Book Revies and Reports

::2::1O
::.--_ __ _ _ _ _ __ :.:
R::.
ec:.:e"n:2zJ,,
·e--,i--"
sp.rawozdania z książek _ __ _ _ __ _ _ _ _

We wstępie omawianej pracy motemy

lu

Stella Naumowna Cejtlin: Język i dziecko. Lingwistyka mowy dziecka.
(CTeJlJla HayMoBHa IJ;eiiTJlHH: H3bIK H pe6eHoK. JlHHrBHcTHKa AeTCKOii pe'lH.]
MOCKBa: I'yMaHHTapHblii H3AaTeJlbCKHii IJ;eHTp B.JIA,l1;OC 2000 ss. 239
Autorka omawianej książki - SteBa Naurnowna Cejtlin - jest kierownikiem powstałej w 1991 r.
d Mowy Dziecka I Państwowego Uniwersytetu Pedagogiemego im. A. I. Hercena w PetersKa te
r y . .
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burgu oraz koordynatorem ogólnorosyjskiego semmanum z za~esu ont? mgw~sty J '. t?r~ pro:,adzone jest w ramach działalności naukowej Katedry od 1993 r. Biorą w mm udzml speCJaliścI z WielU

ośrodków uniwersyteckich Rosji, m.in.

3
Moskwy, Petersburga i Archangielska .

l Katedra ta zatrudnia 6 pracowników, którzy z wykształcenia są filologami. ,W skład powst~łe~
w 1999 r. drugiej w Rosji Katedry Języka Dziecka w Orle wchodzą logopedzI, psych~logowle I
metodycy z zakresu rozwoju mowy dziecka. Wspomniane katedry. są Jednymi. z ntehczny~h
funkcjonujących w Europie tego typu instytucji. W 1980 r. G. W. Shugar I M. Smoczynska we wstępie
do Badań nad rozwojem języka dziecka pisały, że jedyna im znana katedra Języka dZIecka, kierowana
przez R. SOderbergh, funkcjonuje w Szwecji (s. 4 9 ) . .
..
2 Tym terminem określa się aktualnie w RosJI dyscyplmę naukową, którą wcześmeJ nazywano

..
.
"przyswajanie języka" (language acquisition).
3 Ciekawsze prace opublikowane przez członków semmarIum to m. In.:
_ Mowa dziecka. Teksty. Dzienniki. Obserwacje. [ll"emCKaR pellb: TeKCmw. j(He6HuKu.
Ha6J1100eHUR]. St. Petersburg 1993 ;

wyższych

przeczytać:
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"Przedmiot mowa dziecka wykłada się w wie-

uczelniach [rosyjskich - przyp. S. M.], jednak do tej pory nie opracowano odpowied-

niego podręcznika. Znajomość właściwości języka dziecka potrzebna zaś jest nie tylko językoznaw
cy, ale taku psychologowi, pedagogowi i logopedzie. Jak stwierdzić, czy istnieją zaburzenia w rozwoju mowy dziecka, jeśli nie wiemy, jak wygląda nonnalny rozwój mowy dziecka na każdym etapie
jego rozwoju? Jak prawidłowo doskonalić mowę dziecka? O tym będzie ta książka" (s. 5).
Autorka patrzy na rozwój mowy dziecka oczyma językomawcy, dlatego tet poszczególne
rozdziały książki nawiązują do konkretnych lingwistycznych aspektów przyswajania sobie języka
przez dziecko: opanowywania przez nie systemu fonologiczno-fonetycznego (zob. rozdział
"Przyswojenie diwiękowych podstaw mowy"), morfologii (zob. m.in. rozdziały: "Przyswojenie morfologii", "Przyswojenie kategorii liczby", "Opanowanie przypadków", "Odmiana rzeczowników",
"Przyswojenie kategorii rodzaju", ..Przymiotniki w mowie dziecka", "Przyswojenie kategorii przynależności", "Budowanie form czasownikowych", "Przyswojenie aspektów czasownika",
"Przyswojenie czasowników zwrotnych") , składni (zob. rozdział "Opanowanie konstrukcji syntaktycznych"), formułowania się słownika (zob. rozdział "Podstawowy leksykon dziecięcy"). W omawianej monografii S. Cejtlin poruszyła tet niezwykle interesujący w rozwoju mowy dziecka problem
dziecięcych innowacji, przez które rozumie dowolne językowe fakty zaistniałe w mowie dzieci i nieobecne w ogólnym użyciu . Mogą być one natury słowotwórczej, morfologicznej , leksykalno-semantycznej bądf składniowej (zob. rozdział "Typy innowacji"). Dziecięcym neologizmom słowotwór
czym poświęcony jest osobny rozdział, zatytułowany "Konstruoł\'anie nowych słów" . Bardzo interesujące są także rozdziały omawiające dziecięce etymologie, przyswajanie sobie przez dzieci przenośnych znaczeń wyrazów oraz frazeologizmy.
S. N. Cejtlin uważa, te dziecko buduje własny system językowy na podstawie językowych wzorców, dostarczanych przez dorosłych. Ponieważ - jej zdaniem - największy wpływ w tym zakresie
wywierają mamy, dlatego tet w swojej pracy wiele uwagi poświęca "teńskiemu stylowi kontaktowania się z dzieckiem" (zob. rozdział "Jak matka rozmawia ze swoim dzieckiem"). Mowę , z jaką
dorośli zwracają się do małych dzieci, określa jako mowę skierowaną do małego dziecka, mowę
adresowaną do dziecka, mową matczyną/macierzyńską. Widać tu wyraźnie wpływ odpowiedniej terminologii anglojęzycznej: child directed speech (CDS), motherese. Jest rzeczą interesującą, iż tennin

-

język niań/nianiek,

który w języku polskim jest u2ywany w znaczeniu angielskiego CDS, Autorka

stosuje wyłącznie na określenie specyficznej leksyki używanej od pokoleń w kontaktach z dzieckiem,
np. aB-as albo raa-raa (o psie), Kap-Kap (o wronie), MR}' (o kocie), Koa-Kaa (o kaczce), 6H-6H
(o samochodzie), TOlI-TOlI (o chodzeniu), (lM-aM albo WlM-HSlM (o jedzeniu) itp. Jako synonim tenninu
język niań utywa tet określenia autonomiczna mowa dziecięca.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie omawiane w k s iązce Język i dziecko zagadnienia są
bardzo bogato ilustrowane przykładami wyekscerpowanymi z dokumentalnych zapisów sponta-

T. V. Stojlarowa, S. N. Cejtlin. Mowa rosyjskiego dzieclm. [B. Ky3bMHHa,
C. H. lJ.eAT1UłH, Pellb pyCCKOZO pe6eHKa.]. S1. Petersburg- Bochum 1994;
- Dzieci m6wią : Poradnik. Red. S. N. Cejtlin, M. B. Eliseeva. [T06opRm oemu: OI06apbcnpa60llHuK. Pe,ll. C. H. UdrJ"JIHH, M. 5. EJlHCeeea]. S1. Petersburg 1996;
- Mowa dziecka. Słownik termin6w językoznawczych. Red. S. N. Cejtlin, M. V. Rusakowa.
[LlemCKaR pellb: CJJ06apb JJUHZ6UCmUlleCKUX me{lMuH06. Pe.ll. C. H. UełjTJlHH, M. B. Pycaxosa].
St. Petersburg 1996;
- Od zera do dwóch: Zapiski pamiętnikarskie. Red. S. N. Cejtlin. [Om HyJlR 00 06)'X:
/(He6HuK06ble 30nucu. Pe,ll. C. H. UeHTJlHH]. S1. Petersburg 1997;
- Od dwóch do trzech: Zapiski pamiętnikarskie . Red. S. N. Cejtlin. M. B. Eliseeva. [Om
O6)IX 00 mpex: ,l(He6HuK06ble 3anucu. Pe.ll. c.H. UeihllHH, M. D. EJlHCeeaa]. SI. Petersburg 1997.

- T. W.

E.

Kuźmina,

CTOJUłpoaa,
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nicznej mowy dziecka. Większa ich część pochodzi ze zbieranych od ponad 30 lat materiałów
Autorki, ok. 7-8% zaś z archiwum K. I. Czukowskiego, którego pamięci poświęcona jest
omawiana praca4 .
W rozdziale "Lingwistyka mowy dziecka" pojawiają się polskie akcenty. Do prekursorów badań
nad językiem dziecka S. CejtJin zaliczyła m.in. J. Baudouina de Courtenay, który jako jeden z pierwszych lingwistów zainteresował się mową dziecka i uważał, że jej badanie może być dla językoz
nawstwa niezwykle cenne i pożyteczne 5 , oraz S. Szumana, z którego inicjatywy w latach 1955-1961
gromadzono systematycznie tzw. dzienniki mowy kilkorga dzieci, stanowiące unikatowy materiał do
analizy procesu przyswajania języka przez dziecko.
W tymże samym rozdziale Autorka próbuje ocenić aktualny stan badań nad językiem dziecka
w Rosji i w Europie Zachodniej. Jej zdaniem zachodni specjaliści z zakresu ontolingwistyki wyprzedzili rosyjskich badaczy mowy dziecka w technice zbierania materiału, przygotowywaniu eksperymentów i przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów, związanych z automatyczną analizą zebranego materiału. Mocną stroną natomiast rodzimej nauki dotyczącej mowy dziecka jest - według niej
- doskonała baza teoretyczna, na którą składają się myśli zawarte m.in. w pracach L. S. Wygotskiego,
A. R. Łurii, N. H. Szwaczki na i A. N. Gwozdiewa. Oprócz tego rosyjscy ontolingwiści - jak zauważa
S. Cejtlin - mogą nawiązywać do teoretycznych opracowań dotyczących analizy "dorosłego" języka
i posługiwać się nimi przy opracowywaniu "dziecięcego" materiału. Różnorodność szkół i lingwistycznych koncepcji, bardzo dobrze wypracowany aparat pojęciowy i solidna eksperymentalna baza
pozwalają badaczowi, wychowanemu na rosyjskich lingwistycznych tradycjach, włączyć się do badań
nad językiem dziecka ze znaczącym już w tym zakresie "kapitałem początkowym".
Kończąc swoistą podróż po "świecie mo\V)' dziecka", S. N. Cejtlin przyznaje, że wielu rzeczy
z tego "świata" jeszcze nie znamy. że prawdziwy rozwój ontolingwistyki jest jeszcze przed nami.
Jednocześnie Autorka wyraża nadzieję, że wykłady z zakresu mowy dziecka zajmą odpowiednie im
miejsce w rosyjskich programach wyższych uczelni kształcących pedagogów i filologów, gdyż
w myśl aktualnie obowiązujących programów z właściwościami mowy dziecka nie zapoznaje się
przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, nauczycieli języka
ojczystego i logopedów. W naszym kraju jest chyba pod tym względem znacznie lepiej, ale opracowanie akademickiego podręcznika z zakresu rozwoju mowy dziecka powinno stać się także
najbliższym zadaniem dla polskich badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. Dopóki takowe opracowanie nie powstanie, można, z wielkim pożytkiem dla Czytelnika, korzystać z niezwykle interesującej pracy S. N. Cejtlin Język j dziecko. Zachęcam.
własnych

,
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Stanisław Milewski
Uniwersytet Gdański
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I
4 Przebogate archiwum K. I. Czukowskiego znajduje się w Rosyjskiej Państwowej Bibliotece im.
W. I. Lenina w Moskwie.
5 Tenże uczony zgromadził także olbrzymi materiał (13336 stron rękopisu) poświęcony rozwojowi własnych pięciorga dzieci.
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