
MARXISMUL ȘI PROBLEMELE
LINGVISTICII

CU PRIVIRE LA MARXISM ÎN LINGVISTICĂ

Un grup de tovarăși din rândurile tineretului mi-au propus 
să-mi exprim prin presă părerea în problemele de lingvistică, în 
special în privința marxismului în lingvistică. Eu nu sunt lingvist și, 
desigur, nu pot să satisfac în întregime pe acești tovarăși. In ce privește 
marxismul în lingvistică, ca și în alte științe sociale, cu acest lucru 
am o legătură directă. Iată de ce am consimțit să răspund la o serie 
de întrebări pe care mi le-au pus acești tovarăși.

întrebare: Este adevărat că limba este o suprastructură a bazei ?
Răspuns- Nu, nu este adevărat.
Baza este orânduirea economică a societății într’o etapă dată 

a desvoltării ei. Suprastructura — sunt concepțiile politice, juridice, 
religioase, artistice, filosofice ale societății și instituțiile politice, 
juridice și celelalte, corespunzătoare lor.

Orice bază are suprastructura ei corespunzătoare. Baza orânduirii 
feudale are suprastructura ei, concepțiile ei politice, juridice și altele, 
precum și instituțiile care le corespund; baza capitalistă are supra
structura ei, cea socialistă pe a ei. Dacă se modifică și se lichidează 
baza, după ea se modifică și se lichidează suprastructura ei; dacă 
ia ființă o bază nouă, în urma ei se naște o suprastructură corespun
zătoare acesteia.

In această privință, limba se deosebește radical de suprastructură. 
Să luăm, de pildă, societatea rusă și limba rusă. In decursul ultimilor 
treizeci de ani, în Rusia a fost lichidată baza veche, capitalistă, și 
a fost construită o bază nouă, socialistă. Corespunzător cu aceasta, 
a fost lichidată și suprastructura bazei capitaliste și a fost creată o 
suprastructură nouă, corespunzătoare bazei socialiste. Prin urmare, 
vechile instituții politice, juridice și altele au fost înlocuite cu insti
tuții noi, socialiste. Dar, cu toate acestea, limba rusă a rămas în esență 
aceeași ca și înainte de Revoluția din Octombrie.
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118 I. V. ST AI. IN

Ce s’a schimbat în limba rusă în această perioadă ? S’a schimbat 
într’o anumită măsură vocabularul limbii ruse, s’a schimbat în sensul 
că a fost completat cu un însemnat număr de cuvinte și de expresii 
noi, ivite în legătură cu apariția noii producții socialiste, cu apariția 
statului nou, a noii culturi socialiste, a noii vieți sociale, a noii morale, 
în sfârșit în legătură cu progresul științei și tehnicii; s’a schimbat 
sensul unei serii de cuvinte și de expresii care au căpătat o nouă 
semnificație; au dispărut din vocabular un anumit număr de cuvinte 
învechite. In ce privește fondul principal de cuvinte și structura 
gramaticală a limbii ruse, care constitue temelia limbii, ele nu 
numai că nu au fost lichidate și înlocuite, după lichidarea bazei 
capitaliste, printr’un nou fond principal de cuvinte și printr’o nouă 
structură gramaticală a limbii, ci, dimpotrivă, s’au păstrat în întregime 
și au rămas fără niciun fel de modificări serioase — s’au păstrat 
tocmai ca temelie a limbii ruse contemporane.

Mai departe. Suprastructura este generată de bază, dar aceasta 
nu înseamnă nicidecum că suprastructura nu face decât să reflecte 
baza, că ea este pasivă, neutră, că are o atitudine indiferentă față 
de soarta bazei sale, față de soarta claselor, față de caracterul 
orânduirii. Dimpotrivă, odată apărută, ea devine o forță activă din 
cele mai mari, ajută activ bazei sale să capete formă și să se con
solideze, ia toate măsurile pentru a ajuta noii orânduiri să nimi
cească și să lichideze vechea bază și vechile clase.

Altfel nici nu se poate. Baza tocmai de aceea își creează supra
structura, pentru ca să fie slujită de suprastructură, pentru ca ea să 
fie ajutată activ să capete formă și să se consolideze, pentru ca supra
structura să lupte activ în scopul 1 ichidării bazei vechi, care și-a trăit 
traiul, și a vechii ei suprastructuri. E suficient ca suprastructura să 
renunțe la acest rol ajutător al ei, e suficient ca suprastructura să 
treacă de pe poziția de apărare activă a bazei sale pe poziția unei 
atitudini indiferente față de ea, pe poziția unei atitudini egale față 
de clase, pentru ca ea să-și piardă calitatea și să înceteze de a mai fi 
suprastructură.

In această privință, limba se deosebește fundamental de supra
structură. Limba nu este generată de cutare sau cutare bază veche 
sau nouă în sânul unei societăți date, ci de întregul mers al istoriei 
societății și al istoriei bazelor de-a-lungul veacurilor. Limba nu este 
creată de o singură clasă, oricare ar fi ea, ci de întreaga societate,
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MARXISMUL ȘI PROBLEMELE LINGVISTICII 119

de toate clasele societății, prin eforturile a sute de generații. Ea n’a 
fost creată pentru satisfacerea nevoilor unei singure clase, oricare 
ar fi ea, ci ale întregii societăți, ale tuturor claselor societății. Tocmai 
de aceea ea a fost creată ca limbă a întregului popor, unică pentru 
societate și comună pentru toți membrii societății. De aceea rolul 
limbii de a servi ca mijloc de comunicare între oameni constă nu 
în a servi o clasă în dauna celorlalte clase, ci în a servi în egală măsură 
intreaga societate, toate clasele societății. Aceasta explică de altfel 
faptul că limba poate servi în egală măsură atât orânduirea veche, 
care dispare, cât și orânduirea nouă, care se ridică; atât baza veche 
cât și pe cea nouă, atât pe exploatatori, cât și pe exploatați.

Nu este un secre . pentru nimeni faptul că limba rusă a servit 
tot atât de bine capitalismul rus și cultura burgheză rusă înainte de 
Revoluția din Octombrie, pe cât servește astăzi orânduirea socialistă 
și cultura socialistă a societății ruse.

Același lucru trebue să spunem despre limba ucraineană, bielorusă, 
uzbecă, cazahă, georgiană, armeană, estonă, letonă, lituană, moldo
venească, tătară, azerbaigiană, bașchiră, turcmenă și despre cele
lalte limbi ale națiunilor sovietice, care au servit orânduirea veche, 
burgheză, a acestor națiuni tot așa de bine cum servesc orânduirea 
nouă, socialistă.

Altfel nici nu se poate. Tocmai pentru asta și există limba, tocma 
pentru asta a și fost creată, ca să servească societății, luate în între
gime, ca mijloc de comunicare între oameni, ca să fie comună mem
brilor societății și unică pentru societate, servind în egală măsură 
pe membrii societății, indiferent de poziția lor de clasă. E suficient 
ca limba să părăsească această poziție de limbă a întregului popor, 
e suficient ca limba să treacă pe poziția favorizării și sprijinirii 
unui grup social oarecare, în dauna celorlalte grupuri sociale ale 
societății, pentru ca ea să-și piardă calitatea, pentru ca să înceteze 
de a mai fi un mijloc de comunicare între oameni in cadrul societății, 
pentru ca să se transforme în jargonul unui grup social, să se degra
deze și să se condamne la dispariție.

In această privință, limba, deosebindu-se principial de supra
structură, nu se deosebește însă de uneltele de producție, de mașini, 
să zicem, care sunt la fel de indiferente față de clase ca și limba 
și care pot servi în egală măsură atât orânduirea capitalistă, cât și 
pe cea socialistă.
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120 I. V. STAI.IN

Mai departe. Suprastructura este produsul unei singure epoci, 
în cursul căreia trăiește și acționează baza economică dată. De 
aceea suprastructura nu trăiește mult, ea este lichidată și dispare 
odată cu lichidarea și dipariția bazei date.

Dimpotrivă, limba este produsul unei întregi serii de epoci» 
în decursul cărora-ea capătă formă, se îmbogățește, se desvoltă și 
se șlefuiește. De aceea limba trăiește incomparabil mai mult decât 
orice bază și orice suprastructură. Așa se și explică faptul că nașterea 
și lichidarea nu numai a unei singure baze și a suprastructurii ei, 
ci și a mai multor baze și a suprastructurilor corespunzătoare, nu duce, 
în istorie, la lichidarea limbii date, la lichidarea structurii ei și la 
nașterea unei limbi noi, cu un nou fond de cuvinte și cu o nouă 
structură gramaticală.

Dela moartea lui Pușchin au trecut peste o sută de ani. In această 
vreme, în Rusia, au fost lichidate orânduirea feudală, orânduirea 
capitalistă și a apărut a treia orânduire, cea socialistă. Au fost deci 
lichidate două baze cu suprastructurile lor și a apărut o bază nouă, 
socialistă, cu noua ei suprastructură. Dacă luăm însă limba rusă, 
de pildă, vedem că ea nu a suferit vreo transformare serioasă în 
decursul acestei mari perioade de timp, și limba rusă contemporană 
se deosebește prea puțin prin structura ei de limba lui Pușchin.

Ce s’a schimbat în acest timp în limba rusă ? In acest timp s’a 
completat în mod serios vocabularul limbii ruse; au dispărut din 
vocabular un mare număr de cuvinte învechite; s’a modificat și 
semnificația unui număr însemnat de cuvinte; s’a îmbunătățit structura 
gramaticală a limbii. In ce privește structura limbii lui Pușchin, 
cu structura ei gramaticală și cu fondul ei principal de cuvinte, 
ea s’a păstrat în tot ce are ea esențial ca temelie a limbii ruse con
temporane.

Și asta e lesne de înțeles. Intr’adevăr, de ce ar fi nevoie ca, după 
fiecare revoluție, structura existentă a limbii, structura ei gramaticală 
și fondul ei principal de cuvinte să fie distruse și înlocuite cu altele 
noi, așa cum se întâmplă de obicei cu suprastructura ? Cine are 
nevoie ca «apă», «pământ», «munte», «pădure», «pește», «om», 
«a merge », « a face », « a produce », « a face negoț » etc. să nu se 
numească apă, pământ, munte etc., ci altfel? Cine are nevoie ca 
modificarea cuvintelor într’o limbă și combinarea cuvintelor în 
propoziție să se facă nu după gramatica existentă, ci după una cu
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MARXISMUL Șl PROBLEMELE LINGVISTICII 1'21

totul diferită ? Ce folos poate aduce revoluției o astfel de răsturnare 
în limbă ? Istoria nu face în general nimic esențial fără să aibă 
neapărată nevoie. Se pune întrebarea: la ce ar servi o astfel de 
răsturnare a limbii, dacă s’a dovedit că limba existentă, cu structura 
ei, este în esență pe deplin potrivită pentru a satisface nevoile noii 
orânduiri ? Vechea suprastructură poate și trebue să fie distrusă 
și'înlocuită cu una nouă în timp de câțiva ani, pentru a da câmp 
liber desvoltării forțelor de producție ale societății; dar cum se 
poate să se distrugă limba existentă și să se construiască în locul 
ei o limbă nouă în timp de câțiva ani, fără să se introducă anarhie 
în viața socială, fără să se creeze primejdia unei destrămări a socie
tății? Cine în afară de un Don Quijote ar putea să-și ia o ase
menea sarcină ?

In sfârșit, încă o deosebire radicală între suprastructură și limbă. 
Suprastructura nu este legată direct de producție, de activitatea 
de producție a omului. Ea este legată de producție numai indirect, 
prin intermediul economiei, prin intermediul bazei. De aceea supra
structura nu oglindește schimbările în nivelul desvoltării forțelor 
de producție dintr’odată și direct, ci după schimbările petrecute 
în bază, prin răsfrângerea schimbărilor din producție în schimbările 
din bază. Aceasta înseamnă că sfera de acțiune a suprastructurii 
este îngustă și limitată.

Dimpotrivă, limba este legată nemijlocit de activitatea de producție 
a omului, și nu numai de activitatea de producție, ci și de oricare 
altă activitate a omului, în toate sferele muncii sale, dela producție 
la bază, dela bază la suprastructură. De aceea limba reflectă schim
bările din producție imediat și nemijlocit, fără să aștepte schimbările 
din bază. De aceea sfera de acțiune a limbii, cuprinzând toate dome
niile de activitate a omului, este mult mai largă și mai variată decât 
sfera de acțiune a suprastructurii. Mai mult, ea este aproape neli
mitată.

Aceasta și explică în primul rând faptul că limba, mai exact voca
bularul, se află într’o schimbare aproape neîntreruptă. Desvoltarea 
continuă a industriei și a agriculturii, a comerțului și a transportu
rilor, a tehnicii și a științei cere limbii completarea vocabularului cu 
cuvinte și expresii noi, necesare activității lor. Și limba, reflectând 
nemijlocit aceste nevoi, își completează vocabularul cu cuvinte noi, 
își perfecționează structura ei gramaticală.
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122 I. V. STALIN

Așa dar:
a) marxistul nu poate să considere limba ca o suprastructură 

a bazei;
b) a confunda limba cu o suprastructură înseamnă a face o 

serioasă greșală.

întrebare: Este adevărat că limba a avut întotdeazma și 
continuă să aibă zm caracter de clasă, că nu există o limbă a întregului 
popor, o limbă fără caracter de clasă, comună și zinică pentru^ocietate ?

Răspuns : Nu, nu este adevărat.
Nu este greu de înțeles că, într’o societate unde nu există clase, 

nici vorbă nu poate fi de o limbă de clasă. Orânduirea gentilică 2 
comunei primitive nu cunoștea clasele, prin urmare acolo nici nu 
putea exista o limbă de clasă; acolo limba era comună, unică pentru 
întreaga colectivitate. Obiecția că prin clasă trebue să se înțeleagă 
orice colectivitate umană, între care și colectivitatea comunei pri
mitive, nu reprezintă o obiecție, ci un joc de cuvinte care nici nu 
merită să fie combătut.

In ce privește desvoltarea dela limbile gentilice la limbile tri
burilor, dela limbile triburilor la limbile popoarelor1 și dela lim
bile popoarelor la limbile naționale, pretutindeni, în toate etapele 
de desvoltare, limba, ca mijloc de comunicare între oameni îr 
societate, a fost comună și unică pentru societate, servind în egali 
măsură pe membrii societății, indiferent de poziția lor socială.

1 In rusește: narodnosti.—Nota Red.

Am aci în vedere nu imperiile din perioada sclavagistă și dii 
evul mediu, să zicem imperiul lui Cirus sau Alexandru cel Mare 
ori imperiul lui Cesar sau Carol cel Mare, care nu aveau o baz: 
economică proprie și care reprezentau uniuni militaro-administra 
tive vremelnice și netrainice. Aceste imperii nu numai că nu aveau 
dar nici nu puteau să aibă o limbă unică pentru întreg imperiul ș 
înțeleasă de toți locuitorii imperiului. Imperiile acestea reprezentat 
un conglomerat de triburi și de popoare care își trăiau viața lor propri 
și avea fiecare limba lui. Prin urmare, nu aceste imperii și altei 
asemănătoare lor le am în vedere, ci acele triburi și popoare car 
făceau parte din aceste imperii, aveau o bază economică proprie ș 
o limbă formată din timpuri străvechi. Istoria spune că limbile acesto
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MARXISMUL ȘI PROBLEMEI,E LINGVISTICII 123

triburi și popoare nu aveau un caracter de clasă, ci erau ale întregului 
popor, comune pentru fiecare trib și popor și înțelese de ele.

Desigur, pe lângă ele existau dialecte, graiuri locale, dar limba 
unică și comună a tribului sau a poporului prevala și și le subordona 
sieși.

Mai târziu, odată cu apariția capitalismului, cu lichidarea fărâ
mițării feudale și crearea unei piețe naționale, popoarele s’au des- 
voltat, devenind națiuni, iar limbile popoarelor, limbi naționale. 
Istoria spune că limbile naționale nu au un caracter de clasă, ci sunt 
limbi ale întregului popor, comune pentru membrii națiunilor și 
unice pentru națiune.

S’a spus mai sus că limba ca mijloc de comunicare între oameni 
în societate servește în egală măsură toate clasele societății și manifestă 
din acest punct de vedere un fel de indiferență față de clase. Dar 
oamenii, diferitele grupuri sociale, clasele sunt departe de a fi indi
ferente față de limbă. Ele se străduesc să folosească limba în interesul 
lor, să-i impună vocabularul lor specific, termenii lor specifici, expre
siile lor specifice. In această privință se disting mai ales păturile 
de sus ale claselor avute, care s’au rupt de popor și care îl urăsc: 
aristocrația nobiliară, păturile superioare ale burgheziei. Se creează 
dialecte « de clasă », jargoane, «limbi» de salon. In literatură, aceste 
dialecte și jargoane sunt adesea calificate în mod greșit ca limbi: 
«limba nobiliară», «limba burgheză», în opoziție cu «limba prole
tară », « limba țărănească ». Pornind de aici, oricât ar părea de straniu, 
unii din tovarășii noștri au ajuns la concluzia că limba națională 
este o ficțiune, că, în realitate, există doar limbi de clasă.

Eu cred că nu există nimic mai greșit decât o asemenea concluzie. 
Pot fi oare considerate aceste dialecte și jargoane ca limbi? Fără îndoială 
că nu. Nu se poate, în primul rând, pentrucă aceste dialecte și jar
goane nu au structură gramaticală proprie și fond de cuvinte propriu; 
ele le iau din limba națională. Nu se poate, în al doilea rând, pentrucă 
dialectele și jargoanele au o sferă de circulație îngustă, printre membrii 
vârfurilor uneia sau alteia dintre clase, și sunt cu totul improprii 
ca mijloc de comunicare între oameni, pentru întreaga societate. 
Atunci, ce au ele ? Ele au: o adunătură de cuvinte specifice care oglin
desc gusturile specifice ale aristocrației sau ale vârfurilor burgheziei; 
un anumit număr de expresii și întorsături de frază care se deosebesc 
prin prețiozitate și galanterie și sunt libere de expresiile « grosolane »
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124 I. V. STALIN

și de întorsăturile limbii naționale; în sfârșit, un număr oarecare de 
cuvinte străine. Și, totuși, esențialul, adică majoritatea covârșitoare 
a cuvintelor și structura gramaticală, este luat din limba națională, 
din limba întregului popor. Prin urmare, dialectele și jargoanele 
reprezintă ramificații ale limbii naționale a întregului popor, sunt 
lipsite de orice independență lingvistică și sunt sortite să vegeteze. 
A crede că dialectele și jargoanele pot să se desvolte în limbi de sine 
stătătoare, capabile să înlăture și să înlocuiască limba națională, 
înseamnă a pierde perspectiva istorică și a părăsi pozițiile marxis
mului.

Unii, referindu-se la Marx, citează un pasaj din articolul său 
« Sfântul Max » unde se spune că burghezul are « o limbă a sa », 
că această limbă «este un produs al burgheziei », că ea este pătrunsă 
de spiritul mercantilismului și al cumpărării-vânzării. Unii tovarăși 
vor să dovedească cu acest citat că Marx ar fi recunoscut caracterul 
« de clasă » al limbii, că el ar fi negat existența unei limbi naționale 
unice. Dacă acești tovarăși ar avea o atitudine obiectivă în această 
chestiune, ar trebui să folosească, din același articol, « Sfântul Max », 
și un alt citat, în care Marx, referindu-se la problema căilor de for
mare a limbii naționale unice, vorbește despre « concentrarea dialec
telor într’o limbă națională unică, condiționată de concentrarea 
economică și politică ».

Prin urmare, Marx recunoștea necesitatea unei limbi naționale, 
unice, ca o formă superioară căreia îi sunt subordonate dialec
tele, ca forme inferioare.

In acest caz, ce poate reprezenta limba burghezului, care, după 
spusele lui Marx, «este un produs al burgheziei »? O considera 
oare Marx o limbă la fel cu limba națională, cu o structură lingvistică 
specifică? Putea el să o considere ca o astfel de limbă? Bine înțeles 
că nu! Marx a vrut pur și simplu să spună că burghezii au spurcat 
limba națională unică prin lexicul lor mercantilist, că, deci, burghezii 
au jargonul lor mercantilist.

Reiese că acești tovarăși au denaturat poziția lui Marx. Și au dena- 
turat-o, fiindcă l-au citat pe Marx nu ca marxiști, ci ca niște tipicari, 
fără să pătrundă esența problemei.

Unii se referă la Engels; ei citează din broșura x< Situația clasei 
muncitoare în Anglia » cuvintele lui Engels care arată că «...clasa 
muncitoare engleză a devenit în cursul timpurilor un popor cu totul
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MARXISMUL ȘI PROBLEMELE LINGVISTICII 125

diferit de burghezia engleză», că «muncitorii vorbesc alt dialect, 
au alte idei și concepții, alte moravuri și principii morale, altă religie 
si politică decât burghezia ». Pe baza acestui citat, unii tovarăși 
trag concluzia că Engels nega necesitatea unei limbi naționale, a 
întregului popor, că el recunoștea, deci, caracterul «de clasă» al 
limbii. E drept că Engels vorbește aici nu despre limbă, ci despre 
dialect, înțelegând pe deplin că dialectul, ca ramificație a limbii 
naționale, nu poate înlocui limba națională. Dar acestor tovarăși 
nu le este pe plac, pe semne, existența deosebirii dintre limbă și 
dialect...

Este evident că acest citat e ne la locul lui, deoarece Engels nu 
vorbește în cazul de față despre « limbile de clasă », ci, în primul rând, 
despre ideile, concepțiile, moravurile, principiile morale, religia și 
politica de clasă. Este absolut just că ideile, concepțiile, moravurile, 
principiile morale, religia și politica burghezilor și cele ale prole
tarilor sunt diametral opuse. Dar ce caută aici limba națională sau 
«caracterul de clasă» al limbii? Oare existența contradicțiilor de 
clasă în societate poate servi ca un argument în favoarea « caracterului 
de clasă» al limbii sau împotriva necesității unei limbi naționale 
unice ? Marxismul spune că una din cele mai importante caracteristici 
ale națiunii este comunitatea de limbă, știind de asemenea prea 
bine că înlăuntrul națiunii există contradicții de clasă. Admit to
varășii pomeniți această teză marxistă ?

Unii se referă la Lafargue, spunând că în broșura sa « Limbă 
și revoluție» Lafargue recunoaște «caracterul de clasă» al limbii, 
că el ar nega necesitatea unei limbi naționale, a întregului popor. 
Aceasta nu este adevărat. Lafargue vorbește în adevăr despre «limba 
nobiliară » sau «aristocratică» și despre «jargoanele » diferitelor pături 
ale societății. Dar acești tovarăși uită că Lafargue, nepreocupându-se 
de problema deosebirii dintre limbă și jargon și numind dialectele 
când «vorbire artificială », când «jargon », declară precis în broșura 
lui că «vorbirea artificială prin care se deosebește aristocrația... sa 
desprins din limba întregului popor, pe care o vorbea atât burghezul, 
cât și meseriașul, atât orașul, cât și satul ».

Prin urmare, Lafargue admite existența și necesitatea unei limbi 
a întregului popor, înțelegând pe deplin caracterul subordonat și 
dependența «limbii aristocratice» și a altor dialecte și jargoane 
față de limba întregului popor.
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Reiese că această referire la Lafargue nimerește alături de țintă. 
Unii invocă faptul că, într’o vreme, în Anglia, feudalii englezi 

au vorbit «timp de secole » limba franceză, în timp ce poporul englez 
vorbea limba engleză; această împrejurare ar constitui un argument 
în favoarea « caracterului de clasă » al limbii și împotriva necesității 
unei limbi a întregului popor. Dar acesta nu este un argument, 
ci o anecdotă. In primul rând, nu toți feudalii vorbeau în acea vreme 
limba franceză, ci o parte neînsemnată, vârfurile feudalilor englezi 
dela curtea regelui și din comitate. In al doilea rând, ei nu vorbeau 
o «limbă de clasă », ci limba franceză obișnuită a întregului popor 
francez. In al treilea rând, această folosire de paradă a limbii franceze 
a dispărut apoi, după cum se știe, fără urmă, făcând loc limbii en
gleze a întregului popor englez. Cred acești tovarăși că feudalii 
englezi și poporul englez s’au înțeles între ei «timp de secole» 
prin interpreți, că feudalii englezi nu se foloseau de limba engleză, 
că nu exista pe atunci o limbă engleză a întregului popor, că limba 
franceză reprezenta pe atunci în Anglia ceva mai mult decât o limbă 
de salon cu circulație doar în cercul îngust al vârfurilor aristocrației 
engleze ? Cum se poate ca pe temeiul unor astfel de « argumente » 
anecdotice să se nege existența și necesitatea unei limbi a întregului 
popor ?

A fost o vreme când aristocrații ruși făceau de asemenea paradă 
la curtea țarului și în saloane cu limba franceză. Ei se umflau în pene, 
pentrucă, vorbind rusește, bâlbâiau pe franțuzește, pentrucă știau 
să vorbească rusește numai cu accent franțuzesc. înseamnă aceasta 
că pe atunci nu exista în Rusia o limbă rusă a întregului popor ? 
Că atunci limba întregului popor era o ficțiune, iar «limbile de clasă » 
o realitate ?

Tovarășii noștri fac aci cel puțin două greșeli.
Prima greșală este că ei confundă limba cu suprastructura. Ei 

cred că, dacă suprastructura are un caractei de clasă, atunci nici limba 
nu trebue să fie a întregului popor, ci o limbă de clasă. Dar am 
arătat mai sus că limba și suprastructura reprezintă două noțiuni 
diferite, că un marxist nu le poate confunda.

A doua greșală este că acești tovarăși concep antagonismul 
dintre interesele burgheziei și ale proletariatului, înverșunata luptă 
de clasă dintre ele, ca o destrămare a societății, ca o rupere a oricăror 
legături între clasele dușmane. Ei consideră că, întrucât societatea s’a
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destrămat și nu mai există o societate unică, ci există doar clase, 
nu mai este nevoie nici de o limbă unică pentru societate, nu mai este 
nevoie de o limbă națională. Ce mai rămâne dacă societatea s’a destră
mat și nu mai există o limbă națională, o limbă a întregului popor ? 
Rămân clasele și «limbile de clasă». Bine înțeles, fiecare «limbă 
de clasă» va avea gramatica ei «de clasă»'—gramatica «proletară», 
gramatica «burgheză». Este adevărat că astfel de gramatici nu 
există în realitate, dar aceasta nu-i turbură pe acești tovarăși; ei cred 
că astfel de gramatici vor apărea.

La noi existau într’un timp «marxiști» care susțineau că dru
murile de fier rămase în țara noastră după Revoluția din Octombrie 
sunt burgheze și că nu ne șade bine nouă, marxiștilor, să le folosim, 
că trebue să le distrugem și să construim alte căi ferate, « proletare ». 
Pentru aceasta, ei au căpătat porecla de «troglodiți»...

Bine înțeles, o asemenea concepție primitiv-anarhică asupra socie
tății, claselor și limbii nu are nimic comun cu marxismul. Dar 
fără îndoială că această concepție există și dăinue în capetele unora 
dintre tovarășii noștri care s’au încurcat în aceste probleme.

Desigur, nu este just că, din cauza existenței unei înverșunate lupte 
de clasă, societatea s’ar fi scindat în clase care, din punct de vedere 
economic, nu mai sunt legate una de alta într’o singură societate. 
Dimpotrivă. Atât timp cât există capitalismul, burghezii și prole
tarii vor fi legați între ei prin toate firele economiei, ca părți ale unei 
societăți capitaliste unice. Burghezii nu pot să trăiască și să se îmbo
gățească fără să aibă la dispoziție muncitori salariați, proletarii nu-și 
pot continua existența fără să se angajeze la capitaliști. încetarea 
oricăror legături economice între ei înseamnă încetarea oricărei 
producții, iar încetarea oricărei producții duce la pieirea societății, 
la pieirea claselor înseși. Se înțelege că nicio clasă nu va dori să se 
condamne la pieire. De aceea lupta de clasă, oricât ar fi de ascu
țită, nu poate să ducă la destrămarea societății. Numai ignoranța 
în problemele marxismului și completa neînțelegere a naturii 
limbii pot sugera unora dintre tovarășii noștri basmul destrămării 
societății, al limbilor «de clasă», al gramaticilor «de clasă».

Unii se referă apoi la Lenin și amintesc că Lenin admitea exi
stența a două culturi în condițiile capitalismului, cea burgheză și 
cea proletară; că lozinca culturii naționale în condițiile capitalis
mului este o lozincă naționalistă. Toate acestea sunt adevărate și
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Lenin are absolută dreptate. Dar ce caută aici « caracterul de clasă » 
al limbii ? Referindu-se la cuvintele lui Lenin despre cele două culturi 
în condițiile capitalismului, acești tovarăși vor, după cum se vede, 
să sugereze cititorului ideea că, din moment ce există două culturi 
în societate, cea burgheză și cea proletară, trebue să existe și două 
limbi, deoarece limba este legată de cultură; prin urmare, Lenin 
neagă necesitatea unei limbi naționale unice, prin urmare Lenin 
recunoaște existența limbilor «de clasă ». Greșala acestor tovarăși, 
în cazul de față, este că ei identifică și confundă limba cu cultura. 
Dar limba și cultura sunt două lucruri diferite. Cultura poate fi 
și burgheză și socialistă, în timp ce limba, ca mijloc de comunicare, 
este totdeauna limba întregului popor, și ea poate servi atât cultura 
burgheză, cât și pe cea socialistă. Nu este oare fapt că limba rusă, 
ucraineană, uzbecă servesc astăzi cultura socialistă a acestor națiuni 
la fel de bine cum serveau înainte de Revoluția din Octombrie cul
turile lor burgheze ? Urmează că acești tovarăși se înșeală profund, 
când susțin că existența a două culturi diferite duce la formarea a 
două limbi diferite și la negarea necesității unei limbi unice.

Vorbind despre cele două culturi, Lenin pornea tocmai dela teza 
că existența a două culturi nu poate să ducă la negarea unei limbi 
unice și la formarea a două limbi, că limba trebue să fie unică, Când 
bundiștii au început să-l învinuiască pe Lenin că neagă necesitatea 
unei limbi naționale și consideră cultura ca «nenațională», Lenin, 
după cum se știe, a protestat vehement împotriva acestei afirmații, 
declarând că el luptă împotriva culturii burgheze și nu împotriva 
limbii naționale, a cărei necesitate o consideră indiscutabilă. Este 
curios că unii dintre tovarășii noștri se târăsc pe urmele bundiș- 
tilor.

In ceea ce privește limba unică, a cărei necesitate ar fi fost negată 
de Lenin, ar trebui ascultate următoarele cuvinte ale lui Lenin:

«Limba este mijlocul cel mai important de comunicare între 
oameni; unitatea limbii și desvoltarea ei ne stânjenită este una din 
condițiile cele mai importante ale unui comerț cu adevărat liber 
și pe scară largă, corespunzător capitalismului contemporan, ale 
unei libere și largi grupări a populației pe clase diferite ».

Reiese că stimații tovarăși au denaturat concepțiile lui Lenin.
Unii se referă, în sfârșit, la Stalin. Ei recurg la citatul din Stalin 

că «burghezia și partidele ei naționaliste au fost și rămân în această
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perioadă principala forță conducătoare a unor astfel de națiuni». Toate 
acestea sunt adevărate. Burghezia și partidul ei naționalist conduc 
într’adevăr cultura burgheză, după cum proletariatul și partidul său 
internaționalist conduc cultura proletară. Dar ce caută aici « caracterul 
de clasă » al limbii ? Oare acești tovarăși nu știu că limba națională 
este o formă a culturii naționale, că limba națională poate servi atât 
cultura burgheză, cât și pe cea socialistă ? Se poate oare ca tovarășii 
noștri să nu cunoască vestita formulă a marxiștilor, că actuala cultură 
rusă, ucraineana, bielorusă și celelalte sunt socialiste în conținut 
și naționale în formă, adică în ce privește limba ? Sunt ei de acord 
cu această formulă marxistă ?

Greșala tovarășilor noștri, în cazul de față, este că ei nu văd 
deosebirea dintre cultură și limbă și nu înțeleg că cultura, în ceea 
ce privește conținutul ei, se schimbă cu fiecare nouă perioadă de 
desvoltare a societății, în timp ce limba rămâne în esență aceeași 
în decursul câtorva perioade, servind în egală măsură atât cultura 
nouă, cât și pe cea veche.

Așa dar:
a) limba, ca mijloc de comunicare, a fost totdeauna și rămâne 

o limbă unică pentru societate și comună pentru membrii ei;
b) existența dialectelor și jargoanelor nu neagă, ci confirmă 

existența unei limbi a întregului popor; dialectele și jargoanele sunt 
ramificații ale ei și îi sunt subordonate;

c) formula «limbii de clasă» este o formulă greșită, nemarxistă.

întrebare: Care sânt trăsăturile Caracteristice ale limbii? 
Răspuns: Limba face parte din fenomenele sociale care 

acționează în tot cursul existenței societății. Ea se naște și se des- 
voltă odată cu nașterea și desvoltarea societății. Ea moare odată 
cu moartea societății. In afara societății nu există limbă. De aceea 
limba și legile ei de desvoltare pot fi înțelese numai în cazul când 
sunt studiate în legătură indisolubilă cu istoria societății, cu istoria 
poporului căruia îi aparține limba studiată și care este creatorul 
și purtătorul acestei limbi.

Limba este un mijloc, un instrument cu ajutorul căruia oamenii 
comunică între ei, fac schimb de idei și se înțeleg reciproc. Fiind 
nemijlocit legată de gândire, limba înregistrează și fixează în cuvinte 
și in combinații de cuvinte, în propoziții, rezultatele activității gân-
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dirii, succesele omului în munca lui de cunoaștere și face posibil, 
în acest fel, schimbul de idei în societatea omenească.

Schimbul de idei este o necesitate permanentă și vitală, deoarece 
fără el este imposibil să se organizeze acțiuni comune ale oamenilor 
în lupta cu forțele naturii, în lupta pentru producerea bunurilor 
materiale necesare, este imposibil să se obțină succese în activitatea 
de producție a societății, prin urmare este imposibilă însăși existența 
producției sociale. Prin urmare, fără o limbă înțeleasă de societate 
și comună pentru membrii ei, societatea își încetează producția, 
se destramă și încetează de a exista ca societate. In acest sens, limba, 
fiir.d un mijloc de comunicare, este în acelaș timp și un instrument 
de luptă și de desvoltare a societății.

După cum se știe, toate cuvintele cuprinse într’o limbă formează 
laolaltă așa numitul vocabular. Esențialul în vocabular este fondul 
principal de cuvinte, în care intră ca nucleu toate rădăcinile. El este 
cu mult mai puțin cuprinzător decât vocabularul, dar trăiește multă 
vreme, de-a-lungul veacurilor, și dă limbii o bază pentru formarea 
de noi cuvinte. Vocabularul reflectă starea limbii: cu cât vocabu
larul este mai bogat și mai variat, cu atât limba este mai bogată 
și mai desvoltată.

Dar vocabularul, luat ca atare, nu este suficient pentru a forma 
o limbă; el este mai degrabă material de construcție pentru limbă. 
După cum materialele de construcție în opera de construcție nu for
mează clădirea, deși fără ele este imposibil să se construiască o clă
dire, la fel și vocabularul nu formează limba însăși, deși fără el nu 
este de conceput nicio limbă. Dar vocabularul capătă cea mai mare 
însemnătate când este pus la dispoziția gramaticii, care stabilește 
regulile de modificare a cuvintelor, regulile de combinare a cuvin
telor în propoziții, și astfel dă limbii armonie și înțeles. Gramatica 
(morfologia și sintaxa) este un ansamblu de reguli privitoare la modi
ficarea cuvintelor și îmbinarea lor în propoziții. Prin urmare, tocmai 
datorită gramaticii, limba capătă posibilitatea de a îmbrăca gândurile 
umane în învelișul material al limbii.

Trăsătura caracteristică a gramaticii constă în aceea că ea sta
bilește regulile modificării cuvintelor, având în vedere nu cuvinte 
concrete, ci în general cuvinte fără caracter concret; ea stabilește 
reguli pentru compunerea propozițiilor, având în vedere nu pro
poziții concrete, de exemplu un subiect concret, un predicat concret
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etc., ci în general orice fel de propoziții, independent de forma con
cretă a cutărei sau cutărei propoziții. Prin urmare, făcând abstracție 
de particular și concret, atât în cuvinte cât și în propoziții, gramatica 
ia acel element comun care stă la baza modificărilor cuvintelor și 
a îmbinărilor lor în propoziții și construește din acel element comun 
reguli gramaticale, legi gramaticale. Gramatica este rezultatul unei 
îndelungate munci de abstractizare a gândirii umane, un indice 
al uriașelor succese ale gândirii.

In această privință, gramatica amintește de geometrie, care își 
stabilește legile făcând abstracție de obiectele concrete, considerând 
obiectele drept corpuri neconcrete și stabilind relațiile dintre ele 
nu ca relații concrete ale unor obiecte concrete, ci ca relații dintre 
corpuri în general lipsite de orice caracter concret.

Spre deosebire de suprastructură, care nu este direct legată de 
producție, ci prin intermediul economiei, limba este legată nemijlocit 
de activitatea de producție a omului, la fel ca și de oricare altă acti
vitate, în toate sferele muncii sale, fără nicio excepție. De aceea 
vocabularul, fiind cel mai sensibil la schimbări, se află într’o stare 
de schimbare aproape neîntreruptă, iar limba, spre deosebire de 
suprastructură, nu trebue să aștepte lichidarea bazei, ea introduce 
schimbări în vocabular înainte de lichidarea bazei și independent 
de starea bazei.

Vocabularul nu se schimbă în același fel ca suprastructura, nu 
se schimbă prin anularea vechiului și construirea noului, ci pe calea 
completării vocabularului existent cu cuvinte noi, apărute în legătură 
cu schimbările orânduirii sociale, cu desvoltarea producției, cu des- 
voltarea culturii, a științei etc. Deși din vocabular dispare de obicei 
un anumit număr de cuvinte învechite, i se adaugă un număr mult 
mai mare de cuvinte noi. Dar în ceea ce privește fondul principal 
de cuvinte, el se păstrează în tot ce are esențial și este folosit ca te
melie a vocabularului limbii.

Aceasta este de înțeles. Nu este de loc necesar să se distrugă 
fondul principal de cuvinte, dacă el poate fi folosit cu succes în de
cursul unei serii de perioade istorice, fără a mai vorbi de faptul că, 
nefiind posibil să se creeze un nou fond principal de cuvinte într’o 
perioadă scurtă de timp, distrugerea fondului principal de cuvinte 
acumulat în decursul secolelor ar duce la paralizarea limbii, la o 
totală desorganizare a comunicării între oameni.
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Structura gramaticală a limbii se schimbă și mai încet decât 
fondul principal de cuvinte. Elaborată în decursul epocilor și intrată 
în carnea și sângele limbii, structura gramaticală se schimbă și mai 
încet decât fondul principal de cuvinte. Cu timpul ea suferă, desigur, 
schimbări. Ea se perfecționează, își îmbunătățește și își precizează 
regulile și se îmbogățește cu reguli noi, dar principiile structurii 
gramaticale se păstrează în decursul unei perioade de timp foarte 
îndelungate, deoarece ele — după cum arată istoria — pot servi cu 
succes societatea în decursul unui șir de epoci.

Astfel, structura gramaticală a limbii și fondul ei principal de 
cuvinte alcătuesc temelia limbii, esența specificului ei.

Istoria arată marea stabilitate și colosala rezistență a limbii împo
triva asimilării forțate. Unii istorici, în loc să explice acest fenomen, 
se mărginesc să se mire. Dar pentru mirare nu există în cazul de față 
niciun temei. Stabilitatea limbii se explică prin stabilitatea structurii ei 
gramaticale și a fondului ei principal de cuvinte. Sute de ani, asimi
latorii turci au încercat să pocească, să distrugă și să nimicească limbile 
popoarelor balcanice. In această perioadă, vocabularul limbilor bal
canice a suferit schimbări serioase, au fost adoptate nu puține cuvinte 
și expresii turcești, au existat și «apropieri» și «separări», dar limbile 
balcanice au rezistat și au supraviețuit. De ce ? Pentrucă structura 
gramaticală și fondul principal de cuvinte al acestor limbi s’au păstrat 
în esență.

Din toate acestea reiese că limba, structura ei, nu poate fi con
siderată ca produs al unei anumite epoci. Structura limbii, structura 
ei gramaticală și fondul ei principal de cuvinte sunt produsul unui 
șir de epoci.

Trebue să presupunem că elementele limbii contemporane au 
fost întemeiate încă în timpuri străvechi, înainte de epoca sclavagistă. 
Limba aceea nu era complexă, ea avea un fond de cuvinte foarte 
sărac, poseda însă o structură gramaticală proprie, ce e drept primitivă, 
dar totuși o structură gramaticală.

Desvoltarea producției, apariția claselor, apariția scrisului, nașterea 
statului, care pentru administrare avea nevoie de o corespondență 
mai mult sau mai puțin ordonată, desvoltarea comerțului, care avea 
și mai mult nevoie de o corespondență ordonată, apariția tiparului, 
desvoltarea literaturii — toate acestea au determinat mari schimbări 
în desvoltarea limbii. In acest timp, triburile și popoarele se fărâmițau
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și se împrăștiau, se amestecau și se încrucișau, iar ulterior au apărut 
limbile și statele naționale, au avut loc răsturnări revoluționare, 
vechile orânduiri sociale au fost înlocuite prin altele noi. Toate acestea 
au introdus schimbări și mai mari în limbă și în desvoltarea ei.

Ar fi însă profund greșit să credem că desvoltarea limbii, s’a 
petrecut în același fel ca desvoltarea suprastructurii: pe calea distru
gerii a ceea ce exista și a construirii noului. In realitate, desvoltarea 
limbii nu s’a făcut pe calea distrugerii limbii existente și a construirii 
uneia noi, ci pe calea desvoltării și perfecționării elementelor funda
mentale ale limbii existente. Trecerea dela o stare calitativă a limbii 
la o altă stare calitativă nu s’a făcut pe calea exploziei, pe calea 
nimicirii dintr’odată a vechiului și a construirii noului, ci pe calea 
acumulării treptate și îndelungate a elementelor noii calități, a noii 
structuri a limbii, pe calea dispariției treptate a elementelor calității 
vechi.

Se spune că teoria desvoltării stadiale a limbii este o teorie marxistă, 
pentrucă ea admite necesitatea exploziilor brusce ca o condiție a 
trecerii limbii dela o calitate veche la alta nouă. Aceasta, desigur, 
este greșit, deoarece este greu de găsit ceva marxist în această teorie. 
Și dacă teoria stadialității admite într’adevăr exploziile brusce în 
istoria desvoltării limbii, cu atât mai rău pentru ea. Marxismul nu 
admite explozii brusce în desvoltarea limbii, moartea bruscă a limbii 
existente și construirea bruscă a unei limbi noi. Lafargue nu avea 
dreptate, când vorbea despre «brusca revoluție a limbii, care s’a 
înfăptuit între anii 1789 și 1794» în Franța (vezi broșura lui Lafargue 
« Limbă și revoluție »). Nicio revoluție în limbă, darmite una bruscă, 
nu a avut loc atunci în Franța. De sigur, în decursul acestei perioade, 
vocabularul limbii franceze s’a completat cu cuvinte și expresii noi, 
a dispărut un oarecare număr de cuvinte învechite, s’a schimbat 
înțelesul anumitor cuvinte — și atât. Dar asemenea schimbări nu 
hotărăsc în nicio măsură soarta limbii. Principalul în limbă este 
structura ei gramaticală și fondul principal de cuvinte. Dar structura 
gramaticală și fondul principal de cuvinte al limbii franceze nu 
numai că nu au dispărut în perioada revoluției burgheze din 
Franța, ci s’au păstrat fără schimbări esențiale, și nu numai 
că s’au păstrat, dar continuă să ființeze și astăzi în limba franceză 
contemporană. Nu mai vorbesc de faptul că pentru lichidarea limbii 
existente și construirea unei noi limbi naționale («revoluția bruscă
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a limbii»!) termenul de cinci, șase ani este ridicol de mic; pentru 
aceasta este nevoie de veacuri.

Marxismul consideră că trecerea limbii dela calitatea veche la 
cea nouă se face nu pe calea exploziei, nu pe calea distrugerii limbii 
existente și creării uneia noi, ci pe calea acumulării treptate a ele
mentelor calității noi, prin urmare pe calea dispariției treptate a 
elementelor vechii calități. '

In general trebue să spunem, spre știrea tovarășilor care au 
pasiunea exploziilor, că legea trecerii dela o veche calitate la una 
nouă prin explozii este inaplicabilă nu numai istoriei desvoltării 
limbii; ea nu este întotdeauna aplicabilă nici altor fenomene so
ciale ale bazei sau suprastructurii. Ea este obligatorie pentru so
cietatea împărțită în clase dușmane. Dar nu este deloc obligatorie 
pentru societatea în care nu există clase dușmane. In decurs de 
opt, zece ani, noi am realizat în agricultura țării noastre trecerea 
dela orânduirea burgheză a proprietății țărănești individuale la orân
duirea colhoznică, socialistă. Aceasta a fost o revoluție care a lichidat 
vechea orânduire economică burgheză la sate și a creat o orânduire 
nouă, socialistă. Dar această revoluție nu s’a produs pe calea ex
ploziei, adică pe calea răsturnării puterii existente și a creării unei 
noi puteri, ci pe calea trecerii treptate dela orânduirea veche, bur
gheză, la sate, la una nouă. Și s’a reușit să se facă aceasta, pentrucă 
a fost o revoluție de sus, pentrucă revoluția a fost înfăptuită din 
inițiativa puterii existente, cu sprijinul maselor principale ale țără
nimii.

Se spune că numeroasele cazuri de încrucișare a limbilor care 
au avut loc în istorie permit să se presupună că cu ocazia încruci
șării se formează o nouă limbă pe cale de explozie, pe cale de tre
cere bruscă dela vechea calitate la noua calitate. Aceasta este ab
solut greșit.

încrucișarea limbilor nu poate fi considerată ca un act izolat 
al unei lovituri hotărîtoare, care își dă rezultatele în decurs de câțiva 
ani. încrucișarea limbilor este un proces de lungă durată, care con
tinuă sute de ani. De aceea nici vorbă nu poate fi de explozii.

Mai departe. Este cu totul greșit să se creadă că în urma încru
cișării, să zicem a două limbi, se obține o limbă nouă, a treia, care 
nu seamănă cu niciuna din limbile încrucișate și care se deosebește 
calitativ de fiecare dintre ele. In realitate, cu ocazia încrucișării,
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una dintre limbi iese de obicei învingătoare, își păstrează structura 
gramaticală, își păstrează fondul principal de cuvinte și continuă 
să se desvolte potrivit legilor interne ale desvoltării ei, în timp ce 
cealaltă limbă își pierde treptat propria ei calitate și dispare 
treptat.

Prin urmare, încrucișarea nu dă o nouă, o a treia limbă, ci men
ține una dintre limbi, menține structura ei gramaticală și fondul 
ei principal de cuvinte și îi dă posibilitatea să se desvolte potrivit 
legilor ei interne de desvoltare.

E drept că cu acest prilej are loc o oarecare îmbogățire a vo
cabularului limbii învingătoare pe seama limbii învinse, dar aceasta 
nu o slăbește, ci, dimpotrivă, o întărește.

Așa s’a întâmplat, de exemplu, cu limba rusă, cu care s’au în
crucișat în cursul desvoltării istorice limbile mai multor popoare 
și care a ieșit întotdeauna învingătoare.

Desigur, vocabularul limbii ruse se completa cu acest prilej 
pe seama vocabularului celorlalte limbi; dar aceasta nu numai că 
nu a slăbit, ci, dimpotrivă, a îmbogățit și întărit limba rusă.

In ceea ce privește specificul național al limbii ruse, el nu a 
suferit nici cea mai mică știrbire, întru cât, menținându-și structura 
gramaticală și fondul principal de cuvinte, limba rusă a continuat 
să progreseze și să se perfecționeze potrivit legilor ei interne de 
desvoltare.

Nu încape îndoială că teoria încrucișării nu poate da ceva serios 
lingvisticii sovietice. Dacă este adevărat că principala sarcină a lingvi
sticii este studierea legilor interne de desvoltare a limbii, trebue 
să admitem că teoria încrucișării nu numai că nu soluționează această 
problemă, dar nici măcar nu o pune; ea pur și simplu nu o observă 
sau nu o înțelege.

întrebare:.! procedat just « Pravda » deschizând discuția liberă 
m problemele lingvisticii?

Răspuns: A procedat just.
In ce sens vor fi soluționate problemele lingvisticii, aceasta va 

deveni limpede la sfârșitul discuției. Dar se poate spune de pe acum 
că discuția a fost de mare folos.

Această discuție a desvăluit în primul rând că în organele de lingvi
stica, atât la centru cât și în republici, domnea un regim impropriu
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pentru știință și pentru oamenii de știință. Cea mai neînsemnată 
critică a stării de lucruri din lingvistica sovietică, chiar și cele mai 
timide încercări de a critica așa numita «nouă teorie » în lingvistică 
au fost persecutate și gâtuite de cercurile conducătoare din dome
niul lingvisticii. Pentru o atitudine critică față de moștenirea lui 
N. I. Marr, pentru cea mai neînsemnată desaprobare a învățăturii 
lui N. I. Marr, erau scoși din posturi sau retrogradați prețioși co
laboratori și cercetători pe tărâmul lingvisticii. Cercetătorii pe tă
râmul lingvisticii erau promovați în posturi de răspundere nu după 
criteriul valorii profesionale, ci după criteriul recunoașterii necon
diționate a învățăturii lui N. I. Marr.

Este îndeobște recunoscut că nicio știință nu poate să se des- 
volte și să prospere fără luptă de opinii, fără libertatea criticii. Dar 
acest principiu îndeobște recunoscut era ignorat și călcat în picioare 
fără nicio jenă. S’a creat un grup închis de conducători infailibili, 
care, punându-se la adăpost de orice eventuală critică, au început 
să se dedea la acte abuzive și samavolnice.

Un exemplu: așa numitul «curs dela Bacu >' (prelegerile citite- 
de N. I. Marr la Bacu), pe care însuși autorul lui l-a pu„ la index 
și a cărui reeditare a interzis-o, a fost totuși reeditat și inclus în 
materialele didactice recomandate studenților, fără niciun fel de 
rezerve, în urma dispoziției unei caste de conducători (tov. Meșcia- 
ninov îi numește «eleii'i ai lui N. I. Marr). Aceasta înseamnă că 
studenții au fost înșelați, prezentându-li-se un «curs» defectuos 
drept un material didactic complet valabil. Dacă nu aș fi convins 
oe cinstea tovarășului Meșcianinov și a altor cercetători pe tărâmul 
lingvisticii, aș spune că o asemenea comportare este egală cu un 
act de sabotaj.

Cum s’a putut întâmpla acest lucru ? S’a întâmplat, pentrucă 
regimul aracceievist1 creat în lingvistică cultivă iresponsabilitatea 
și încurajează asemenea abuzuri.

1 Regim aracceievist—regim despotic din primul pătrar al veacului al 
XlX-lea, denumit astfel după ministrul Aracceiev, reprezentantul cel mai de 
seamă al politicii țarului Alexandru I.—Nota Red.

Această discuție s’a dovedit a fi foarte utilă, în primul rând, 
pentrucă a scos la lumina zilei acest regim araceievist și l-a făcut 
țăndări.
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Folosul acestei discuții nu se reduce însă numai la aceasta. Dis
cuția nu numai că a sfărâmat vechiul regim din lingvistică, dar a 
desvăluit și acea inimaginabilă confuzie de opinii în legătură cu 
cele mai importante probleme ale lingvisticii, care domnește în 
cercurile conducătoare ale acestei ramuri a științei. Până Ia înce
perea discuției, tăceau și treceau sub tăcere situația nesatisfăcătoare 
din lingvistică. După începerea discuției a devenit însă imposibil 
să se mai păstreze tăcerea, au fost nevoiți să se pronunțe în presă. 
Și ce a rezultat ? A rezultat că în învățătura lui N. I. Marr există 
o serie întreagă de lacune, greșeli, probleme neprecizate, teze neela
borate. Se pune întrebarea de ce « elevii » lui N. I. Marr au prins 
glas abia acum, după deschiderea discuției ? De ce nu s’au gândit 
să o facă înainte ? De ce nu au spus-o la timpul cuvenit, deschis și 
cinstit, așa cum se cuvine unor oameni de știință?

Recunoscând «unele» greșeli ale lui N. I. Marr, «elevii» lui 
N. I. Marr cred, pasămite, că lingvistica sovietică poate să se 
desvolte numai pe baza teoriei lui N. I. Marr «pusă la punct», 
pe care ei o consideră marxistă. Ei bine, nu, scutiți-ne de « marxismul» 
lui N. I. Marr. N. I. Marr a vrut într’adevăr să fie și s’a străduit 
să fie marxist, dar nu a reușit să devină marxist. El a fost doar un 
simplificator și un vulgarizator al marxismului în genul celor dela 
« Proletcult » sau « R.A.P.P. ».

N. I. Marr a introdus în lingvistică o formulă nejustă, nemarxistă, 
în ce privește limba ca o suprastructură, s’a încurcat pe el însuși 
și a încurcat lingvistica. Pe baza unei formule nejuste este imposibil 
să se desvolte lingvistica sovietică.

N. I. Marr a introdus în lingvistică și o altă formulă, tot așa 
de nejustă și nemarxistă, în ce privește caracterul «de clasă» al 
limbii și s’a încurcat pe el însuși și a încurcat și lingvistica. Pe baza 
unei formule nejuste, care contrazice întregul mers al istoriei po
poarelor și limbilor, este imposibil să se desvolte lingvistica sovie
tică.

N. I. Marr a introdus în lingvistică un ton îngâmfat, fudul, 
lipsit de modestie, impropriu marxismului, care duce la negarea 
ușuratică și stearpă a tot ce a existat în lingvistică până la N. I. Marr.

N. I. Marr defăimează cu multă zarvă metoda istorică-compa- 
rativă ca fiind « idealistă ». Trebue însă să spunem că metoda istorică- 
comparativă, cu toate lipsurile ei grave, este totuși mai bună decât
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analiza realmente idealistă a celor patru elemente a lui N. I. Marr, 
deoarece prima îndeamnă la muncă, la studiul limbii, pe când a 
doua îndeamnă doar să zaci pe cuptor și să ghicești în cafea despre 
cele patru faimoase elemente.

N. I. Marr tratează cu îngâmfare orice încercare de a studia 
grupurile (familiile) de limbi ca o manifestare a teoriei «limbii co
mune primare ». Or, nu se poate nega că înrudirea de limbă între 
națiuni, ca, de exemplu, între cele slave, este incontestabilă, că 
studierea înrudirii de limbă a acestor națiuni ar putea fi de mare 
folos lingvisticii în studierea legilor de desvoltare a limbii. Nu mai 
vorbesc de faptul că teoria «limbii comune primare » nu are nicio 
legătură cu aceasta.

De-ar fi să ne luăm după N. I. Marr, și în special după « elevii » 
săi, s’ar putea crede că până la N. I. Marr nu a existat niciun fel 
de lingvistică și că lingvistica începe odată cu apariția « noii teorii » 
a lui N. I. Marr. Marx și Engels au fost mult mai modești: ei con
siderau că materialismul lor dialectic este produsul desvoltării știin
țelor, inclusiv filosofia, din perioada precedentă.

Așa dar, discuția a fost folositoare și în sensul că a desvăluit 
lacunele ideologice din lingvistica sovietică.

Eu cred că cu cât lingvistica noastră se va elibera mai repede 
de greșelile lui N. I. Marr, cu atât mai repede va putea fi scoasă 
din criza prin care trece acum.

Lichidarea regimului aracceievist în lingvistică, renunțarea la 
greșelile lui N. I. Marr, aplicarea marxismului în lingvistică-—aceasta 
este, după părerea mea, calea pe care ar putea fi însănătoșită lingvi
stica sovietică.

I. ST ALIN
« Pravda », 20 iunie 1950.

CU PRIVIRE LA UNELE PROBLEME DE LINGVISTICĂ
RĂSPUNS TOVARĂȘEI CRAȘENINNICOVA

Tovarășă Crașeninnicova !
Răspund la întrebările dumitale.
1. întrebare: In articolul Dumneavoastră se arată în mod 

convingător că limba nu este nici bază, nici suprastructură. Ar fi
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oare just să socotim că limba este un fenomen care ține atât de bază, 
cât și de suprastructură, sau ar fi mai just să considerăm limba ca 
un fenomen intermediar ?

Răspuns : Bine înțeles, limbii, ca fenomen social, îi este 
proprie trăsătura comună, inerentă tuturor fenomenelor sociale, 
inclusiv bazei și suprastructurii, și anume: ea servește societatea 
întocmai cum o servesc toate celelalte fenomene sociale, inclusiv 
baza și suprastructura. Dar la aceasta se mărginește, la drept vorbind, 
trăsătura comună, care este proprie tuturor fenomenelor sociale. 
De aici înainte încep serioase deosebiri între fenomenele sociale.

Fapt este că fenomenele sociale au, pe lângă această trăsătură 
comună, particularitățile lor specifice, care le deosebesc unele de 
altele și care sunt de cea mai mare importanță pentru știință. Parti
cularitățile specifice ale bazei constau în faptul că ea servește societatea 
din punct de vedere economic. Particularitățile specifice ale supra
structurii constau în faptul că ea servește societatea cu idei politice, 
juridice, estetice și altele și creează pentru societate instituțiile cores
punzătoare — politice, juridice și altele. In ce constau, deci, parti
cularitățile specifice ale limbii, care o disting de celelalte fenomene 
sociale ? Ele constau în faptul că limba servește societatea ca mijloc 
de comunicare între oameni, ca mijloc pentru schimbul de idei în 
societate, ca mijloc care dă oamenilor posibilitatea să se înțeleagă 
între ei și să organizeze munca comună în toate sferele activității 
omenești, atât în domeniul producției, cât și în domeniul relațiilor 
economice, atât în domeniul politicii, cât și în domeniul culturii, 
atât în viața socială, cât și în viața de toate zilele. Aceste particularități 
sunt proprii numai limbii, și tocmai pentrucă sunt proprii numai 
limbii, studiul limbii formează obiectul unei științe de sine stătă
toare— lingvistica. Fără aceste particularități ale limbii, lingvistica 
și-ar pierde dreptul la o existență de sine stătătoare.

Pe scurt: limba nu poate fi trecută nici în categoria bazelor, 
nici în categoria suprastructurilor.

De asemenea, ea nu poate fi trecută nici în categoria fenomenelor 
«intermediare» între bază și suprastructură, deoarece asemenea 
fenomene «intermediare » nu există.

Dar poate că limba ar putea fi trecută în categoria forțelor de pro
ducție ale societății, să spunem, în categoria uneltelor de produc
ție ? In adevăr, între limbă și uneltele de producție există o oarecare
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analogie: uneltele de producție manifestă, ca și limba, un fel de 
indiferență față de clase și pot servi deopotrivă diferitele clase 
ale societății, atât pe cele vechi, cât și pe cele noi. Oare această 
împrejurare ne îndreptățește să trecem limba în categoria uneltelor 
de producție ? Nu, nu ne îndreptățește.

Intr’o vreme, N. I. Marr, văzând că formula sa—«limba este 
o suprastructură a bazei» — întâmpină obiecții, a hotărît să «schimbe 
macazul » și a declarat că «limba este o unealtă de producție ». A 
avut oare dreptate N. I. Marr să pună limba în categoria uneltelor 
de producție ? Nu, categoric că n’a avut c reptate.

Fapt este că asemănarea dintre limbă și uneltele de producție 
se limitează la analogia de care am vorbit mai sus. In schimb, între 
limbă și uneltele de producție există o ueosebire fundamentală. 
Această deosebire constă în faptul că uneltele de producție produc 
bunuri materiale, iar limba nu produce nimic sau «produce » doar 
cuvinte. Mai exact, oamenii care posedă unelte de producție pot 
produce bunuri materiale, aceiași oameni însă, având limbă, dar 
neavând unelte de producție, nu pot produce bunuri materiale. Nu 
este greu de înțeles că, dacă limba ar putea produce bunuri mate
riale, palavrag'ii ar fi printre cei mai bogați oameni din lume.

2. întrebare: Marx și Engels definesc limba ca « realitatea 
nemijlocită a gândirii», ca «conștiința reală..., practică». «Ideile» 

•—spune Marx-—«nu există rupte de limbă ». In ce măsură trebue, 
după părerea Dumneavoastră, să se ocupe lingvistica de latura 
sensului limbii, de semantică și semasiologia istorică și de stilistică, 
sau obiectul lingvisticii trebue să fie numai forma ?

B ăspuns: Semantica (semasiologia) este una din părțile im
portante ale lingvisticii. Latura sensului cuvintelor și expresiilor are 
o serioasă însemnătate în studiul limbii. De aceea semanticii (sema- 
siologiei) trebue să i se asigure locul cuvenit în lingvistică.

Totuși, studiind problemele semanticii și utilizând datele ei, nu 
trebue în niciun caz să se supraestimeze însemnătatea ei și — mai 
ales-—nu trebue să se abuzeze de ea. Am în vedere pe unii lingviști, 
care, pasionându-se peste măsură de semantică, neglijează limba ca 
«realitatea nemijlocită a gândirii», indisolubil legată de gândire, 
rup gândirea de limbă și aîirmă că limba și-a trăit traiul și că este 
cu putință să te lipsești de ea.

Ascultați următoarele cuvinte ale lui N. I. Marr:
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«Limba există numai în măsura în care își găsește expresia în 
sunete; acțiunea gândirii are loc și fără exprimare... Limba (cea 
sonoră) a și început să cedeze funcțiunile sale invențiilor recente 
care birue, fără rezerve, spațiul, iar gândirea capătă o importanță 
din ce în ce mai mare, din cauza acumulărilor sale neutili
zate în trecut și a noilor sale achiziții, și urmează să înlăture și să 
înlocuiască pe deplin limba. Limba viitoare este gândirea, care crește 
în tehnica liberă de materia naturală. In fața ei nu va putea rezista 
nicio limbă, nici măcar cea sonoră, care este totuși legată de nor
mele naturii» (vezi «Opere alese », de N. I. Marr).

Dacă acest galimatias de « muncă magică » se traduce într’o limbă 
omenească obișnuită, se poate ajunge la concluzia că:

a) N. I. Marr rupe gândirea de limbă;
b) N. I. Marr consideră că se poate realiza comunicarea între 

oameni și fără limbă, cu ajutorul gândirii însăși, liberă de « materia 
naturală » a limbii, liberă de « normele naturii ;

c) rupând gândirea de limbă și « eliberând-o » de « materia na
turală » a limbii, N. I. Marr ajunge în mocirla idealismului.

Se spune că gândurile iau naștere în capul omului înainte de 
a fi exprimate în vorbire, că iau naștere fără materialul limbii, fără 
învelișul limbii, într’o formă, ca să zicem așa, nudă. Dar aceasta 
este cu desăvârșire fals. Orice gânduri ar lua naștere în capul 
omului, ele pot să se nască și să existe numai pe baza materialului 
limbii, pe baza termenilor și frazelor limbii. Gânduri nude, libere 
de materialul limbii, libere de «materia naturală» a limbii nu 
există. « Limba este realitatea nemijlocită a gândirii » (Marx). Reali
tatea gândirii se manifestă în limbă. Numai idealiștii pot vorbi 
despre o gândire nelegată de «materia naturală » a limbii, despre 
gândire fără limbă.

Pe scurt: supraestimarea semanticii și folosirea ei abuzivă l-au 
dus pe N. I. Marr la idealism.

Prin urmare, dacă semantica (semasiolog'a) ar fi ferită de exa
gerări și abuzuri de felul celor pe care le comit N. I. Marr și unii 
din «elevii» săi, ea ar putea să aducă lingvisticii un mare folos.

3. — întrebare: Dumneavoastră spuneți, având absolută drep
tate, că ideile, reprezentările, moravurile și principiile morale la 
burghezi si la proletari sunt diametral opuse. Caracterul de clasă 
al acestor fenomene a influențat fără îndoială latura semantică a
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limbii (și, uneori, și forma ei-—vocabularul-—așa cum se arată 
în mod just în articolul Dumneavoastră). S’ar putea oare ca, ana
lizând materialul concret al limbii și, în primul rând, latura sensului 
limbii, să se vorbească despre esența de clasă a noțiunilor expri
mate de aceasta, mai ales în acele cazuri când este vorba de expri
marea prin limbă nu numai a gândului omului, ci și a atitudinii sale 
față de realitate, când apartenența de clasă a lui se manifestă în mod 
deosebit de limpede?

Ră sp u n t: Pe scurt, doriți să știți dacă clasele influențează limba,, 
dacă ele introduc în limbă cuvintele și expresiile lor specifice, dacă 
există cazuri când oamenii, în funcție de apartenența lor de clasă, 
acordă semnificații diferite unora și acelorași cuvinte și expresii.

Da, clasele influențează limba, introduc în limbă cuvintele și 
expresiile lor specifice și uneori înțeleg în mod diferit unele și ace
leași cuvinte și expresii. Aceasta este neîndoielnic.

De aici nu rezultă însă că cuvintele și expresiile specifice, ca 
și deosebirile în semantică, pot avea o serioasă însemnătate pentru 
desvoltarea limbii unice a întregului popor, că ele ar putea să-i 
slăbească semnificația sau să-i schimbe caracterul.

In primul rând, asemenea cuvinte și expresii specifice, ca și 
cazurile de deosebire în semantică, sunt atât de puține în limbă^ 
încât abia dacă reprezintă unu la sută din întregul material al limbii. 
Prin urmare, tot restul,—-masa covârșitoare a cuvintelor și ex
presiilor, ca și semantica lor, sunt comune tuturor claselor so
cietății.

In al doilea rând, cuvintele și expresiile specifice, care au nuanță 
de clasă, nu sunt folosite în vorbire după regulile vreunei grama
tici « de clasă », care nu există în realitate, ci după regulile gramaticii 
limbii existente a întregului popor.

Deci, existența cuvintelor și expresiilor specifice și cazurile de 
deosebire în semantica limbii nu desmint, ci, dimpotrivă, confirmă 
existența și necesitatea limbii unice a întregului popor.

4. întrebare: In articolul Dumneavoastră îl calificați perfect 
just pe Marr ca un vulgarizator al marxismului. înseamnă oare 
aceasta, că lingviștii, inclusiv noi, tineretul, trebue să dăm la o parte 
întreaga moștenire lingvistică a lui Marr, care are totuși o serie 
de cercetări lingvistice valoroase (despre ele au scris, în cadrul dis
cuției, tovarășii Cicobava, Sanjeev și alții)? Putem oare noi, luând
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față de Marr o atitudine critică, să preluăm totuși dela el ceea ce 
este folositor și valoros ?

Răspuns : Desigur, operele lui N. I. Marr nu constau numai 
din greșeli. N. I. Marr a făcut greșeli din cele mai grosolane, când 
a introdus în lingvistică elemente de marxism într’o formă dena
turată, când a încercat să creeze o teorie de sine stătătoare a limbii. 
Dar N. I. Marr are unele opere bune, scrise cu talent, în care, uitând 
de pretențiile sale teoretice, cercetează unele limbi în mod conștiin
cios și, trebue spus, în mod competent. In aceste opere se pot găsi 
nu puține lucruri valoroase și instructive. Se înțelege că aceste lu
cruri valoroase și instructive trebue să fie preluate dela N. I. Marr 
și folosite.

5. întrebare: Mulți lingviști consideră formalismul drept 
una din cauzele fundamentale ale stagnării în lingvistica sovietică. 
Aș dori mult să știu în ce constă, după părerea Dumneavoastră, 
formalismul în lingvistică și cum poate fi el învins?

Răspuns: N. I. Marr și «elevii» săi acuză de «formalism» pe 
toți lingviștii care nu împărtășesc «noua teorie» a lui N. I. Marr. 
Aceasta, desigur, este neserios și puțin inteligent.

N. I. Marr considera gramatica drept un «formalism». gol, iar 
pe cei care consideră structura gramaticală drept bază a limbii — 
formaliști. Aceasta este ceva cu totul prostesc.

Eu cred că « formalismul » a fost inventat de autorii « noii teorii » 
pentru a-și ușura lupta împotriva adversarilor lor în lingvistică.

Cauza stagnării în lingvistica sovietică nu este «formalismul » 
inventat de N. I. Marr și « elevii » săi, ci regimul aracceievist și la
cunele teoretice din lingvistică. Regimul aracceievist l-au creat « elevii » 
lui N. I. Marr. Haosul teoretic l-au introdus în lingvistică N. I. 
Marr și tovarășii săi de arme cei mai apropiați. Pentru ca să nu existe 
stagnare, trebue să se lichideze și unul și celălalt. Lichidarea acestor 
plăgi va însănătoși lingvistica sovietică, o va duce pe un drum larg 
și va da posibilitate lingvisticii sovietice să ocupe primul loc în lingvi
stica mondială.

29 iunie 1950.
«Pravda», 4 iulie 1950. I. STALIN
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RĂSPUNS UNOR TOVARĂȘI

Tovarășului Sanjeev.
Stimate tovarășe Sanjeev !
Răspund la scrisoarea dumitale cu mare întârziere, deoarece 

abia ieri mi-a fost transmisă dela aparatul Comitetului Central.
Dumneata interpretezi, fără doar și poate, just poziția mea în 

problema dialectelor.
Dialectele « de clasă », care mai just ar fi să fie numite jargoane, 

nu servesc masele populare, ci o restrânsă pătură socială de sus. 
Afară de aceasta, ele nu au structură gramaticală proprie și fond 
principal de cuvinte propriu. Din această cauză, ele nu se pot des- 
volta nicidecum în limbi independente.

Dialectele locale («teritoriale»), dimpotrivă, servesc masele po
pulare și au structură gramaticală proprie și fond principal de cu
vinte propriu. Datorită acestui fapt, în procesul formării națiunilor, 
unele dialecte locale pot constitui baza limbilor naționale și pot să 
se desvolte în limbi naționale independente. Așa s’a întâmplat, 
de pildă, cu dialectul din regiunea Curse și Oriol («graiul » din 
regiunea Curse și Oriol) al limbii ruse, care a constituit baza limbii 
naționale ruse. Același lucru trebue să spunem despre dialectul 
din regiunea Poltava și Chiev al limbii ucrainiene, care a consti
tuit baza limbii naționale ucrainiene. In ce privește celelalte dia
lecte ale unor astfel de limbi, ele își pierd originalitatea, se varsă 
în aceste limbi și dispar în ele.

Se întâmplă să aibă loc și procese contrarii, când limba unică 
a unui popor, care nu a devenit încă o națiune, din cauză că lipsesc 
condițiile economice necesare de desvoltare, se prăbușește în urma 
desagregării statale a acestui popor, iar dialectele locale care nu 
apucaseră să se macine în cadrul limbii unice, reînvie și constitue 
punctul de plecare pentru formarea a diferite limbi independente. 
Este posibil ca tocmai astfel să se fi întâmplat lucrurile, de pildă, 
în cazul limbii mongole unice.

ii iulie 1950
«Pravda», 2 august 1950. I. STALIN
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Tovarășilor D. Belchin și S. Furer.

Am primit scrisorile dumneavoastră.
Greșala dumneavoastră constă în faptul că ați confundat două 

lucruri diferite și ați substituit o altă chestiune celei examinate în 
răspunsul meu către tovarășa Crașeninnicova.

1. Eu critic în acest răspuns pe N. I. Marr, care, vorbind despre 
limbă (cea sonoră) și gândire, rupe limba de gândire și cade astfel 
în idealism. Prin urmare, în răspunsul meu este vorba de oameni 
normali, care au o limbă. Eu afirm că la a"ești oameni gândurile 
pot lua naștere numai pe baza materialului limbii, că gânduri nude, 
nelegate de materialul limbii, nu există la oamenii care au o limbă.

In loc de a accepta sau a respinge această teză, dumneavoastră 
aduceți în discuție oameni anormali, fără limbă, surdomuți, care 
nu au limbă și ale căror gânduri, firește, nu pot lua naștere pe baza 
materialului limbii. După cum vedeți, aceasta este cu totul altă 
temă, pe care n’am atins-o și pe care nu puteam s’o ating, deoarece 
lingvistica se ocupă cu oameni normali, care au limbă, și nu cu 
anormali, surdomuți, care nu au limbă.

Dumneavoastră ați substituit temei discutate o altă temă, care 
nu a fost discutată.

2. Din scrisoarea tovarășului Belchin se vede că el pune pe 
același plan «limba cuvintelor » (limba sonoră) și «limba gesturilor » 
(după N. I. Marr, limba « manuală »). El crede, probabil, că limba 
gesturilor și limba cuvintelor sunt de aceeași importanță, că 
într’o vreme societatea omenească nu avea o limbă a cuvin
telor, că limba «manuală» înlocuia atunci limba cuvintelor, care 
a apărut mai târziu.

Dacă într’adevăr așa crede tov. Belchin, el face o greșală serioasă. 
Limba sonoră, sau limba cuvintelor, a fost întotdeauna singura limbă 
a societății omenești în stare să servească. drept mijloc adecvat de 
comunicare între oameni. Istoria nu cunoaște nicio singură socie
tate omenească, fie și cea mai înapoiata, care să nu fi avut limba ei 
isonoră. Etnografia nu cunoaște niciun singur popor înapoiat, cât 
de mic, fie el tot atât sau chiar și mai primitiv decât, să zicem, Au
stralienii sau locuitorii din Țara de Foc din secolul trecut, care 
să nu fi avut limba lui sonoră. In istoria omenirii, limba sonoră 
este una din forțele care au ajutat pe oameni să se desprindă din
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lumea animală, să se unească în societăți, să-și desvolte gândirea, 
să organizeze producția socială, să lupte cu succes cu forțele naturii 
și să ajungă la progresul pe care îl avem în prezent.

Sub acest raport, importanța așa numitei limbi a gesturilor — 
dată fiind extrema ei sărăcie și limitare — este infimă. La drept 
vorbind, aceasta nu este limbă, și nici măcar un surogat de limbă, 
care să poată înlocui într’un fel sau altul limba sonoră, ci un mijloc 
auxiliar cu mijloace extrem de restrânse, de care se folosește câte
odată omul pentru a sublinia în vorbire un moment sau altul. Limba 
gesturilor de asemenea nu se poate compara cu limba sonoră, așa 
cum nu se poate compara un hârleț primitiv de lemn cu un tractor 
modern pe șenile, prevăzut cu plug cu cinci brăzdare și cu semă
nătoare de tractor.

3. După cum se vede, sunteți preocupați mai întâi de surdo- 
muți și abia apoi de problemele de lingvistică. Se vede că tocmai 
această împrejurare v’a determinat să-mi adresați o serie de între
bări. Ei bine, dacă insistați, sunt gata să vă satisfac rugămintea. 
Așa dar, cum stau lucrurile cu surdomuții ? Oare la ei lucrează gân
direa, iau naștere gânduri ? Da, la ei lucrează gând’rea, iau naș
tere gânduri. Este limpede că din moment ce surdomuții nu au 
limbă, gândurile lor nu pot lua naștere pe baza materialului 
limbii. Nu înseamnă oare aceasta că gândurile surdomuților sunt 
nude, nelegate de «normele naturii» (expresia lui N. I. Marr)? 
Nu, nu înseamnă. Gândurile surdomuților iau naștere și pot 
exista numai pe baza acelor imagini, percepțiuni, reprezentări 
despre obiectele lumii exterioare și relațiile dintre aceste obiecte 
care li se formează în viața de toate zilele, datorită simțurilor vă
zului, pipăitului, gustului și mirosului. In afara acestor imagini, 
percepțiuni, reprezentări, gândirea este goală, lipsită de orice fel 
de conținut, adică nu există.

22 iulie 1950
'< Pravda », 2 august 1950. I. STALIN

Tovarășului A. Holopov.

Am primit scrisoarea dumitale.
Am întârziat puțin cu răspunsul, fiind foarte ocupat.
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Scrisoarea dumitale pornește în mod tacit dela două idei: dela 
ideea că este îngăduit să citezi din lucrările unui autor fără a ținea 
seamă de perioada istorică despre care tratează citatul și, în al 
doilea rând, dela ideea că cutare sau cutare concluzie și formulă 
a marxismului, obținută în urma studierii uneia din perioadele de 
desvoltare istorică, este valabilă pentru toate perioadele de desvol- 
tare, de aceea trebue să rămână invariabilă.

Trebue să spun că aceste idei sunt amândouă profund greșite.
Câteva exemple:
i. In deceniul al cincilea al secolului trecut, când capitalismul 

monopolist încă nu exista, când capitalismul se desvolta mai mult 
sau mai puțin lin pe o linie ascendentă, extinzându-se la teritorii noi, 
neocupate încă de el, iar legea de desvoltare inegală nu putea încă 
să acționeze cu deplină vigoare, — Marx și Engels au ajuns la con
cluzia că revoluția socialistă nu poate să învingă într’o singură țară, 
că ea poate să învingă numai în urma unei lovituri generale în toate 
sau în majoritatea țărilor civilizate. Această concluzie a devenit apoi 
o teză călăuzitoare pentru toți marxiștii.

Totuși, la începutul secolului al XX-lea, îndeosebi în perioada 
primului război mondial, când a devenit limpede pentru toți că 
capitalismul premonopolist s’a transformat în chip vădit în capi
talism monopolist, când capitalismul ascendent s’a transformat în 
capitalism muribund, când războiul a scos la iveală slăbiciunile de 
nelecuit ale frontului imperialist mondial, iar legea desvoltării 
inegale a determinat nesimultaneitatea coacerii revoluției proletare 
în diferitele țări, -— Lenin, pornind dela teoria marxistă, a ajuns 
la concluzia că, în noile condiții de desvoltare, revoluția socialistă 
poate să învingă pe deplin într’o singură țară, luată aparte, că vic
toria simultană a revoluției socialiste în toate țările sau în majori
tatea țărilor civilizate nu este posibilă, din cauza inegalității coacerii 
revoluției în aceste țări, că vechea formulă a lui Marx și Engels 
nu mai corespunde noilor condiții istorice.

După cum se vede, avem aci două concluzii diferite asupra pro
blemei victoriei socialismului, care nu numai că se contrazic una 
pe alta, dar se și exclud una pe alta.

Anumiți bucheri și talmudiști, care nu pătrund esența problemei 
și citează formal, fără a ținea seamă de condițiile istorice, pot să spună 
că una din aceste concluzii, fiind absolut greșită, trebue înlăturată,
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în timp ce cealaltă concluzie, fiind absolut justă, trebue să fie ex
tinsă la toate perioadele de desvoltare. Dar marxiștii nu pot să nu 
știe că bucherii și talmudiștii greșesc, ei nu pot să nu știe că aceste 
concluzii sunt amândouă juste, dar nu în mod absolut, ci fiecare 
pentru vremea ei: concluzia lui Marx și Engels—pentru perioada 
capitalismului premonopolist, iar concluzia lui Lenin — pentru pe
rioada capitalismului monopolist.

2. In «Anti-Diihring», Engels spunea că, după victoria revo
luției socialiste, statul trebue să dispară treptat. Pe această bază, după 
victoria revoluției socialiste în țara noastră, bucherii și talmudiștii 
din partidul nostru au început să ceară ca partidul să ia măsuri 
pentru dispariția cât mai grabnică a statului nostru, pentru disol- 
varea organelor de stat, pentru renunțarea la armata perma
nentă.

Dar marxiștii sovietici, pe baza studierii situației internaționale 
din vremea noastră, au ajuns la concluzia că, dată fiind existența 
unei încercuiri capitaliste, atunci când revoluția socialistă învinge 
într’o singură țară, în timp ce în toate celelalte țări domnește capi
talismul, țara revoluției victorioase nu trebue să slăbească, ci să-și 
întărească prin toate mijloacele statul său, organele de stat, organele 
serviciilor de informații, armata, ■— dacă această țară nu vrea să 
fie zdrobită de încercuirea capitalistă. Marxiștii ruși au ajuns la 
concluzia că formula lui Engels are în vedere victoria socialismului 
în toate țările sau în majoritatea țărilor, că ea este inaplicabilă în 
cazul victoriei socialismului într’o singură țară, luată aparte, în timp 
ce în toate celelalte țări domnește capitalismul.

După cum se vede, avem aici două formule diferite în problema 
destinelor Statului Socialist, care se exclud una pe alta.

Bucherii și talmudiștii pot să spună că această împrejurare creează 
o situație intolerabilă și că una din aceste formule trebue înlătu
rată, fiind absolut greșită, în timp ce cealaltă trebue să fie extinsă, 
fiind absolut justă, la toate perioadele de desvoltare a Statului So
cialist. Dar marxiștii nu pot să nu știe că bucherii și talmudiștii 
greșesc, pentrucă aceste formule sunt amândouă juste, dar nu în 
mod absolut, ci fiecare pentru vremea ei: formula marxiștilor so
vietici— pentru perioada victoriei socialismului într’una sau în câteva 
țări, iar formula lui Engels — pentru perioada când victoria con
secutivă a socialismului în diferite țări va duce la victoria socialis-
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îului în majoritatea țărilor și când se vor crea astfel condițiile ne- 
esare pentru aplicarea formulei lui Engels.

Numărul unor astfel de exemple ar putea fi mărit.
Tot așa trebue să spunem despre cele două formule diferite 

1 problema limbii, luate din diferite lucrări ale lui Stalin și citate 
.e tov. Holopov în scrisoarea sa.

Tov. Holopov se referă la lucrarea lui Stalin « Cu privire la 
larxism în lingvistică», unde se trage concluzia că, în urma în- 
rucișării, să zicem, a două limbi, una dintre limbi iese de obicei 
îvingătoa-re, în timp ce cealaltă limbă dispare treptat, că, prin ur- 
îare, încrucișarea nu dă o nouă, o a treia limbă, ci menține una 
intre limbi. In continuare, el se referă la o altă concluzie, luată 
in raportul lui Stalin la al XVI-lea Congres al Partidului Comunist 
bolșevic) al Uniunii Sovietice, unde se spune că în perioada vic- 
jriei socialismului pe scară mondială, când socialismul se va întări 
i va intra în viața de toate zilele, limbile naționale vor trebui să se 
ontopească în mod inevitabil într’o singură limbă comună, care, 
ine înțeles, nu va fi nici velicorusa, nici germana, ci ceva nou. 
Confruntând aceste două formule și văzând că ele nu numai că 
iu coincid una cu alta, ci se exclud una pe alta, tov. Holopov e cu
prins de disperare. «Din articolul Dumneavoastră »— scrie el în 
crisoarea sa -— « eu am înțeles că din încrucișarea limbilor nu poate 
ezulta niciodată vreo limbă nouă, în timp ce până la apariția 
cestui articol fusesem ferm convins, potrivit celor spuse de Dum- 
teavoastră la al XVI-lea Congres al Partidului Comunist (bolșevic) 
1 Uniunii Sovietice, că în orânduirea comunistă limbile 
e vor contopi într’o singură limbă comună. »

După cum se vede, tov. Holopov, descoperind o contradicție 
ntre aceste două formule și fiind profund convins că contradicția 
rebue lichidată, socoate de cuviință să se descotorosească de una 
lin formule, considerând-o greșită, și să se agațe de cealaltă for- 
nulă, considerând-o justă pentru toate vremurile și toate țările, 
iar de care anume formulă să se agațe ■—nu știe. Se ajunge la un 
el de impas. Tov. Holopov nici nu bănuește că ambele formule 
jot să fie juste, — fiecare pentru vremea ei.

Așa se întâmplă întotdeauna cu bucherii și talmudiștii, care nu pă- 
rund esența chestiunii, citează în mod formal, fără a ținea seamă de 
condițiile istorice despre care tratează citatele, și ajung mereu în impas.
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150 I. V. STALIN

Or, dacă examinăm problema în esență, vedem că nu e vorba 
de niciun impas. Fapt este că broșura lui Stalin « Cu privire la marxism 
în lingvistică » și cele spuse de Stalin la al XVI-lea Congres al par 
tidului au în vedere două epoci cu totul diferite, ceea ce face ca și 
formulele să fie diferite.

Formula din broșura lui Stalin, unde este vorba de încrucișarea 
limbilor, are în vedere epoca dinainte de victoria socia
lismului pe scară mondială, când clasele exploatatoare sunt forța 
dominantă în lume, când asuprirea națională și colonială rămâne 
în picioare, când izolarea națională și neîncrederea reciprocă dintre 
națiuni sunt consfințite prin deosebiri statale, când nu există încă 
egalitate în drepturi a națiunilor, când încrucișarea limbilor are loc 
pe calea luptei pentru dominația uneia dintre limbi, când nu există 
încă condiții pentru colaborarea pașnică și prietenească între națiuni 
și între limbi, când la ordinea zilei nu este colaborarea între limbi 
și îmbogățirea lor reciprocă, ci asimilarea unora și victoria altora. 
Se înțelege că în asemenea condiții nu pot să existe decât limbi 
victorioase și limbi învinse. Tocmai aceste condiții le are în vedere 
formula lui Stalin, atunci când spune că încrucișarea, să zicem, 
a două limbi dă ca rezultat nu formarea unei limbi noi, ci victoria 
uneia dintre limbi și înfrângerea celeilalte.

In ce privește cealaltă formulă a lui Stalin, luată din cuvântarea 
dela al XVI-lea Congres al partidului, și anume acolo unde este 
vorba de contopirea limbilor într’o singură limbă comună, aci se 
are în vedere o altă epocă, și anume epoca de după victoria 
socialismului pe scară mondială, când nu va mai exista impe
rialism mondial, când clasele exploatatoare vor fi fost înlăturate, 
când asuprirea națională și colonială va fi fost lichidată, când izo
lării naționale și neîncrederii reciproce dintre națiuni le vor fi luat 
locul încrederea reciprocă și apropierea reciprocă dintre națiuni, 
când egalitatea în drepturi a națiunilor va fi fost tradusă în viață, 
când politica sugrumării și asimilării limbilor va fi fost lichidată, 
când colaborarea dintre națiuni va deveni un fapt, iar limbile na
ționale vor avea posibilitatea să se îmbogățească liber unele pe altele, 
prin colaborare. Se înțelege că în aceste condiții nici vorbă nu poate 
să fie despre sugrumarea și înfrângerea unor limbi și victoria altora. 
Aici vom avea a face nu cu două limbi, din care una este înfrântă, 
iar cealaltă iese învingătoare din luptă, ci cu sute de limbi naționale,
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din care, în urma colaborării îndelungate economice, politice și 
culturale dintre națiuni, se vor forma la început limbi unice zonale, 
foarte îmbogățite, iar limbile zonale se vor contopi apoi într’o sin
gură limbă comună internațională, care, de sigur, nu va fi nici ger
mana, nici rusa, nici engleza, ci o limbă nouă, care a absorbit în sine 
cele mai bune elemente ale limbilor naționale și zonale.

Prin urmare, două formule diferite corespund la două epoci 
diferite de desvoltare a societății, și tocmai pentrucă ele corespund 
acestora, ambele formule sunt juste, — fiecare pentru epoca ei.

A cere ca aceste formule să nu fie în contradicție una cu cea
laltă, să nu se excludă una pe cealaltă, -— este tot atât de absurd 
cât este de absurd să cerem ca epoca dominației capitalismului să 
nu fie în contradicție cu epoca dominației socialismului, ca socia
lismul și capitalismul să nu se excludă unul pe celălalt.

Bucherii și talmudiștii privesc marxismul, diferitele concluzii și 
formule ale marxismului ca o colecție de dogme, care nu se schimbă 
«niciodată », cu toate schimbările care au loc în condițiile de des
voltare a societății. Ei cred că, dacă vor învăța pe de rost aceste con
cluzii și formule și se vor apuca să le citeze când trebue și când nu 
trebue, vor fi în stare să rezolve orice problemă, sperând că formu
lele și concluziile învățate pe de rost sunt bune pentru toate timpu
rile și toate țările, pentru toate ocaziile vieții. Dar astfel pot să gân
dească numai oameni care văd litera marxismului, dar nu văd esența 
lui, care învață pe de rost textele concluziilor și formulelor marxis
mului, dar nu înțeleg conținutul lor.

Marxismul este știința legilor de desvoltare a naturii și socie
tății, știința revoluției maselor asuprite și exploatate, știința victo
riei socialismului în toate țările, știința construirii societății comu
niste. Marxismul ca știință nu poate sta pe loc, ■— el se desvoltă și 
se perfecționează. In desvoltarea lui, marxismul nu poate să nu se 
îmbogățească cu experiența nouă, cu noile cunoștințe, — prin ur
mare unele formule și concluzii ale lui nu pot să nu se schimbe cu 
timpul, nu pot să nu fie înlocuite de formule și concluzii noi, co
respunzătoare noilor sarcini istorice. Marxismul nu admite formule 
și concluzii imuabile, obligatorii pentru toate epocile și perioadele. 
Marxismul este dușmanul oricărui dogmatism.

28 iulie 1950
«Pravda», 2 august 1950. I. STALIN

BC
U 

IA
SI

 / C
EN

TR
AL

 U
NI

VE
RS

IT
Y 

LI
BR

AR
Y


