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Tolstaja S. M., Sem antičeskie kategorii języka k u l’tury. O čerk i p o  slavjanskoj 

ètnolingvistike, Moskva: URSS, 2010, 367 s.

Książka, treściowo i metodologicznie związana z moskiewskim słownikiem Slavjanskie dre- 
vnosti, zawiera prace poświęcone różnym aspektom tradycyjnej słowiańskiej kultury duchowej. 
W rozdziale pierwszym rozpatrywane są ogólne kwestie związane z językiem i kulturą, ich wza
jemne relacje i odniesienia, przystawalność pojęć i metod lingwistycznych do badania i opisu 
zjawisk kultury, możliwości strukturalnego, semantycznego i areałowego badania ludowych obrzę
dów, wierzeń, folkloru, mitologii, a także różnic między językiem werbalnym i językiem kultury. 
Rozdział drugi dotyczy przedmiotowego kodu kultury („symbolicznego języka rzeczy”), w tym 
znakowych funkcji odzieży, pożywienia, przedmiotów bytowych (miotły, lustra) i ich kulturo
wej semantyki. W rozdziale trzecim mowa o mitologii i magii oraz aksjologii czasu (rocznego, 
sezonowego, tygodniowego, dobowego), o świętach chrześcijańskich w kalendarzu ludowym i per
sonifikacji świąt. W rozdziale czwartym przedmiotem analiz są liczby, ich symbolika, rytualne 
funkcje oraz rola modeli liczbowych w tekstach folkloru. Rozdział piaty, ostatni, zawiera arty
kuły ujawniające mitologiczną naturę i magiczne mechanizmy niektórych słowiańskich rytuałów 
i obyczajów (m.in. kwestie takie, jak: ochrona dzieci przed śmiercią, magiczne sposoby rozpozna
wania wiedźmy czy magia oszustwa i cudu). W książce wykorzystywany jest materiał językowy, 
etnograficzny i folklorystyczny z wszystkich tradycji słowiańskich.
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Uzenjova E. S., Bolgarskaja  svad ’ba: étnolingističeskoe issledovanie, Moskva: 
Izdatel’stvo „Indrik”, 2010, 279 s.

Monografia poświęcona została analizie semantyki i terminologii bułgarskiego obrzędu wesel
nego. Autorka postawiła sobie za cel opis kulturowych funkcji leksyki weselnej, jej semantycznych 
związków z podstawowymi motywami obrzędu weselnego, zbadanie mechanizmów tworzenia 
symbolicznych znaczeń terminów. W książce fakty językowe rozpatrywane są w szerokim kon
tekście kulturowym, publikowane są mapy etnolingwistyczne, ilustrujące areałowe rozprzestrze
nienie różnych rytuałów weselnych, postaci i przedmiotów. We wprowadzeniu omówione zostały 
kwestie badań bułgarskiego obrzędu weselnego, terminologia obrzędowa, ogólna charakterystyka 
obrzędu weselnego, tj. jego składnia i pragmatyka, ogólna semantyka oraz charakterystyka obsza
rowa. Rozdział pierwszy przynosi opis kodu postaciowego i jego terminologii, w tym system rang 
weselnych, terminologię, sposoby nominacji, zastępniki, cechy motywacyjne, geografię terminów. 
W rozdziale drugim scharakteryzowano kod przedmiotowy (np. chleb, rózgę weselną). Bogato 
omawiany jest zwłaszcza chleb jako jeden z ważniejszych elementów kodu przedmiotowego (w 
szczególności etapy obrzędu weselnego znaczone przygotowaniem chleba, jego funkcjami) oraz 
terminologia związana z chlebem obrzędowym itp. W części trzeciej skupiono uwagę na opisie 
kodu akcjonalnego i jego terminologii, na czynnościach obrzędowych i ich terminologii. Ważną 
partią w pracy są także relacje bułgarskich terminów z innymi słowiańskimi tradycjami oraz 
geografia terminów.
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„Acta Humana. Poszukiwania humanistyczne” 1, red. naczelna Barbara Tatar, Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 2010, 203 s.

W 2010 roku w Lublinie ukazał się pierwszy numer czasopisma wydawanego przez Koło 
Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS pod tytułem „Acta Humana”. Redakcja dąży 
do stworzenia forum, na którym wypowiadać będą się zarówno doktoranci wkraczający w świat


