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pieśni biesiadne). Autorami haseł w tomie są: Swietłana Tołstojowa (redaktor naczelny) i osoby 
wchodzące w skład kolegium redakcyjnego: Tatiana Agapkina, Ludmiła Winogradowa, Władi
mir Pietruchin oraz inni członkowie moskiewskiego zespołu etnolingwistycznego: Olga Biełowa, 
Marija Walencowa, Aleksander Góra, Galina Kabakowa, Jelena Lewkijewska, Anna Płotnikowa, 
Irina Siedakowa, Jelena Uzieniowa i Waleria Usaczewa.
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E. N. Kuz’mina, Ukazatel’ tipičeskich m est geroičeskogo eposa narodov Sibiri (altajcev, 
burjat, tuvincev, chakasov, šorcev, jakutov). È ksperim ental’noe izdanie. Otv. red. doktor 
istoričeskich nauk N. A. Alekseev, Novosibirsk: Izdatel’stvo SO RAN, 2005, 1382.

Katalog zawiera loci comunes eposu bohaterskiego, funkcjonującego w kulturze sześciu na
rodów Syberii. Publikacja składa się z dwóch rozdziałów teoretyczno-wprowadzających pióra 
E. N. Kuźminy, poświęconych ogólnym problemom systematyzacji toposów i strukturze katalogu 
oraz sześciu rozdziałów analitycznych, w których kolejno charakteryzowane są toposy Ałtajców 
(rozdz. I, oprac. N. R. Bajžanova), Buriatów (rozdz. II, oprac. E. N. Kuz’mina), Tuwinców (rozdz.
III, oprac. S. M. Orus-ool), Chakasów (rozdz. IV, oprac. N. S. Čistobaeva, Ju. V. Limorenko), 
Szorców (rozdz. V, oprac. L. N. Arbačakova) i Jakutów (rozdz. VI, oprac. T. V. Illarionova). 
Podano spis wykorzystanych tekstów i syntetyczny alfabetyczny katalog toposów u wszystkich 
sześciu narodów.
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Slovar’ govorov Russkogo Severa, t. IV Z-I, pod red. člena-korrespondenta Rossijskoj 
akademii nauk A. K. Matveeva, Ekaterinburg: Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, 2009, 
356 s.

Kolejny, czwarty już, tom Slovar’a govorov Russkogo Severa (słownika gwar rosyjskiej Pół
nocy), ukazujący się od roku 2001 (t. 1 -  2001, t. 2 -  2002, t. 3 -  2005), przynosi leksykę 
zebraną w trakcie badań terenowych, prowadzonych w latach 1961-2008 w ramach ekspedy
cji toponimicznych Uralskiego Uniwersytetu Państwowego na terytorium rejonu archangielskiego
i wołogodzkiego. W tomie udokumentowana została leksyka od „z” (zaabaturit’) do „i” (ijul’- 
parun), obejmująca ludową terminologię geograficzną i meteorologiczną, leksykę przemysłową
i rzemieślniczą, obrzędową i wierzeniową, bytową i ekspresywną. Włączono tu także i opatrzono 
kwalifikatorami słownictwo przejęte z języków ugrofińskich. Zebrane w tomie materiały są do
brym źródłem dla rekonstrukcji tradycyjnego obrazu świata rosyjskiego chłopa i odtworzenia 
mapy dawnego rozmieszczenia plemion zamieszkujących badane terytorium.
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Valerija B. Kolosova, Leksika i simvolika slavjanskoj narodnoj botaniki. Étnolingvističes- 
kij aspekt, Moskva: Izdatel’stvo „Indrik”, 2009, 352 s. [seria „Tradicionnaja duchovnaja 
kul’tura slavjan. Sovremennye issledovanija”]

Książka Walerii Kołosowej wpisuje się w nurt badań etnobotanicznych, prowadzonych w du
chu metodologii etnolingwistycznej na materiale słowiańskim. Koncentruje się wokół zagadnień 
związanych z nazwami roślin i przypisywaną roślinom symboliką. W pierwszej części książki 
autorka omawia cechy kształtujące symboliczny obraz roślin: kolor, rozmiar, kształt, ilość, za
chowanie, czas, przestrzeń, smak, zapach, dźwięk, jadowitość, właściwości palące, zastosowanie


