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również obszerny zbiór pieśni towarzyszących obrzędom rodzinnym: weselom i chrzcinom. W  to
mie znalazły się też ballady, pieśni panieńskie, pasterskie, żołnierskie, kołysanki itp. Teksty pieśni 
zachowują specyfikę leksyki gwar łemkowskich; wybrane leksemy charakterystyczne dla tych gwar 
redakcja zgromadziła w formie praktycznego Słownika słów dialektalnych.
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Svetlana M. Tolstaja, Prostranstvo slova. Leksičeskaja sémantika v ob sče slav janskoj Per
spektive, Moskva: „Indrik”, 2008, 528.

Książka zawiera artykuły z zakresu słowiańskiej semazjologii i etnolingwistyki. ułożone w trzy 
działy. Pierwszy z nich. zatytułowany „Kategorie semantyczne leksyki ogólnosłowiańskiej" to prace 
poświęcone wieloznaczności (nazw. derywatów, homonimów), w kolejności -  także semantycz
nemu modelowi przymiotników nazywających brak czegoś (ros. karitivnosť. od łac. caritas 'nie
dostatek' ) na przykładzie gniazd sachoj, presnyj 'niesiony', pustoj) oraz semantycznym paralelom 
typu praca i męka. *kras- i *kvei~, głuchy i ślepy. W  dziale drugim pt. „Słowo w kontekście kul
tury" rozpatrywane jest pojęcie semantyki kulturowej, badane są symboliczne i magiczne funkcje 
leksyki i frazeologii w kontekstach kulturowych (terminologia obrzędów i wierzeń, seksualne kono
tacje czasowników ruchu, gniazda leksykalne, m.in. wesoły krzywy, frazeologizmy: lito-nakapano
i brennoe telo 'marne ciało'. Rozdział trzeci -  „Koncepty kulturowe: od pojęcia do słowa" -  za
wiera istotne dla ludowej kultury słowiańskiej koncepty: los. imię. dusza, grzech, śmierć, ruch itp. 
oraz ich językowe realizacje.
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Ol’ga V. Belova, Vladimir Ja. Petruchin, Evrejskij m i f v  slavjanskoj киї'ture, Moskva: 
„Mosty kul’tury” -  Jerusalim: „Gerashim”, 2008, 569 s.

Książka -  poświęcona obrazowi Żyda w słowiańskiej tradycji literackiej i ludowej -  wpisuje 
się w realizowany w Instytucie Słowianoznawstwa RAN od 1995 roku szerszy projekt pt. „Żydzi
i Słowianie: dialog, zbieżności, różnice", którego celem jest badanie interkulturowego judeochrze- 
ścijańskiego dialogu. Autorzy skupiają uwagę na historii Żydów we wschodniej Europie oraz na 
„wyznacznikach bycia Żydem", tj. na opisie wiary żydowskiej, sąsiedztwa Żydów i Słowian, ży
dowskich świąt, obyczajów i potraw. Wiele miejsca poświęcają demonologii, magii i czarownictwu 
w kręgu słowiańsko-żydowskim. w tym zwłaszcza obrazowi Żyda w ludowej demonologii Słowian 
oraz przekładowi demonologicznych tekstów na język własnej kultury. Podstawę materiałową sta
nowią dane zebrane podczas terenowych ekspedycji na terenie Rosji. Ukrainy. Białorusi i wschod
niej Polski oraz wydobyte z terenowych archiwów narodów słowiańskich.
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Elena L. Berezovič, Russkaja toponimija v etnolingvističeskom aspekte. Prostranstvo i če- 
lovek, red. А. К. Matveev, izd. 2, ispr. i dop., Moskva: „URSS”, 318 s.

W  monografii podejmuje się analizę tradycyjnej toponimii rosyjskiej, zebranej głównie w trak
cie badań terenowych na północnych obszarach Rosji. Praca składa się z trzech rozdziałów.


