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/1/ LEONTUSWA Nina: O pewnych właściwościach spójnego tek
stu. Przeł. M.R.Mayenowa. W: 0 spójności tekstu.Praca zbio-‘ 
rowa pod redakcją M.R.Mayenowej. Oss. Wrocław-Warszawa-Kra- 
ków-Gdańsk 1971. IBL PAN. Z Dziejów Fora. Artystycznych w L i
teraturze Po lsk ie j. T. XXI, s. 15-19»

Artykuł pokazuje, jak przy przejściu od tekstu do zapisu se
mantycznego /odnotowującego znaczenia pojęć zawartych w tekście 
i  zachodzące między nimi relacje/ ujawniają s ię  dwie istotne ce
chy tekstu: redundantność -  polegająca na powtarzaniu tych sa
mych elementów semantycznych, oraz niepełność -  brak informacji 
co do danego elementu lub r e la c ji.  Redundancja gwarantuje spój
ność i  gramatyczną poprawność tekstu, niepełność -  poprawność 
stylistyczną. "Spójność jes t taką właściwością ZS /zapisu se
mantycznego/, która sprawia, że na jakiekolwiek dwie części po
dzielilibyśm y ZS tekstu, zawsze znajdziemy przynajmniej jede.n 
term /pojęcie występujące w r e la c j i 'z  innym pojęciem/ powtarza- 1 
jący s ię  w obu częściach ZS."

BP/42 T.D.

/1/ MARTEMIANOW Ju rij: Problem aktualnego rozczłonkowania 
/AR/: język opisu AR-struktury. Przeł. W.Cesluk-Grajewśki.W: 
O spójności tekstu. Praca zbiorowa pod redakcją U.R.Mayeno- 
wej. Oss. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gaańsk 1971. IBL PAN. Z 
Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polsk ie j. T. XXI, 
s . 21-46.

Praca kontynuuje teor ię  Mathesiusa i  jego następców doty
czącą aktualnego rozczłonkowania zdania. Autor buduje sformali
zowany język pozwalający opisać to rozczłonkowanie w sposób ca
łościowy -  od największych segmentów aż do poszczególnych form 
wyrazowych -  z uwzględnieniem budowy tych segmentów.Interpreta
c j i  podlega korpus zdań, w których funkcję rozczłonkowującą peł
nią szyk i  intonacja /świadomie pominięto wypadki funkcjonowa
nia środków czysto-intonacyjnych) i  leksykalno-intonacyjpych/. 
Przedstawiono też typologię cech segmentacyjnych /wynikających z 
przeciwstawienia szyku normalnego -  nacechowanemu/ i  intonacyj
nych -  pełniących funkcję sygnalizowania aktualnego rozczłonko
wania zdania.
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