ciekawej metaforyzacji: taki,

który sienie može (nie mög) wydostaćº - martwy” - jatowy, piony", dajacej

w poszczególnych realizacjach semantycznych takie jednostki znaczeniowe jak

ºpusty orzechº (np. pol. dial.), piony kios, który nie wyda ziarna (pol.

dial., czes.). Tutaj naleža ogolnoslowialiskie zestawienia zleksykalizovane juž

v forme nazw botanicznych typu gluchљ ovbsљ Аvena fatua (por. tež w

realizacji werbalnej ros. dial. glöchnuts "ginać, o zarodku jajka, Pskov.

slov.).

Synonimia gluchy/martwy zaowocowala, w dwu jezykach poludniowо

stowialiskich: sloweriskim (zwlaszcza dial.) i serbsko-chorwackim tym, že

možlive sa tam potaczenia typu ste gluhe roke, prste martwe, šcierpniete

nieczule rece, palce” (Pleteršnik). Podobnie zreszta tlumacza sie ros. dial.

frazy gluche glaza oczy martwe, bez wyrazu, zastygie“ (Pskov. slov.), gluchotu

vybite (iz nog), gdzie gluchotá = martwota, zmeczenie (Slovar' Smolensk).

Idžmy dalej: pojecie NIECZULY, BEZ OZNAK ZYCIA, MARTWY

zwiazane z gluchњ dalo juž w psi, frazeologizmy metaforyczne glucha tiša,

tišina równoznaczne z mrtibva tišina czyli stanciszy absolutnej, calkowitej,

kiedу о Žaden džwiek ani odruсh žусia sie nie wydostaje na zеwnatrz, ani

tež nic sie nie przedostaje do wewnatrz.

О ten sam walог ројеciowy: МАRТWY, NIECZULY, BEZ OZNAK

ŽYCLA chodzi (obok ТLUMIĆ) w kauzatywnym glušiti. Pöinocnoslowiati

skie glušiti, oglušiti (kogoš przez uderzenie w glowe; w pol. dial, mamy

gluszyć ryby metoda na gluszki, tzn. uderzajac z catej sity w löd pokry

wajacy staw, rzeke, p. np. Sychta SK I 324) nie tуle znaczy przeciež
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ºpozbawiać možlivošci slyszenia”, co oszotamiać, pozbawiać przytomnošci,

powodować, že ktoš (coš) jest martwy, jak martwylub niергzytomny” a

wiec NIE REAGUJE (m. in. oczywišcienie syszy). Winchoatywnym

glњсhinoti бw komponent znaczeniowy daje wartošć zamierać, zanikać, stavać

sie nieslyszalnym, np. o džwieku. Tutaj sie wtaczy sta, i ukr. dial. (Buffa

Dihá. Lika, Hrinč.) hluška, gluška tyfus, od charakterystycznego dla tej

choroby stanu oszolomienia goraczkowego, utraty przytomnošci (< guszaca,

por. z tуm samym -bka gluška, p. wуžej).

Ten moment semantyczny. NIE REAGUЈАСY, a wiec ТАКТ, Z KТĆ

RYM NIEMOŽNASIE POROZUMIEĆ (takže TAKI, ктoregonie mo

ŽNA ZROZUMIEĆ) zadecydowal o zwгоcie pojecie GLUCHY w kierunku

GLUPI. I tutaj mamy potwierdzenia јеzykowe w postaci czešciowej synon

imii gluchњ i glups (por. stpol. XVII w. u Maczynskiego gluchy w ciagu

synonimów, delirius, glupi, niemadry, szalony, SP VI IBL objašnja opetany,

upošledzony umystowo, tkniety Szalem religijnym, stpol. adv. na glucho ma

až do XVIII w. znaczenie min. niejasno, niezrozumiale: glucho mowia, pisza

(SP ХVI IBL, L.), w czeskim i slowackim wspćiczešnie hluchota na wskazy

wany tu odcieti znaczeniowy: lekkomyšlnošć” (Pffr. slov., SSJ); na wschodzie

— тоš. dial. syberyjskie glucharb ze zwracajacym uvage objašnjenjem,

znakomicie pošwiadczajacym mechanizm przesuniecia semantycznego: „my

taki byli gluchari, ničego ne ponimali“ (Slovar? Novosybir.), ukr. dial. бдluch:

бluch glupiec (Zel.).

VV polskich gwarach wschodnich, poddanych wрђуvom bialoruskim po

јаwia sie gluhman (brus. ts.) udajacy gapia, glupkowaty” (Karlowicz SGP).

Warto jeszczew tуm miejsсu dodać, že ptaki gluszce (Tetrao urogallus)

nazwe swoja zawdzieczaja charakterystycznemu zachowaniu podczastokowa

nia, kiedуbowpadaja w stan ekstazy, najwyžSzego osZotomienia i nie reaguja

na bodžce zewnetrzne.

Таk wiec semantyczny obraz pst. gluch-przedstawia sie nastepujaco.

1. zacišniety, šcišniety, zalepiony, zamkniety - surdus, kto nie može

styszeć, z zamknietymi, zacišnietymi uszami

2. przyttumiony, stilumiony, przyduszony, zdНаwiomy

3. pozbawiony ujšcia, otworu; jednolity, lity, cally, Szczelny, ciasmy, ciasno

przylegajacy, dopasowany

4. zarošniety, gesty, gesto upchany, nie do przebycia

5. taki, z którego nic sie nie može wydostaćani do którego nic sie niе

može przedostać - martwy, bez czucia

— nie reagujacу normalnie, nie rozumiejacy, z kim nie možna

nawiazać kontaktu

—jak niергzytomny, oszolomiomy, rozkojarzony

— glupi, durny, Stultus
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Wszystkie powyžsze znaczenia daja sie sprowadzić dowspölnego mia

nownika — ich jednoczešniewspölnego, wyjšciowego praznaczenia, jakim jest

to, umieszczone pod nr 1: ”zacišniety, zalepiony".

Przy pröbach ustalenia najbardziej wiarygodnej etymologii psl. gluchљ,

wobec braku na gruncie baltyckim dokladnych odpowiedników, nie možna

pomijać wašnie pet ne g o obrazu semantycznego, uzyskanego wskutek

analizy dopiero callego dostepnego materialu catej rodziny. Zabieg taki

dopiero pozwala okrešlić na j p r a w do po d o b n i ej s z a sy

tu a c je o n o m a z jo 1 o g i c z n a, stanowiaca zarazem podstawowa

plaszczyzne dokonywania sie wszelkich dalszych procesów nazwotwórczych,

przebiegajacych južna zasadzie metaforyzacji.

Wobec powyžSzego odrzucam zdecydowanie jako zawieszone w próžni, a

nie wychodzace z realnego materialu leksykalnego to objašnjenie gluch-, które

zaklada jego tožsamošćetymologiczna, z rodzina sluch- Material stowiatiski

nie wykazuje naj m n i ej s z ego š 1 a d u powiazati tych dwu rodzin

— pozostaja one ze soba w šcistej antonimii, zaš niepewne, niejasne w kolicu

fakty baltyckie nie uzasadniaja wniosków o ich pokrewiefstwie.

Stowiariskie dane materialowe potwierdzaja natomiast juž bardzo wy

ražnie intuicje A. Brücknera o bliskošci gluchљ, glupљ, glumb, gluda i gluta.

Najviekszy obszar synonimii wystepuje pomiedzy gluchља, glupb, dla którego

naležy odtworzyć pierwotne znaczenie catkiem ciemny, zaciemniony” (wsch.

glupa noktb calkowiecie ciemna, glucha noc), skad dopiero póžniej ciemny

na umyšle, odurzony, oblakany, delirius’ (i dalej — glupi, durny, stultus,

ptd. regularnie glupљ jako nokte). Gdzieniegdzie, np. w бgrskich dialektach

Stowenii glup znaczy guchy, surdus (Pleteršnik), a w ros. dial. glupyj to

równiež slaby, bezsilny, šcierpniety, nieczuly, o rekach, nogach” (SRNG).

Z kolei miedzy glucht, i glumb pojavia sie zbiežnošćw zakresie referencii

psychicznych, bowiem oba te adi. odnosić sie moga do stanu roztargnienia,

oszotomienia, nieprzytomnošci. Psi. glumb, jak wynika z materialu, to

bynajmniej pierwotnie nie tyle radosny, wesоly” ile oszolomiony, nie rozu

miejacy, roztargniony” - glupkowaty, glupkowato wesоly, blaznujacy, duriny”

(stad dalej w tworach nominalnych, np. gluma, znaczenia "blazenada, pusta,

niemadra, glupkovata wesоlošć”, a osobowo blazen, wesolek, przešmiewca,

vb. glumiti “wрrawiać w stan oszotomienia, ostupienia”, “zwodzić, mamić,

"natrzasać sie; szydzić, przedrzеžniaćº - robić z kogo durnia, glupca) —

wszedziez podstawowym komponentem semantycznym glupi, zbity z tropu”.

Naležy sobie tutaj uprzytomnić fakt, že sytuacja natrzasania sie, Szyderstva,

przedrzеžniania, kogoš polega na tym, že ktoš jest zbity z tropu, traci re

zon, staje sie niepewny, oszolomiony (potulny). Ten moment ma zasadnicze

znaczenie przy pröbach ustalania najbližSzych nawiazati etymologicznych psi.

glumb (p. nižej).
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I wreszcie dla gluchљi glud. (gludske, gluda) wspölne jest znaczenie 'cally,

lity, jednorodny” (с- "bryla, kawalekº).

Jak widać z powyžSzego, w ciagu semantycznym otwieranym przez

wykazujace najbardziej konkretne referencje glud-, a zamykajacym ćw ciag

glumb— odnoszacym sie w zasadzie wylacznie do pewnych wtašciwošci psy

chicznych —obchodzace nastu najbardziej gluchљ zajmuje miejsce pošrednie.

Јеželi zatem winioskowanie idace po semantycznych tropach jest popraw

ne a intuicja A. Brücknera trafna, to dla pst. glucht, wespći z wskazanymi

wуžej wуrazami synonimicznymi maležy przyjać jedna wspölna podstawe

*g(e)l-ец-, wywodzaca sie ostatecznie z praetymonu ie. *gel- ugniatać,

šciskać, zaciskać. Postać *g(e)l-eu!- dobrze pošviadczona jest zwiaszcza w

јеzykach germanskich: stnord. klem. Webstein' < klewa, ang, clew "klebek,

ags. clyne n. bryta metalu, Szw. kluns m. bryta', isl. klunni 'ttušciоch?

(Pokorny IEW 361, Holthausen VEWA 155).

Rozszerzona elementem -d-widać jaw grupie germ.: niem. Klop kluska,

gruda, bryta', 'thušcioch“ i formy pokrewne (Kluge EW“ 378), bait.: lit.

glavisti naciskać, przусiskać“, gaskać, gadzić”, glaudiis ºciasno przylegajacу,

Szczelny, gladki, równy przymilny, potulny', 'przytulny”, glaudžiomisausimis

ºmit angelegten Ohren”, intrans. glusti glundu przylegać” (Fraenkel LEW 155,

Kurschat Thes. I 609-10). Tutaj naležy psl. glud-bkb wsch. gladki, równy,

šliski”, gluda gladka bryta czegoš, kawafek, gruda“.

Z rozszerzeniem -т- w grupie bait. i slow. z duža zbiežnošcia znaczеfi:

lit. glumiti --mstu ºstawać, sie odurzonym, oszolomionym, odchodzić od

Zmystów, glupieć, wariować, glumsti (-zdžiu) tepićsiekiere“, glumas pozbaw

iопу rogów, gliauma “šliska, sluzowata bioma, glaumas odpadek Szlifier

ski“, kot. glaums ºšliski, gladki”, glumza rozlazie, niezgrabne, grupie bab

sko”, psl. glumb, gluma (o znaczeniu p.poprzednio). Podstawa rozwoju

Znaczenia bytoby tu zatem metaforyczne tepy, nie reagujacy, jak bryta, jak

klоc, pieri i dalej nie rozumiejacy, zbity z tropu, zdezorientowany, oglupialy;

glupi, glupkowaty” »ºnienaturalnie wesоly, blazefiski od charakterystycznego

sposobu bycia ludzi nienormalnych (tež gluchych), lub bedacych obiektem

przedrzеžniania, Szyderstwa.

I znowu semantyka catej rodziny, wskazujaca na prymarne znaczenie

glupkowaty, glupi, blazefiski” powoduje, že nie przekonuje faczenie glumb za

stisi. glaumr “halašliwa zabawa. Šrgniem. glumen "huczeć”, ags. gleo radošć

< ie. *ghley-"być radosnym: *ghel- "krzусzеć (Pokorny IEW 451; сZytutaj

napewino lit. gláuda natrzasanie sie, znecanie sie“?, Pokorny ib., Fraenkel

LEW I 155). -

Postać z rozszerzeniem -p-.: glups wiašciwa jest tylko stowiafiszczyžniе.

Na tle powyžej przedstawionych wariantów morfologicznych — róžnych

podstav jednego i tego samego w koricu rdzenia. *gel-, stanowiace glöwny

przedmiot rozwažaji: gluchњ jawi sie jako paralelna formacja nominalna z
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гоzszerzajacym podstawe elementem-s-: “glow-s-“. Silne jejciaženie kuver

bum, przejawiajace sie w semantyce a takže wysteрowanie typowo werbal

nego ukladu relacji glušiti caus. : glњсhinotiinchoat. przypomina odniesienia

typu lepiti caus. : lepeti intrans. przylegaćº: lњpnotiinchoat., obok czego

niezaležnie i adi. lép-bkb. Miedzy lěpiti i lepљkb može wysteрowaćwtórna

zaležnošć, pomijajaca czion lњpěti (lépiti zadideacja do lépљks). Brak w

naszej tröјсy glušiti : glњсhnoti: gluchљ wiašnie intranzytywnego czionu

pozvala glušiti odczuwać,jako deadiectivum takie samo jak nр. běliti: belt.

Wpozostalych synonimicznych, a zarazem wspćirdzemnych wymienio

nych tu formacjach ten pierwotny uklad formalnoznaczeniowy tež jest juž na

gruncie stowianskim zatarty.

Jak zatem w swietle powyžSzych faktów przedstawiasiestosunek gluchњ

do danуch baltyckich? Otóž problem nje tkwi we wskazaniu formacji

pokrewnych, bliskich formalnie i semantycznie, bouczyniono to juž dawnieji

przyjeto powszechniešcisty zwiazek miedzy psl. gluchњаlit. glušas (wokalizm

krótki, odpowiadajacy pat. glњсh-) lecz na ustaleniu pewnej, przekonywujacej

etymologii tej ostatniej.

Jest zadanjem dla lituanisty gebokiewnikniecie znowu w cally dostepny

material baltycki i pröba rewizji pogladu ozwiazku glušas poprzez klusas z

ie. rdzeniem “kºleu- sluchać“. Сzy przypadkiem i litewskiego glušas gluchy?

ale takže i glupkowaty, rozkojarzony, niергzytomnу nie naležaloby raczej

polaczyć z postulowana tu dla pst. gluchњ praforma ºgel-2 Wskazywalby na

to material zawarty w stowniku A. Kurschata (Thes. I 618), gdzie przy glušas

znajdujemy stwierdzenie: „die Grundbed, ist wohl: gedrückt, in sich zusam

mengesunken, verkümmert“ z odniesieniem do glušјti ºdrücken, zerdrücken?

(„ne glusyk paukšteli, sagt man zu einem Kinde, das einem Vogel zwischen

beiden Händen hölt“). Dalej idzie znaczenie prosty, naiwny, ograniczony,

nierozsadny, einfaltig, töricht“. Јаko subst., glušasto guszec, tetrao”.

Сzasownik glušti oznacza "benommen werden, von Kopf, schwindlig wer

den”, “wie geistesabwesend werden", a glušinti betören, foppen, in Verlegen

heit bringen“.

Naležy wobec tego zrewidować dotуchczasowe pröby objašnieii i zas

tanowić sie, czy i lit. glušas, tak wyražnie nawiazujace do form stowiafskich

nie zawiera wlašnie praformy “g(e)ley-. Pojawiajace sie tam znaczenia w

*Równiež V. Šaur (О deverbativnim pavodu některych adjektiv, Slavia 50, Praha

1981, s. 54) sklanja sieku przујеciu "gel- jako ostatecznej podstawy dla gluch-, z tym,

že przypisuje jej komponent halasować ((o)glušiti znaczytoby wiec pierwotnie ogluszać,

zagluszać silnymi džwiekami, czyniac nieprzyjemny huk, szum”) jako decydujacy da se

mantyki gluchњ, por. „nam se však spiše zdá, že jde o odlišny kofen “gelu-/gleu-, formace,

znamenajici též klapat, lomozitaj. Pribuzné by tedy bylo lit. glavisti pritlačovat, tisknout

(k nečemu)”; pri stlačováni je zpravidla slyšet skripéni nebo jiny zvuk a samostlačování je

zpravidla omezováním, odtudasi vуznam.“ Туmczasem komponent zagluszaćhalasem, os

trymi džwiekamiº jest tylko jednуm z wielu znaczeli konotacyjnych i bazuje na wyjšciowym

ºtlumić, umiemožliviać wydostanie sie, przedostanie sie, min. o džwieku' (p. s. 10).
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rodzaju postuszny, uwažny” mogly sie moim zdaniembardzo dobrze rozwinać

|- --+-- --- * * у -- -+А- А |- -- |- -

z pierwotniejszego potulny (< taki, który uszy položyi po sobie, skulil sie,

przусtipnatº, por. glaudius). Lit. glušas wraz z formami pokrewпymi po

Zastavaloby zatem w kregu ogromnej, o rozleglych rozgaleziemiach rodziny

* el., z której semantycznego centrum ŠCISKAČ, ZACISKAČ, UGNIATAČ

gag:y droga rozlogych asocjacji wyjšć cate serie Haficuchów seinantycznych,

dajacych sie odtworzyć i przešledžić w bliskich sobie jezykach indoeuropejs

kich.
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P e 3 И М е

Марија Војтила-Свјежовска

ЗАШТО ГЛУХ НЕ ЧУЈЕ:

РАЗМАТРАЊА О ЕТИМОЛОГИЈИ ПСЛ. GLUCHE,

Детаљна анализа читавог словенског лексичког материјала који

садржи основу gluch-: glњсh-, а она се темељи нарочито на дијалекатском

и ономастичком материјалу (посебно топоними и хидроними), омогућава

да се реконструише првобитна семантичка вредност тих основа: ZACIŠ

NIETY, ŠCISNIETY, ZALEPIONY, ZATKANY, што је у зависности од ре

ференце дало surdus”(“ са зачепљеним, запушеним, затвореним ушима”),

у хидронимима: са муљевитим, запушеним ушћем, без отицања, без про

тицања, у топонимима: густо зарастао, непроходан“, а у односу на пси

хичке особине човека: "који не реагује, не разуме (и даље — глуп, Stultus).

У покушају да се дође до тако схваћеног првобитног, полазног значења

примењена је метода којом се указује на највероватнију ономасиолошку

ситуацију, која чини основу за све ономастичке процесе. Очигледна сино

нимија gluch- ca glup-, glum-, glud- (gluda, gludbkb) даје основу да се за

те формације прихвати заједничка праформа “g(e)l-eu- (са проширењима

-s-, -p-, -m- -d-), која се у крајњем исходу своди на пиe. *gel- гњечити,

стискати“, коју је истакао још Брикнер. Баш то значење садржано је у

дубинској семантичкој структури свих анализираних облика.

Чланак на крају садржи предлог за ревизију свих досадашњих објаш

њења литв. glušas, glusnus — сродних псл. gluchљ и њихово укључивање

у породицу засновану на заједничком праетимону пиe. *gel
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