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„Filologija” 16/2011, red. Aloyzas Gudavičius, Šiaulúj universitetas, VšI Šiauliij 
universiteto leidykla, 124 s.

Numer zawiera 11 artykułów, w większości poświęconych zagadnieniom semantyki i psy- 
cholingwistyki, szczególnie zaś analizom metafor konceptualnych. Živile Nemickiene (Concept in 
modern linguistics: the components o f concept GOOD) szkicuje dzieje terminu koncept w lin
gwistyce, a także wykorzystuje to pojęcie, aby pokazać, co składa się na konceptualizację ‘do
bra’ w Kronikach Narni Clive’a Staplesa Lewisa. Silvija Papaurelyte (Konceptualioji metafora 
EMOCINE BUSENA YRA PARTNERIS lietuviu kalbos pasaulevaizdyje) analizuje funkcjonowanie 
metafory ‘stan emocjonalny jest partnerem’ w litewskim językowym obrazie świata, odnosząc 
się do takich nazw uczuć (i pojęć), jak szczęście, smutek i gniew. Do tej samej dziedziny można 
zaliczyć krótki, oparty na danych korpusowych, tekst poświęcony pojęciu ‘radości’ (Ruta Sirvyde, 
Džiaugsmo metonimijos: kur dingo šypsena?), którego autorka zajmuje się dwoma relacjami meto- 
nimicznymi: przyczyna-skutek oraz część-całość, zawartymi w słownictwie i wyrażeniach z pola 
znaczeniowego ‘radość’ w językach angielskim i litewskim. W porównawczym studium języków 
angielskiego i litewskiego Ramune Radžiuté-Bačkauskiené i Dale Roikiene zajmują się koncep- 
tualizacją pojęcia ‘w górę’ (lit. aukštyn, ang. up), opierając się w głównej mierze na materiale 
słownikowym oraz korpusach tych języków. Do dziedziny badań porównawczych należą także 
artykuły Redy Toleikiene na temat pojęć ‘ciężki’ i ‘lekki’ w językach niemieckim i litewskim, 
Edity Valiuliene o metaforyzacji ‘morza’ w litewskim i angielskim, a także Aleksieja Czerny- 
szewa o modelach pojęciowych i schematach nominacji figur szachowych w językach rosyjskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Z kolei na materiale nazw kwiatów Galina Syrica 
pokazuje językowo i kulturowo specyficzne sposoby wartościowania obiektów świata zewnętrz
nego. Badań ekolingwistycznych dotyczy natomiast tekst Kristiny Kunickiej, w którym autorka 
szkicowo przedstawia dzieje mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie, a następnie omawia wyniki 
badań języka Polaków na Łotwie.

SW

„Folklorica. Journal of the Slavic and East European Folklore Association”, vol. XV, 
2010, 202 s. + 8 nlb.

Tom jest w większości poświęcony relacjom między tradycją ustną i pisaną, kulturą ludową 
i kulturą elitarną. W otwierającym numer artykule Pavel Limerov (St. Stefan o f Perm’: a dialo
gue between traditions and the tradition o f dialogue) pisze o kanonizowanym w roku 1547 św. 
Stefanie, biskupie pracującym w średniowieczu wśród dzisiejszych ludów Komi, który doprowa
dził do licznych konwersji na chrześcijaństwo. W miejscowych przekazach ustnych utrwalone jest 
przekonanie, że były one wynikiem zwycięskiego pojedynku (w typie judicium Dei) św. Stefana 
z siłami natury. Olga Khristoforova (Spirit possession in a present-day Russia village) analizuje 
relacje na temat opętania człowieka przez złe duchy (noszącego nazwy ikota i poshibka) zebrane 
od starowierców w latach 1999-2005 podczas ekspedycji na Uralu. Interferencjom folkloru i lite
ratury pięknej poświęcone jest studium Edwige Tamalet Talbayev („An invincible Czech horde”: 
political and social implications od Moravian folklore in Milan Kundera’s „The Joke”). Au
torka opisuje funkcje folkloru Moraw w pierwszej powieści Milana Kundery, Žert (1967). Jest 
on (i w ogóle kultura ludowa) opozycyjny wobec oficjalnej kultury komunistycznej Czechosłowa
cji, a marksistowska propaganda nie ma doń dostępu. Tadevush A. Navahrodski (The distinctive 
features o f Belarusian traditional funeral repasts), opierając się na materiałach folklorystycznych 
i etnograficznych z XIX-początku XX wieku opisuje posiłki jako ważną część białoruskich obrzę
dów pogrzebowych. Bohdan Lukaniuk referuje historię terminu etnomuzykologia (On the history 
o f the term „ethnomusicology”).


