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W ZESZYCIE

26 stycznia br. mija 40 lat od śmierci Profesora Witolda Doroszewskiego, uczonego, 
pedagoga, wieloletniego redaktora naczelnego „Poradnika Językowego”, którego pamięci 
niniejszy zeszyt poświęcamy.

***

– Witold Doroszewski był twórcą warszawskiej szkoły lingwistycznej. Podstawą jego 
teorii języka była koncepcja filozoficzna, wywodząca się z Arystotelesowskiego monizmu, 
której centrum zajmowało pojęcie homo loquens (człowieka mówiącego).

– Witold Doroszewski był twórcą najważniejszego słownika polszczyzny XX wieku 
wśród słowników ogólnego przeznaczenia; jego słownik stał się dziełem klasycznym – źró-
dłem materiału, przedmiotem analiz, punktem odniesienia licznych studiów.

– Ważne miejsca w koncepcji semantycznej Witolda Doroszewskiego stanowią rela-
cje między znakiem a desygnatem oraz związek znaczenia ze sposobem użycia wyrazów, 
a w jego teorii słowotwórczej – m.in. zjawisko analogii.

– W pracach Witolda Doroszewskiego nie pojawia się kwestia wewnętrznego zróżni-
cowania normy językowej. Widział on natomiast wewnętrzne (nieskodyfikowane) zróżni-
cowanie gwar ludowych i odmian środowiskowych polszczyzny.

– Oryginalnym wkładem Witolda Doroszewskiego w rozwój badań z zakresu dialekto-
logii była opracowana przez niego ilościowa (statystyczna) metoda badań, która pozwalała 
określić dialektologię jako dyscyplinę synchroniczno-socjologizującą.

– W pracy i twórczości naukowej Witolda Doroszewskiego zachodzi naturalna spój-
ność jego postawy nauczyciela akademickiego, leksykografa, popularyzatora wiedzy o ję-
zyku i organizatora życia naukowego.

***

Monizm jako podstawa teorii języka Witolda Doroszewskiego – metodologia lingwi-
styczna – semantyka – leksykologia i leksykografia – kultura języka – dialektologia – po-
pularyzacja wiedzy o polszczyźnie – organizacja życia naukowego.

Red.


