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IFRANCISZEK SLAWSKI!
(Krakow)

PRASLOWIANSKIE MENQT! 'WSPOMINAC, PAMI~TAC,
MENTIONEM FACERE, COMMEMORARE, MEMINISSE'

1. Z Pavle Iviciem znalismy sie od bardzo dawna. Spotykalismy sie i
w Nowym Sadzie i w Krakowie, na Kongresach Slawistycznych. Wiele
zawdzieczam Jego ksiazkom: Die serbokroatischen Dialekte ... (r. 1958,
recenzowalem j'l w International Journal of Slavic Linguistics and Poetics
IV, 1961), cennemu wydaniu i opracowaniu gramatyki, slownika Vuka
Karadzicia (Srpski rjecnik 1818, r. 1966), pieknej ksiazce Srpski narod i
njegov jezik (r. 1971). Wiele jest tez waznych, odkrywczych prac z
dialektologii, fonologii, akcentologii, np. 0 govoru galipoljskih Srba (r.
1957), 0 govorima Banata (r. 1949-1950), Osnovnye puti razvitija
serbochorvatskogo vokalizma (r. 1958), Der vokal e als lebendiges
Phonem in den serbokroatischen Mundarten (1959).

Przed kilku laty przyjelismy Go do Polskiej Akademii Umiejetnosci.
2. Pavle Ivic poswiecal takze sporo uwagi leksyce. Juz w r. 1956

oglosil wazny artykul Einige Beitrage zur slavischen Etymologie und
Wortgeographie. Omowil tu wnikliwie wyrazy buj, kuznica, prelav, Zaidi,
ugor, vigled. W r. 1966 omowil szczegolowo leksyke Vuka Karadzicia (w
wspomnianej wyzej ksiazce).

W r. 1983 zainicjowal prace nad Serbskim slownikiem etymologi
cznym, tworzac sekcje etymologiczna w Serbskiej Akademii Nauk. W r.
1998 Swiatowy Kongres Slawistow w Krakowie otrzymal od Pavle Ivicia
piekny dar: Ogledna sveska, opracowana wlasnie przez Etimoloski odsek
lnstituta za srpski jezik SANU, urednik sveske: akademik Pavle Ivic.
Znajdujemy tu wiele cennych artykulow, niemalo napisal ich sam Pavle Ivic.

3. Dla uczczenia pamieci Pavle Ivicia poswiecam Mu uwagi 0

historii i etymologii praslowianskiego menoti.
Wyraz zaswiadczony jest tylko w zlozeniach prefiksalnych:
stpol. ws-po-mionqc ws-po-mione ws-po-mieniesz od XIV w.

'wspomniec, pomyslec 0 czyms minionym', juz w Bogurodzicy, Kazaniach
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swietokrzyskich, Psalterzach, jeszcze u Marcina Bielskiego: racz
wspomionqc na obietnice (wedlug Briicknera, Slownik etymologiczny
jezyka polskiego, s. 641, czeste od XIV do XVI wieku);

cz. vz-po-menouti -nu -nes 'wspornnicc, przypornniec sobie,
pamietac', stcz. vz-po-manuti 'ts.', slowac. s-po-menut' -nie 'wspomniec',
spomenut' si 'przypomniec sobie';

sch. od XIV w. po-menuti po-menem 'wspomniec, pamietac,
mentionem facere, commemorare', np. pomeni ga, Boze, pomeni nas, 0

presveta Divice!, sch. takze s-po-menuti s-po-menem 'wspomniec', bulg.
po-mena -es 'modlac sie uczcic pamiec zmarlego, wspomniec' (rowniez u
Gerova), s-po-mena -es 'wspornniec' (u Gerova tez '0 wspomnieniu
zmarlego'), vuz-po-minavam 'wsporninac, przypominac', maced. s-pomene
'wspornniec', pomen (nomen deverbale < pomene = spomene) 'wypominki
za zmarlym na cmentarzu i w cerkwi; wspomnienie', stcsl. (juz w
najstarszych zabytkach) po-menoti po-meno 'wspomniec, przypomniec
sobie, memorare, commemorare' (rdzenne -~- tlumaczyc trzeba upo
dobnieniem do sasiednich spolglosek nosowych), vus-po-menoti 'ts.' obok
po-menoti, vus-po-menoti 'ts.' (0 obocznosci -~n- : -en- zob. Diels,
Altkirchenslavische Grammatik, s. 58 uwaga 9);

rus.-csl. vus-po-menuti vus-po-menu 'wspomniec, przypornniec
sobie', ros. vs-po-mjanuts -nu vs-po-mjaness 'wspornniec', po-mjanuu.
-janu po-mjanese 'wspomniec', 'pornodlic sie w intencj i kogo', 'pomodlic
sie (odprawic nabozeristwo) 0 spokoj duszy kogo', 'urzadzic stype', 'wziac
udzial w nabozeristwie zalobnym za kogo', ukr. po-m'januty -nu -nes
'wspomniec' (takze u Hrincenki), s-po-m'januty -nu -nes 'ts.' (rowniez u
Hrincenki, tu tez po-menyty 'ts.'), brus. pa-mjanuct. cerk. = ros. pomjanute
(zob. wyzej), dial. u Nosovica s-po-mjanucs 'wspomniec, przypomniec
sobie', us-po-mjanucn 'ts.', p o-mjanucuca 'upornn iec si e czesto
przypominajac'.

Psl. menoti meno jest czasownikiem prymamym utworzonym od
indoeuropejskiego pierwiastka men- 'mente agitare' (ktoremu juz w r. 1897
poswiecil A. Meillet prace De indoeuropaea radice men-). Do tej samej
rodziny naleza: msneti msnjo 'myslec' praslowiariski czasownik stanu z
regularnym wokalizmem pierwiastka zredukowanym i prastare
compositum pa-mete,

Dokladne odpowiedniki psl. menoti: lit. menu mihti 'pamietac,
zapamietywac' (bsl. meno, slow. -no- w infinitiwic wtornc, pochodzi z
praesens, spodziewalibysmy sie "meti menov, stind. manati 'wspomina'.

Trautmann, Baltisch-slavisches Worterbuch, s. 180, Pokorny,
Indogermanisches etymologisches Worterbuch, s. 726 nn.




