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ZMARLI

WITOLD DOROSZEWSKI -  UCZONY I CZŁOWIEK 
(1 V 1899 -  26 I 1976)

W dniu 26 1 1976 r .  po długiej i ciężk ie j chorobie odszedł ha zaw

sze prof. dr Witold Doroszew ski, emerytowany profesor Uniwersytetu 

W arszaw skiego, były długoletni kierownik Katedry Języka Polskiego tego 

Uniwersytetu, członek rzeczyw isty P olsk ie j Akademii Nauk, laureat Na

grody Państw ow ej, odznaczony Orderem Sztandaru P ra cy , Krzyżem Ko

mandorskim i O ficerskim  Orderu Odrodzenia P o lsk i, Krzyżem W alecznych, 

francuską Legią Honorową oraz wieloma innymi odznaczeniami krajowymi 

i zagranicznymi.

Był założycielem  i kierownikiem wielu ważnych placówek naukowych, 

z których należy tu wymienić przede wszystkim: Pracow nię Dialektolo- 

giczną PAN,  Pracow nię Badania Mechanizmów Mowy, Obserwatorium L e- 

ksykologiczne oraz Redakcję Słowników Języka Polskiego PWN^. D ziałal

ność naukowa prof. Doroszewskiego w ykraczała daleko poza granice k ra 

ju . Był wykładowcą uniwersytetów: w P aryżu , W isconsin, P rad ze, S t r a s 

burgu, H elsinkach, O xfordzie, B e rlin ie , S o fii i B elgrad zie. P rzez  wiele 

la t b ra ł bardzo aktywny udział w organizowaniu międzynarodowych kongre

sów slaw istycznych. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, 

Uniwersytetu Humboldta w B erlin ie  oraz Uniwersytetu K arola w P rad ze.

Był członkiem A u striack ie j, Bułgarskiej i S e rb sk ie j Akademii Nauk.

P ro f. Witold Doroszewski był osobowością niezwykłą. Jego wielki 

dorobek naukowy dotyczy w szystkich podstawowych dziedzin językoznaw

stwa: te o rii języka, słowotwórstwa, fonetyki, słownictwa, zagadnień me

todologicznych, kultury języka. N ajbardziej jednak fascynowało Go zaw

sze badanie praw ew olucji języka. Nawiązując do myśli Wilhelma Humboldta 

i Hugona Schuchardta, traktował język jako d zia łan ie , stawanie s ię ,  jako 

formę społecznego zachowania się człow ieka. W pracach twórców struktu- 

ralizmu dostrzegał jednostronność badawczą nie pozwalającą na uchwycenie
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dynamizmu rozwojowego języka. W przeciwieństwie do strukturalistów , 

kładł duży nacisk nie na wewnętrzne powiązanie jednych form językowych 

z innymi, lecz na związek form językowych z otaczającą nas rzeczy w is

to śc ią . Składnia była dla Niego nauką nie o re la c ja ch  między formami j ę 

zykowymi, lecz między elementami rzeczyw istości utrwalonymi i od bija ją

cymi się w formach i konstrukcjach językowych. W ten sposób składni 

dotychczas nikt nie definiował.

Przedmiotem badań językoznawczych powinien być, według prof. Do

roszew skiego, nie tylko język jako wytwór rozwoju społeczno-historycz- 

nego, ale także człowiek mówiący. Dzięki takiemu rozumieniu zadań j ę 

zykoznawstwa uwidacznia się w sposób bardzo w yrazisty jego związek 

z innymi dyscyplinami naukowymi, zw łaszcza z filozofią , psychologią 

i neurofizjologią. Neurofizjologiczna podstawa rozwoju języka i błędów 

językowych oraz wzajemny stosunek języka i poznania - to dwa główne 

zagadnienia pasjonujące Witolda Doroszewskiego. Sądził On, że bardzo 

istotną funkcją języka je s t jego funkcja poznawcza, która polega na tym, 

że za pomocą znaków językowych różnicujemy i poznajemy św iat. W każ

dorazowym procesie mówienia odbywa się utożsamianie naszych wrażeń 

z pojęciowymi treściam i utrwalonymi w znaczeniach wyrazów oraz - na 

te j podstawie - klasyfikowanie tych wrażeń. N ajw ażniejsza w tym p ro ce

sie je s t uogólniająca ro la  języka. Najpełniej i najdobitniej swoje poglądy 

na język przedstawił Witold Doroszewski w książce pt. "Elementy lek sy 

kologii i semiotyki" (W arszawa 1970), przetłumaczonej na języki angiel

ski i ro sy jsk i.

Na trwałe weszły do nauki polskiej koncepcje słowotwórcze prof. W i

tolda Doroszewskiego. Nawiązując do prac Jana Rozwadowskiego o dwu

członowej budowie wyrazów, rozwinął On metodę ich analizy słowotwór

c z e j. Według Niego, należy je  analizować nie w sposób mechaniczny: na 

przedrostki, rdzenie i p rzy rostk i, lecz wyodrębniać w każdej form acji 

słowotwórczej podstawę i formant, dzięki czemu możemy uchwycić h isto rię  

powstawania danej form acji słow otw órczej. Podstawą analizy słowotwór

czej wyrazu są k ryteria  logiezno-syntaktyczne. Na ich podstawie opiera 

się wprowadzony przez prof. Doroszewskiego podział form acji odczasowni- 

kowych i odprzymiotnikowych na form acje podmiotowe typu: śpiewak, nowi
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na, i orzeczeniowe typu: śpiewanie, b ia łość. M yśli zastosowane w te j 

prostej k lasyfikacji stały się bardzo płodne w dalszych badaniach słowo

twórczych prowadzonych przez uczniów P ro fe so ra . Sam ich tw órca po

w rócił do omawianych tu zagadnień w rozprawie pt. "K ategorie słowo

twórcze po dwudziestu pięciu la tach ", opublikowanej w XXV tomie "P ra c  

F ilo log iczn y ch ".

Ze szczególnym zainteresowaniem badał prof. Doroszewski in terfe 

ren cje  między językami i dialektami. W pracy pt. "Język polski w S ta 

nach Zjednoczonych Ameryki Północnej" wskazywał na mechanizm oddzia

ływania angielskiego systemu językowego na system języka emigrantów 

polskich żyjących w angielskim środowisku językowym oraz ria te elem en

ty w tym system ie, które są najbardziej podatne na obce wpływy, i te , 

które są na nie najbardziej odporne. W monografii pt. "Język Teodora 

Tomasza Jeża (Zygmunta M iłkow skiego)" ukazuje in terferen cje  językowe 

polsko-ukraińskie. Wymienione tu prace dotyczą różnych sytuacji spo- 

leczno-historycznych, ale wiąże je chęć poznania funkcjonowania języka 

polskiego na tle obcego środowiska językowego.

Osobne m iejsce w badaniach nad językiem zajmują prace dialektolo- 

giczne prpf. Witolda Doroszewskiego. Przede wszystkim występował p rz e 

ciwko młodogramatycznemu traktowaniu zjawisk fonetycznych w badaniach 

dialektologieznych. Uważał, że eksplorator powinien w terenie notować 

wszystko to , co słyszy , a następnie metodą ilościow ą zinterpretow ać ze

brany w ten sposób m ateriał. Te poglądy prof. Doroszewskiego zaowoco

wały przede wszystkim w pracach Jego uczniów: dzięki tym inspiracjom  

powstało wiele interesujących rozpraw poświęconych fonetyce gwar mazo

wieckich oraz warmińsko-m azurskich.

Badania dialektologiezne wiązał prof. Doroszewski z badaniami ogólno- 

języ  ko znawczymi. Najdobitniej przejaw ia się to w takich p racach , jak  

"Metoda historyczno-porównawcza a d ialektologia", "O statystyczne przed

stawianie izoglos" , "Pokrewieństwo językowe w św ietle faktów gwarowych" 

oraz "Przedm iot i metody dialektologii".

Milionom Polaków znany był prof. Witold Doroszewski przede wszy

stkim jako najwyższy autorytet w sprawach poprawności i kultury języka. 

P rzez  cz terd zieści lat - z wyjątkiem przerwy wojennej - prowadził R a
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diowy Poradnik Językowy, odpowiadając w nim na pytania napływające ze 

w szystkich stron P olsk i. Pytań było zawsze bardzo dużo, a odpowiedzi 

na nie - udzielane przez P ro fe so ra  w pięknej i zrozum iałej dla każdego 

form ie. "Nie je s t  rzeczą  obojętną - p isa ł - czy osiągniemy porozumienie 

z innymi za pomocą bezładnego bełkotu, czy też za pomocą mowy w ykształ

co n e j, godnej członków zorganizowanego i ku jakimś celom zm ierzającego 

społeczeństw a - narodu".

Działalność popularyzatorska prof. Doroszewskiego zyskała sobie 

ogólne uznanie i sympatię szerokich rz e sz  słuchaczy Polskiego Radia 

oraz całego społeczeństwa polskiego, dla którego sta ł s ię  On najwyższym 

autorytetem w sprawach kultury i poprawności języka o jczystego.

Nawiązując do znanej tezy Adama Antoniego Kryńskiego, kulturę j ę 

zyka traktował prof. Doroszewski jako składnik ogólnej kultury człow ieka. 

M yślą przewodnią w zespołowej pracy nad "Słownikiem języka polskiego"

- pięknym pomnikiem kultury narodowej - były słowa Jana Śniadeckiego: 

"Wydoskonalenie narodowego języka wiele pomaga do powszechnego ośw ie

cen ia" .

Językoznawstwo było dla prof. Witolda Doroszewskiego nauką społecz- 

no-pedagogiczną. "Nie ulega wątpliwości - p isał - że w języku d z is ie j

szym możemy dostrzec bardzo wiele faktów świadczących o niedbalstw ie, 

a nawet w ręcz niechlujstw ie i bezm yślności, mówiących i piszących po 

polsku. Ale tak samo, jak  nie można by było wychować dzieci kładąc głów

ny nacisk  na to , żeby budzić w nich odrazę do występku, a nie na to , 

żeby kształtowały się w nich nawyki moralnego, uspołecznionego postępo

w ania, nie można by było wywrzeć istotnego wpływu na rozwój języka 

przez samo wytykanie błędów. O czyw iście, gdy się widzi błąd, należy na 

niego zareagow ać, ale ani siebie jako reagującego nie należy p rzecen iać , 

ani też nie należy wpadać w defetyzm dlatego, że się  ma często  sposob

ność stwierdzania błędów".

W pełni umotywowane je s t  położenie w pracy nad kulturą języka na

cisku na szerzenie wiedzy o języku, na szerzenie normy ogólnonarodowej, 

a nie na zwalczanie błędów. Jest to zasada pozostająca w całkowitej 

zgodności z postulatami w spółczesnej pedagogiki sp ołecznej. Każdy, kto 

pozna ogólnopolską normę językową, będzie świadomy tego, kiedy popełnia
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błąd ,i przy niewielkim wysiłku myślowym może go uniknąć. I tu dotykamy 

sprawy najw ażn ie jsze j: mianowicie, co je s t  źródłem błędów językowych?

Na tak sformułowane pytanie prof. Witold Doroszewski odpowiada, że je s t 

nim, tym źródłem, "niewkładanie przez mówiących i piszących d ostatecz

nej pracy osobistej w to , co mówią i p iszą. Język jako narzędzie myśli 

takiej pracy wymaga zaw sze. Każda sytuacja, w której coś zostaje przez 

kogoś wypowiedziane, wymaga odpowiednio żywego aktualizowania tr e ś c i  

wypowiedzianych słów ". Chodzi więc o to , byśmy każdorazowo m yśleli 

o tym, co mówimy, i przeżywali to , co mówimy. Jest to najbardziej e le 

mentarny warunek poprawnego i pięknego wypowiadania się w każdej sy 

tu acji społecznej. Zaangażowanie myślowe w czasie mówienia, kontrola 

myślowa nad wypowiadanymi słowami - to najlepsza gwarancja uniknięcia 

błędów językowych.

Wielką zasługą prof. Witolda Doroszewskiego w pracy nad kulturą 

języka polskiego je s t  teoretyczne sformułowanie kryteriów  poprawności 

językow ej. W książce pod takim właśnie tytułem: "K ry teria  poprawności 

językow ej", po raz pierw szy w literatu rze polskiej sformułował On zasa 

dy, na których możemy opierać ocenę wyrazów i form wyrazowych. Są 

to następujące k ry teria : form alno-logiczne, narodowe, estetyczne, g eogra

ficzne, literack o-au torsk ie  i sceniczne. Aby ocenić poprawność danej 

formy językow ej, trzeba znać nie tylko je j h istorię  i geograficzny zasięg 

występowania, ale także je j  w artość stylistyczną.

Praktyczną re a liz a c ją  wymienionych tu kryteriów poprawności języko

wej w odniesieniu do całego zasobu wyrazowego języka polskiego je s t  

"Słow nik poprawnej polszczyzny", wydany w Państwowym Wydawnictwie 

Naukowym w 1973 r .  pod redakcją prof. Witolda Doroszewskiego i prof. 

Haliny Kurkow skiej. Jest to słownik, który powinien się znaleźć dosłow

nie w każdym polskim domu. Podaje on inform acje poprawnościowe doty

czące pisowni, wymowy, odmiany, budowy słow otw órczej, związków f r a 

zeologicznych, znaczenia i składni tych wyrazów pospolitych i w łasnych, 

które mogą n astręczać wątpliwości. Jest więc odzwierciedleniem normy 

ogólnopolskiej współczesnej polszczyzny. Piękne wydawnictwo, bardzo 

potrzebne w naszym życiu społecznym.

P ro f. Witold Doroszewski był założycielem  i prezesem  Towarzystwa
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Kultury Języka, którego celem je s t  krzewienie wiedzy o języku ojczystym 

oraz trosk a o jego czystość i poprawność. Towarzystwo działa nie tylko 

w W arszaw ie, a le 'także w wielu innych ośrodkach, np. w Łomży, B ia 

łymstoku, Zambrowie, O lsztynie, Pułtusku, P łocku, Słupsku, w K ielcach . 

W ostatnich latach rozpoczęło wydawanie specjalnej s e r ii  prac popularno

naukowych, którą otwiera p raca prof. Doroszewskiego pt. "O poznawczej 

funkcji języ ka". Wskazuje w niej Autor na wielką ro lę  języka nie tylko 

w porozumiewaniu się społecznym, ale także w poznawaniu św iata.

W arto wspomnieć o jeszcze  jednej dziedzinie pracy  prof. Doroszew 

skiego nad kulturą języka: mam na myśli redagowanie czasopisma "P o rad 

nik Językowy", bardzo zasłużonego dla kultury narodowej. Zostało zało

żone w 1901 r .  przez Romana Zawilińskiego. W 1932 r .  redakcję objął 

prof. Witold Doroszewski i prowadził ją  - z wyjątkiem przerwy wojennej 

- przez cz terd zieści cztery  la ta . Każdy artykuł nadesłany do red ak cji 

prof. Doroszewski czytał bardzo dokładnie, poprawiał u sterki stylistyczno- 

-językow e, a często także m erytoryczne. Niejednokrotnie miałem sposob

ność przekonać się,  jak  często  nawet niewielka poprawka P ro fe so ra  na

daje tekstowi o wiele większą w yrazistość i p recy z ję .

Z rozległą wiedzą o współczesnym języku polskim i jego h isto rii łą 

czył prof. Witold Doroszewski odczucie piękna naszego języka. W jednej 

ze swoich prac pisał na ten temat:

"W każdym niemal słowie naszego języka tkwi pierw iastek swoistego 

piękna, a odsłania on się nam wówczas, gdy ze słowem obcujemy bezin

teresow nie, gdy otrząśniemy je z powszedniości i  kontemplując je  n ie ja 

ko, oświetlimy promieniami h is to rii. W promieniach tych słowa zaczynają 

grać barwami jak  drogie kamienie w promieniach słoń ca".

Z W arszawą był związany prof. Witold Doroszewski przez p rzeszło  

pół wieku swojego twórczego życia. Urodził się na obczyźnie, ale bez

pośrednio po zakończeniu pierw szej wojny światowej, jako dziew iętnasto

letn i m łodzieniec, jedyny żywiciel rodziny, w raca do kraju  i osiedla się 

na stałe w W arszaw ie. Był wychowawcą kilkudziesięciu roczników polo

nistów w arszaw skich, walczył w obronie Warszawy w 1939 r .  , b ra ł u 

dział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim w czasie okupacji h itlerow sk ie j, 

obserwował i interpretow ał zmiany zachodzące w języku mieszkańców W ar
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szawy. Szczególnie w zruszające są Jego re flek sje  nad językiem polskim 

w W arszaw ie w latach okupacji.

Cechowały Go zawsze głęboki patriotyzm, demokratyzm oraz obywa

te lsk a  trosk a  o rozwój kultury narodowej. Umiłowanie pracy nhukowej 

i dydaktycznej, s iła  intelektu, p asja  poznawcza, poczucie piękna i rad oś

c i życia zespoliły się w jedno, tw orząc osobowość wybitną, dynamiczną, 

niepow tarzalną.

Śm ierć p ro f. Witolda Doroszewskiego je s t  niepowetowaną stra tą  dla 

nauki p o lsk ie j.

 ̂ Pod Jego redakcją naczelną ukazywał się w latach 1958-1969 monu
mentalny 11-tomowy "Słow nik języka polskiego".

P ro f. dr M ieczysław Szymczak

KAZIMIERZ PECOLD 
(18 IX 1930 -2  III 1976)

2 m arca 1976 r .  zmarł we W rocławiu w wieku 4-5 lat dr Kazimierz 

P ecold , kierownik Redakcji Publikacji Dokumentalnych i Językoznawstwa 

w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. O ssolińskich . W Zmarłym Wy

dawnictwo u traciło  nie tylko długoletniego oddanego i wybitnego pracow 

nika, lecz  także - i przede wszystkim - znakomitego organizatora dzia

ła ln ości ed y to rsk ie j, in sp iratora wielu cennych inicjatyw , autora szeregu 

naukowych prac dobrze znanych specjalistoln .

Urodził się Kazim ierz Pecold w Poczajow ie (dawny powiat Krzem ie

n iec) w rodzinie nau czycie lsk ie j. Tam też lub w tamtych stronach upły

nęły jego najmłodsze la ta . W r .  194-5 rodzice jego osied lili się na z ie 

miach zachodnich, w Su lęcin ie , gdzie Kazim ierz w 194-9 roku uzyskał 

świadectwo d o jrza ło ści. W latach 194-9-1952 odbył pierw szy stopień stu

diów polonistycznych na Uniw ersytecie im. Adama M ickiew icza w Pozna

niu, zaś stopień m agisterski w latach 1952-1954- na Uniwersytecie W roc

ławskim. Po otrzymaniu dyplomu (m arzec 1954-) krótko pracował jako 

nauczyciel w Sosnowcu, a już od 1 lipca tegoż roku podjął pracę w ro z 


