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jazyka. W tymże dziale redakcja zamieszcza listowne wypowiedzi swoicli 
czytelników na tem aty związane ż dydaktyką języka rosyjskiego, łącząc je 
w jeden artykuł, pt. Iz  opyta roboty po russkomu jazyku w V I I I  —X  Hassach.

Dział Russkij jazyk w nierusskoj szkole jest wypełniony artykułem A. A. 
Lipajewa, pt. Rabota nad izłożenijem w V — V II kłassach nierusskoj szkoły.

W dziale recenzyj i bibliografii, poza bibliografią podzieloną na znane 
z poprzedniego numeru działy, znajdujemy recenzję drugiego, znacznie zm ie
nionego wydania podręcznika A. M. Ziemskogo, S. E. Kriuczkowa, M. B. Swiet- 
łajewa, pt. Grammatika russkogo jazyka , cz. I, fonetyka i morfologia, cz. II, 
składnia. Moskwa 1948. Podręcznik ten, napisany pod redakcją W. W. W i
nogradowa, jest przeznaczony dla szkół pedagogicznych.

Kronika referuje dyskusję w Akademii Nauk Pedagogicznych, w Sektorze 
Języka Rosyjskiego Instytutu Dydaktyki, na tem at postulatów, wysuniętych 
w stosunku do podręcznika języka rosyjskiego dla klas У —VII. Dyskusja 
dotyczyła także zmiany programów języka rosyjskiego.

Numer zamyka dział porad.

IZW IESTIJA AKADIEM II NAUK ZSRR. OTDIELENIJE LTTIE- 
RATURY I JAZYKA. (Dwumiesięcznik). Moskwa 1949, tom VIII zeszyt 4.

Pismo przynosi artykuł I. I. Mieszczaninowa, pt. Marr — osnowatiel sowiets- 
kogo jazykoznanija.  Formalistyczny i antyhistoryczny charakter lingwistyki 
burżuazyjnej musiał doprowadzić do całkowitego z nią zerwania. Zadania 
zbudowania lingwistyki marksistowskiej dokonał N. J. Marr. Teza o jedności 
języka i myślenia oraz teza o bezpośredniej zależności rozwoju języka od roz
woju charakteru produkcji, kultury materialnej i układu społecznego — to 
punkty wyjścia poglądów lingwistycznych Marra i językoznawstwa marksi
stowskiego. Autor artykułu wyjaśnia te tezy i poczynania Marra, które wywo
łują najczęściej dyskusję. Do nich należy w pierwszym rzędzie tzw. paleonto
logiczna analiza związana u Marra ze skonstatowaniem czterech pierwotnych 
pierwiastków języka dźwiękowego, których rozmaite kombinacje dały całe 
bogactwo języków dziś istniejących. W późniejszym etapie swoich prac Marr 
chciał skorygować swoją teorię czterech pierwiastków. Teza o zasadniczych 
przesunięciach w strukturze języków w ciągu ich istnienia zmusza także do 
przyjęcia tezy o zasadniczych przesunięciach ideologiczno-formalnych owych 
czterech elementów. Toteż analiza języków współczesnych, ze względu na owe 
elementy, jest bezcelowa. Mimo to analiza paleontologiczna, biorąca pod 
uwagę przesunięcia stadialne, pozostaje w mocy, jako pogłębiona analiza histo
ryczna. Nacisk na składnię jest jedną z właściwości poglądów Marra. Nacisk 
ten, związany z naciskiem na semantykę języka, nie powinien prowadzić do 
usunięcia morfologii, lecz do związania jej ze składnią. Teza o stadialnych 
przesunięciach w języku pozostaje w mocy. Autor sądzi jednak, że nie da się 
ona pokazać w jednym tylko planie języka, np. w składni. Metoda porów
nawcza nie może się ograniczyć do formalnych zestawień poszczególnych pla
nów języka. Należy wyjść od zagadnienia, „jakie pojęcia są komunikowane 
za pośrednictwem jakich gramatycznych form” w językach porównywanych. 
Artykuł wymienia też olbrzymie osiągnięcia, zadania i możliwości lingwistyki 
radzieckiej, która operuje tak bogatym i różnojęzycznym materiałem, jak żadna
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inna. Osiągnięcia te i zadania, poza ogólnoteoretycznymi, leżą na linii ko
nieczności zbudowania abecadeł, słowników i gramatyk dla szeregu języków, 
istniejących dotąd tylko w formie ustnej.

Artykuł G-. P. Sierdiuczenki, Za dalniejszij podjem nowogo, matierialisti- 
czeslcogo uczenija o jazykie, operując dużą ilością cytatów z pism i listów Marra, 
wyjaśnia jego zasadnicze stanowisko partyjno-ideologiczne jako uczonego 
lingwisty i zasadnicze tezy jego prac. Artykuł wskazuje na niedociągnięcia 
lingwistyki pomarrowskiej, tkwiące w osłabieniu związku między teorią lin
gwistyczną a potrzebami praktycznego życia wielojęzycznego związku ra
dzieckiego, w uchylaniu się od opracowania takich zagadnień, jak język i klasa, 
w niedostatecznej czujności w stosunku do kosmopolitycznych tendencyj nie
których językoznawców.

Walka idealistycznych i materialistycznych tendencyj w językoznawstwie 
radzieckim krystalizuje się dookoła pojęcia fonemu. Dwa artykuły, zamiesz
czone w omawianym numerze Izwiestij, wskazują na konsekwencje przyjęcia 
strukturalistycznej definicji fonemu jako jednostki funkcjonalnej i przeciw
stawiają jej sformułowane przez Marra pojęcie fonemu jako jedności realnego, 
fizycznego dźwięku i jego uogólnionego odbicia w świadomości społecznej. 
Konsekwencją stanowiska materialistycznego jest, między innymi, zachowanie 
właściwego miejsca dla fonetyki. Pokazaniu zaplecza ideologicznego i kon- 
sekwencyj obu stanowisk poświęcony jest artykuł T. P. Łomtiewa, pt. Prob- 
lema foniemy w swietie nowogo uczenija o jazykie, i A. W. Diesnickiej, Protiw  
formalizma w uczenii o zwukach rieczi. W. N. Sidorow i I. S. Iljinskaja ogła
szają artykuł: К  woprosu o wyrażenii subjekta i objekta diejstwija w sowrie- 
miennom russkom litieraturnom jazykie.

G. A. Mienowszczikow ogłasza artykuł pt. Aglutinacija i osnownyje kon- 
strukeiji prostogo priedłożenija w eskimosskom jazykie.

М. P. Aleksiejew, na podstawie nie ogłoszonych dotąd listów A. Ditricha, 
lekarza i opiekuna Batiuszkowa, przynosi w artykule pt. Nieskolko nowych 
dannych o Puszkinie i  Batiuszkowie garść szczegółów biograficznych, mogących 
ewentualnie dopomóc przy ustaleniu genezy i daty powstania wiersza Pusz
kina: Nie daj mnie Вод sojti s urna...

W. G. Admoni, w artykule К  problemie poriadka slow. (Zamykanije prie
dłożenija w niemieckom jazykie), wskazuje na dwie zasadnicze funkcje szyku 
wyrazów: 1. Funkcja logiczno-semantyczna lub semantyczno-syntaktyczna 
pomaga określić syntaktyczną funkcję słowa w wypadku, gdy inne morfolo
giczne lub syntaktyczne środki nie zostały w tym  celu użyte. Ta funkcja w y
stępuje przede wszystkim  w językach amorficznych i analitycznych. 2. Fun
kcja strukturalna, której istota polega na współdziałaniu w scalaniu zdania 
lub grupy wyrazów poprzez zamykanie scalanej całości między dwa rozerwane, 
a przynależne do siebie i niezbędne dla realizacji treści wyrazy. Ta funkcja, 
charakterystyczna dla niemieckiego języka literackiego, podlega szczegółowej 
analizie w dalszej części artykułu.

Dział recenzyj omawia słownik współczesnego rosyjskiego języka literac
kiego, t. I, A — B, 1948. AN ZSRR. Słownik ma reprezentować normę współ
czesnego języka literackiego.

Dział kroniki zamyka numer czasopisma.


