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nad kartamI prac profesora WItoLda mańczaka.  
notatkI z margInesóW

Słowa klucze: Witold Mańczak, adekwatność opisów w językoznawstwie, metajęzyk
Keywords: Witold Mańczak, adequacy of linguistic descriptions, metalanguage

Skoro tekst niniejszy przygotowywany był na spotkanie rocznicowe, a więc siłą rze-
czy w  jakiejś mierze wspomnieniowe, pozwolę sobie rozpocząć go od wspomnie-
nia właśnie. 14 września 2008  r., kiedy podczas dnia wycieczkowego w  przerwie 
XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie spacerowaliśmy w kilka 
osób starymi zaułkami miasta, napotkaliśmy starszego pana w płóciennym kapelu-
siku, który samotnie przemierzał uliczki Ochrydu. Był to 84-letni wówczas Profesor 
Witold Mańczak. Zachowałem to spotkanie na fotografii, z której spogląda i drugi 
pan w podobnym nakryciu głowy: to 70-letni podówczas Profesor Jerzy Bartmiński, 
którego też tu później wspomnę. Spotkanie było ciepłe i serdeczne; takim zapisało 
mi się w pamięci.
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Ale na co dzień Profesor Mańczak był dla mnie kimś niedostępnym, surowym, 
niedosięgłym. Zawsze ogarniało mnie onieśmielenie wobec ilości prac Mańczaka 
i ich merytorycznego zasięgu, wobec ich zawartości, trudno dostępnej dla nieindo-
europeistów i  niediachronistów, wobec powściągliwego, z  reguły chłodnego stylu 
ich narracji. Sięgnąłem teraz do kilku z nich z ciekawości, co też podczas ich lektury 
zaznaczyłem niegdyś ołówkiem na marginesach. Sięgnąłem, bo co prawda 

erudycja Profesora onieśmiela czytelnika, ale jednocześnie pobudza do samodziel-
nych poszukiwań prawdy tak, by znalazłszy ją, nie ustawać w jej poszukiwaniu  (So-
botka 2017: 22).

Otóż są w tym morzu tekstów prace, w których od analiz pełnych filologicznej akry-
bii Mańczak przechodzi do uogólnień wysokiego rzędu, formułowanych w postaci 
stwierdzeń i pytań. W sposób szczególny poruszył mnie fakt, że zwłaszcza w pra-
cach z ostatnich lat życia Profesor uparcie i otwarcie, expressis verbis powracał do 
filozoficznej w istocie kwestii prawdy w językoznawstwie. W roku 2010 kończył jed-
ną ze swoich prac pytaniem: „Czy celem nauki powinno być poszukiwanie prawdy, 

Ochryd 14 IX 2008. Od prawej Profesorowie: Jerzy Bartmiński, Witold Mańczak,  
Krystyna Waszakowa, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (fot. autor).
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czy też przeforsowywanie siłą jakichś poglądów?” (Mańczak 2010a: 356). Wcześniej, 
w roku 2009, w tomie Prawda – prawdy – mity – fałsze w językoznawstwie (Mań-
czak, Wawrzyńczyk 2009) opublikował On tekst pod znamiennym tytułem Kryteria 
prawdy w językoznawstwie, w którym stwierdzał wprost: 

Największym problemem językoznawstwa jest zagadnienie kryteriów prawdy w tej 
dyscyplinie. Niestety kwestia ta stanowi tabu. (…) nawet termin „kryteria prawdy” 
nigdy nie jest używany przez językoznawców, co zdumiewa, jeśli zważyć, że lingwiści 
są jednomyślni co do tego, że językoznawstwo jest nauką, a nauka nie jest niczym 
innym jak poszukiwaniem prawdy. Dlaczegoż więc językoznawcy czynią tajemni-
cę z tego, w jaki sposób w swej dyscyplinie odróżniają prawdę od fałszu? (Mańczak 
2009: 75). 

Dokonawszy krytycznego przeglądu kilku podtrzymywanych przez dziesięcio-
lecia mitów lingwistycznych, Mańczak konkluduje: 

W  lingwistyce jest sporo błędnych poglądów, które są bezkrytycznie powtarzane 
przez dziesiątki, setki czy nawet tysiące lat, a dzieje się tak dlatego, że jeśli zachodzi 
sprzeczność między poglądami autorytetów a danymi statystycznymi, językoznawcy 
opowiadają się za poglądami autorytetów, a dane statystyczne lekceważą (ibid.: 84). 

Ta opozycja – autorytet vs statystyka – została wyniesiona do rangi tytułu w pra-
cy Językoznawstwo oparte nie na wierze w nieomylność autorytetów, ale na statystyce 
(Mańczak 2010b).

Cóż to są „dane statystyczne”? To, mówiąc najkrócej, informacje wynikające 
przeważnie z obserwacji lub pomiarów cechy występującej w jakimś zbiorze faktów, 
których to pomiarów dokonuje się na stosownie dobranych elementach tego zbioru, 
tworzących tzw. próbę. Skąd się te dane pobiera, gdy mowa o języku, co ów zbiór 
faktów, ową próbę tworzy? 

Jest w  pracy Mańczaka z  roku 2006 (Pochodzenie języka staro-cerkiewno- 
-słowiańskiego a Kodeks zografski) znamienny passus: 

…lingwiści bynajmniej nie badają abstrakcyjnego „systemu znaków” [jak sami utrzy-
mują], ale ślęczą nad tekstami, które, mając charakter jak najbardziej materialny, za-
pełniają półki w bibliotekach. (…) między tym, co lingwiści mówią o przedmiocie 
ich nauki, a tym, czym oni się zajmują w rzeczywistości, zachodzi sprzeczność. Język 
to bynajmniej nie abstrakcyjny „system znaków”, ale teksty pisane na papierze, per-
gaminie czy papirusie, ryte na murach, monetach, tabliczkach glinianych czy korze 
brzozowej albo rejestrowane na płytach czy taśmach magnetycznych. Krótko mó-
wiąc, język to wszystko to, co się mówi lub pisze (Mańczak 2006: 20). 

Mówiąc jeszcze krócej, jedyną rzeczywistością, z jaką lingwista ma styczność realną, 
jest rz ecz y w istość  tek stowa – wymierna i weryfikowalna, także metodami sta-
tystycznymi (ściślej – frekwencyjno-statystycznymi); to na niej lingwista powinien 
się opierać, to z tej bazy empirycznej powinien wyciągać wnioski.
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Przypominam tę myśl (więcej  – tę postawę) Witolda Mańczaka w  czasie, kie-
dy nie tylko w lingwistyce, ale i w całej w humanistyce ścierają się, jak płyty tek - 
toniczne, dwie tendencje. Dla jednej nie znajduję bardziej zwartego wyrazu, jak 
w  Zaćmieniu informacyjnym Krzysztofa Teodora Toeplitza, przenikliwej, na poły 
tylko publicystycznej i zapoznanej książeczce z roku 1986: 

…wobec nieustannego narastania liczby sformalizowanych przekazów odżywa i na-
biera siły przypuszczenie, że właściwym przedmiotem naszego poznania staje się 
w coraz mniejszym stopniu sama rzeczywistość, a w coraz większym wytwarzane 
przez nas modele służące do opisywania rzeczywistości. (…) zamiast poznawać zja-
wiska, poznajemy jedynie narzędzia służące do badania tych zjawisk, przyjmując je 
jednak za autentyczną rzeczywistość (Toeplitz 1986: 74). 

Druga wypływa wprost, poprzez odwołania i nawiązania, z postulatów Witolda 
Mańczaka i  przybiera postać tezy formułowanej szczególnie wyraziście w  środo-
wisku lingwistów poznańskich i  warszawskich: oto paliwem pracy językoznawcy 
są teksty. Masy tekstów. Masy tekstów rzeczywistych (nie preparowanych). Teks-
tów, których rzeczywistość jest potwierdzana fotodokumentacyjnie. To właśnie 
„masy tekstów” tworzą rzeczywistość tekstową, którą Piotr Wierzchoń precyzował 
następująco:

R z ecz y w is toś ć  tek s tową można rozumieć jako: a) zbiór wszystkich realnie 
wytworzonych tekstów danego języka, b) zbiór tekstów możliwych (potencjal-
nie) do wytworzenia na podstawie zasobu leksykalnego danego języka oraz reguł 
gramatycznych,

włączając do rzeczywistości tekstowej także leksykograficzną reprezentację tekstów 
(wynik ich ekscerpcji; Wierzchoń 2010: 48; por. też Wierzchoń 2008a).

Kiedy się wie, jakimi masami tekstów rzeczywistych operują językoznawcy po-
kroju Piotra Wierzchonia, Roberta Wołosza, Mirosława Górnego, Jurija Fiedorusz-
kowa, Marka Iwanowskiego, Jana Wawrzyńczyka i  jaką maszynerią się oni przy 
tym posiłkują, można się domyślać, dlaczego tak wielu językoznawców zajmuje się 
głównie „modelami służącymi do opisywania rzeczywistości”, a nie samą rzeczy-
wistością tekstów. Otóż śmiem podejrzewać (a mówię to, bom grzeszny i sam pełen 
winy), że w ygod niej  jest operować na generalizacjach, schematach i modelach niż 
na gigantycznych masywach tekstowych obejmujących  – np. w  wypadku konsor-
cjum bibliotek cyfrowych korzystających z oprogramowania dLibra – i oferujących 
użytkownikowi ponad pół miliona tekstów różnego pokroju o  domniemanej ob-
jętości setek milionów wyrazów graficznych, tekstów przeszukiwanych pod zada-
nym kątem przez złożone, wyspecjalizowane programy komputerowe. Sam należę 
do językoznawców, którzy – czy to w penetracjach frazeologicznych, czy w anali-
zach etnolingwistycznych – zawsze odwoływali się do danych tekstowych; cieszy-
ło mnie, że dla jednego frazeologizmu potrafiłem zebrać drogą żmudnej ekscerp-
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cji manualnej do 40–50 poświadczeń z 5–7 tytułów prasowych, a na przykład dla 
wyrazów reprezentujących koncept europejskość zgromadzić korpus około tysiąca 
ekscerptów prasowych, i to z prasy o różnych profilach światopoglądowych i poli-
tycznych (łącznie ok. 15 tytułów; Chlebda 2008). Ale zdaję sobie sprawę, że gdyby 
moją bazą materiałową była „rzeczywistość tekstowa”, jak ją rozumie Piotr Wierz-
choń – masyw rzędu pół miliona tekstów – wyniki moich analiz byłyby nie tylko 
bardziej wiarygodne, ale mogłyby być wręcz odmienne od uzyskanych, ponieważ 
zasoby scalonych bibliotek cyfrowych zawierają całe pola tekstów, do których na-
leżałoby odnieść nie formułę terra incognita, teksty mi nieznane, lecz formułę terra 
non suspecta: teksty w ogóle niepodejrzewane o istnienie. To wydobyte z zapomnie-
nia czasopisma niszowe, branżowe, regionalne i lokalne wszelkich możliwych profili 
światopoglądowych i politycznych, druki ulotne, ogłoszenia, ale także stenogramy 
posiedzeń, kalendarze, dzienniki ustaw, książki telefoniczne, okólniki, zarządze nia 
itp., dotychczas nieobejmowane badawczym zainteresowaniem lingwistów, a dzięki 
urządzeniom cyfrowym obejmowane nie wybiórczą i subiektywną ekscerpcją ręcz-
ną o  niewielkim zasięgu, ale mechaniczną ekscerpcją totalną, która w  badaniach 
ling wistycznych oznacza skok nie tylko i nie tyle ilościowy, ile jakościowy.

Ale nawet najbardziej ortodoksyjni zwolennicy opierania badań lingwistycznych 
na „rzeczywistości tekstowej” dalecy są od jej absolutyzowania. Tylekroć przywo-
ływany tu już Piotr Wierzchoń przytoczył w jednej ze swych prac takie oto słowa 
Witolda Mańczaka z Pochodzenia języka staro-cerkiewno-słowiańskiego…: 

Jeśli zapytać botanika, co jest przedmiotem jego badań, usłyszymy, że przedmiotem 
jego badań są rośliny. Gdybyśmy podobne pytanie zadali zoologowi lub chemikowi, 
dowiedzielibyśmy się, że zwierzęta są przedmiotem zoologii, podczas gdy wszystka 
materia, zarówno martwa jak i ożywiona – a nie na przykład system pierwiastków 
Mendelejewa – stanowi przedmiot chemii (Mańczak 2006: 19–20). 

Ta seria zdań była dla Mańczaka analogią dla sądu, że właściwym przedmiotem 
badań językoznawcy są teksty, a nie język jako abstrakcyjny „system znaków” w zna-
czeniu Saussure’owskim. Wierzchoń ostrożnie, w przypisie, polemizuje: 

Oto wydaje nam się, że jednak można się zajmować „na przykład systemem pier-
wiastków Mendelejewa”, rozwiązywaniem problemów lingwistycznych poprzez 
obserwację wyabstrahowanych z  tekstów (niekoniecznie osobiście!) inwariantnych 
cech analizowanej grupy jednostek języka (także relacji) (Wierzchoń 2008b: 19). 

Nie tylko podzielam ten sąd, ale podejrzewam, że tego samego zdania był osta-
tecznie i  sam Profesor Mańczak, dla którego teksty były, owszem, oczywistym 
punktem wyjścia dla analiz  – i  równocześnie końcową weryfikującą płaszczyzną 
odniesienia, zalecaną przezeń dla wszelkich operacji myślowych, operacji właśnie 
na uogólnieniach, inwariantach, regułach, które to operacje sam wybornie przepro-
wadzał. Wydaje się więc, że to, co nazywamy „rzeczywistością tekstową”, nie jest 
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jedynym przedmiotem badań językoznawcy, więcej – nie jest jedyną rzeczywistością 
lingwalną. Jest jego składową materialną z wszystkimi badawczymi konsekwencja-
mi swojej fizyczności i może być nazwana tak, jak właśnie nazwana została: „rzeczy-
wistością tekstową”. Jest jednak jeszcze nieodłączna od niej, komplementarna wobec 
niej i pozostająca z nią w dialektycznym sprzężeniu zwrotnym „rzeczywistość języ-
ka” z wszystkimi jej fenomenami o naturze idealnej (znaczeniami, pojęciami, sąda-
mi, inwariantami, regułami, prawami), rzeczywistość równie realna jak tekstowa 
i, jak tekstowa, dająca się poznawać i badać, o ile tylko jest wyabstrahowana z rze-
czywistości tekstowej i ma ją za wymierny sprawdzian swojej realności (co oczywi-
ście nie zmienia faktu, że można, a nawet należy poznawać i badać także przeróżne 
fantazmaty lingwistyczne, hipostazy i urojenia tworzone w oderwaniu od rzeczy-
wistości tekstowej). Rzecz w tym – i być może to miał na myśli Profesor Mańczak, 
gdy poszukiwał „kryteriów prawdy” w językoznawstwie – by te dwie rzeczywistości, 
rzeczywistości o różnej ontologii, materialną i idealną – wyraźnie od siebie odróż-
niać, nie mieszać, nie podstawiać jednej za drugą, i by w pracy analitycznej wyraźnie 
zdawać sobie sprawę z tego, do którego z porządków rzeczywistości badane aktual-
nie zjawisko należy.

To wcale nie jest rzecz prosta. Krótki szkic nie jest miejscem dla analizy tego 
nadzwyczaj złożonego zagadnienia, dlatego odwołam się do dwóch jedynie przykła-
dów. W etnolingwistycznym programie badawczym, mającym na celu stworzenie 
aksjologicznego leksykonu dzisiejszych Słowian (Bartmiński 2016), zaproponowa-
łem  – widząc w  tekstach nadsyłanych do planowanego tomu wielkie materii po-
mieszanie – by przyjąć i konsekwentnie stosować jednolity system graficznych roz-
różnień dla różnych uwzględnianych w wypowiedziach porządków ontologicznych, 
a mianowicie:

obiekt [rzeczywistość pozajęzykowa] – druk prosty: Słońce,
wyraz / nazwa [rzeczywistość tekstowa] – kursywa: Słońce,
znaczenie nazwy [rzeczywistość języka] – łapki: ‘ciało niebieskie…’,
pojęcie / koncept [rzeczywistość języka] – wersaliki: SłOńCe.

Przestrzeganie tych zasad wydawało się nie tylko zasadne, ale wręcz nieodzowne za-
równo z punktu widzenia czytelnika (odbiorcy), który ma prawo wiedzieć, jaki sta-
tus nadaje autor (badacz) opisywanym przez siebie obiektom, jak i z punktu widze-
nia tegoż właśnie badacza, którego przedłożone konwencje zapisu powinny zmusić 
do serii samouświadomień, czym w swej istocie jest to, o czym w danym momencie 
pisze. Jadwiga Linde-Usiekniewicz postawiła w swoim czasie zasadne pytanie, 

co tak naprawdę jest przedmiotem opisu w  opracowaniach poświęconych proble-
matyce językowego obrazu świata. Z przyjmowanych i przytaczanych przez badaczy 
definicji wynika, że jest to obraz rzeczywistości (…), a  więc desygnatów pewnych 
pojęć. Niemniej już sam sposób formułowania tematu badawczego budzi pew-
ne wątpliwości. W niektórych publikacjach bowiem w  tytułach prac nie wyróżnia 
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się typograficznie słowa nazywającego odpowiedni fragment świata (…), w innych  
zaś stosowane są wyróżnienia dwóch rodzajów. Niektórzy autorzy (…) dla wyróżnie-
nia stosują kursywę, inni zaś biorą wyróżniane słowo w pojedynczy cudzysłów, tak 
jak się to robi w przypadku glos. (…) wielość owych rozwiązań świadczy o tym, że nie 
ma jasności co do tego, w jakiej funkcji występuje owo słowo (Linde-Usiekniewicz 
2003: 358). 

Jest oczywiste, że wybór tej czy innej postaci zapisu nie stanowi kwestii jedynie 
technicznej (graficznej), lecz jest decyzją ściśle merytoryczną: opowiadając się za tą, 
a nie inną postacią zapisu, badacz opowiada się za nadaniem opisywanemu w da-
nym momencie fenomenowi tego, a nie innego statusu ontologicznego (czy prościej: 
za takim, a nie innym rozumieniem referencjalności użytej właśnie nazwy).

Zaproponowany system zapisu wydawał się prosty i zdawał egzamin (z różnymi 
indywidualnymi pomyłkami) tak długo, jak długo punktem wyjścia analizy były 
obiekty fizyczne: kot, koń, rzeka, Słońce. Ale status konceptów wybranych dla opisu 
w leksykonie aksjologicznym był niejednoznaczny: dom, praca, honor, wolność, 
europa. O  ile jeszcze w  wypadku domu można  – w  jednym ze znaczeń wyrazu 
dom – mówić o nim jako obiekcie fizycznym (budynku), o tyle w pozostałych wy-
padkach ich status „obiektalny” jest wysoce problematyczny. W wypadku europy 
możemy mówić o swego rodzaju oscylacji treści tej nazwy własnej między biegunem 
swoistego konkretu i  abstraktu. „Swoistego” konkretu, gdyż konkretność europy 
jako kontynentu (obiektu geograficznego czy fizjograficznego) różni się znacznie od 
konkretności domu jako budynku, który pozwala się ogarnąć jednym spojrzeniem 
i doświadczyć namacalnie wszystkich jego parametrów fizycznych (co o kontynen-
cie da się powiedzieć jedynie ze sporą dozą umowności). Kiedy mówimy o obiekcie, 
którego nazwą jest Europa, to o czym właściwie mówimy? Wszak nawet w dyskursie 
geograficznym trudno jest wskazać jeden taki obiekt, o którym dałoby się powie-
dzieć „to jest europa”. Oczekiwałem, że autorzy tekstów o narodowych językowo-
-kulturowych obrazach europy będą stosowali zapisy typu:

obraz europy w języku polskim,
opis znaczenia wyrazu Europa w słownikach,
wyrażeniu Unia Europejska przypisuje się znaczenie ‘europa’,
ramy konceptu eUROPA w polskiej sieci mentalnej

– rzecz jednak nie tylko w tym, że w otrzymywanych tekstach porządki te, sądząc 
po zapisach, były regularnie mylone, mieszane, zamieniane. Zorientowałem się bo-
wiem, że są wypadki, kiedy jednak bardzo trudno jest ustalić, o czym tak naprawdę 
mowa: o obiekcie? O pojęciu? O wyrazie? Rozróżnialność ontologicznych odniesień 
używanych w tekstach nazw jest sprawą wysoce skomplikowaną zapewne dlatego, 
że, jak to w szczegółowym wywodzie ujął Robert Kwaśnica, wszystkie rozpoznawal-
ne elementy składowe rzeczywistości istnieją w ostatecznym rachunku tylko dzięki 
językowi: 
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Obiektywność naszego świata nie jest nam dana (w  znaczeniu  – ujawniona przez 
znajdujące się w tym świecie przedmioty), lecz jest odnajdywana i  tworzona przez 
nas samych. Przedmioty składające się na świat, w którym żyjemy, obiektywizują się, 
zaczynają istnieć w sensie społecznym od momentu, gdy sami potrafimy je nazwać, 
pojęciowo wyodrębnić, ująć w języku, którym mówimy. (…) To, co i jak spostrzega-
my, zależy od naszego języka: to język przesądza o tym, co możemy dostrzec i uznać 
za obiektywnie istniejące, oraz język decyduje o tym, jak rozumiemy poddające się 
naszej recepcji obiekty (Kwaśnica 1991: 36–37). 

W tej sytuacji dwie komplementarne rzeczywistości: materialna tekstowa i ideal-
na językowa okazują się w relacji do rzeczywistości zwanej pozajęzykową zbyt wie-
lowarstwowe jak na możliwości przyjętego metajęzyka. Lub na odwrót: ograniczenia 
metajęzyka pokazują, jak bardzo złożona, wielowarstwowa jest natura tego, „o czym 
się mówi lub pisze”, jak określał język Profesor Mańczak; samo uświadomienie sobie 
tej złożoności jest – śmiem twierdzić – maleńką cząstką tej prawdy, której domagał 
się On od językoznawców. 

Przy tym ów postulat prawdy obejmuje wszak nie tylko odrębne obiekty / wyrazy /  
pojęcia i ich pozajęzykowe referencje, ale cały ten wielki konstrukt mentalny, który 
w etnolingwistyce nazywamy „językowym obrazem świata” i o którego ontologię, 
sposób bycia, sposób istnienia toczy się w stworzonej przez Jerzego Bartmińskiego 
etnolingwistycznej szkole ożywiony spór. Nawet bowiem w łonie samej tylko etno-
lingwistyki kulturowej (a  różnych etnolingwistyk jest więcej) udziela się różnych 
odpowiedzi na fundamentalne pytanie o to, co właściwie jest jej obiektem badaw-
czym: język i jego mechanizm kategoryzowania świata? Językowy obraz świata jako 
produkt tego kategoryzowania? Umysł ludzki poznający i  kategoryzujący świat? 
Człowiek działający pod dyktando kategorii języka? Zawarty w  języku typ kultu-
ry? Językowo-kulturowa wspólnota ludzka? Podzielany przez taką wspólnotę zestaw 
wartości? Wszystkie te obiekty wzięte razem (w jakiej jednak hierarchii)? A jeśli nie 
razem, to które z tych obiektów wzajemnie się dopełniają czy uzupełniają, a które 
są wobec pozostałych rozłączne? Jeśli jednak „tylko” i „po prostu” językowy obraz 
świata tej czy innej wspólnoty, to gdzie on właściwie bytuje, gdzie się mieści? Jaki jest 
fizyczny substrat językowego obrazu świata? Jaki jest ontologiczny status tego feno-
menu? Co właściwie bada językoznawca, kiedy mówi innym (czy samemu sobie), że 
bada „językowy obraz świata”? 

Analogiczne pytania stawiałem samemu sobie w rozważaniach nad ujęzykowie-
niem pamięci ludzkiej. Jest tezą, jak się wydaje, powszechnie akceptowaną, że język 
służy nie tylko do relacjonowania treści pamięci i tym samym jej uzewnętrzniania 
w rozmaitych narracjach: język współkonstytuuje samo istnienie pamięci w ramach 
psychiki podmiotu, dostarczając form jej wewnętrznego materializowania się. Jed-
nak jedną jest rzeczą, gdy dociekamy treści pamięci in se, inną – gdy mówimy o jej 
narracyjnych uzewnętrznieniach: 



15Nad kartami PraC PrOfeSOra WitOLda mańCzaka. NOtatki z margiNeSóW

Każda ze składowych obu tych sfer ma swoje środki językowej realizacji i  języko-
wej manifestacji zewnętrznej, środki, które winny być precyzyjnie rozróżniane, jeśli 
chcemy wiedzieć, co jest właściwie obiektem naszej analizy i jaki status ontologiczny 
ma ów obiekt, a więc jeśli chcemy uniknąć niebezpiecznego hipostazowania pamięci 
(zwłaszcza zbiorowej). To do językoznawców należy wypracowanie sys temu not a-
c j i  mów ien ia  o   pa m ięc i : takiego metajęzyka wypowiadania się o niej, który by 
pozwalał jasno i jednoznacznie rozróżniać, kiedy mówimy o faktach pozapsychicz-
nych i  pozajęzykowych, kiedy o  fenomenach psychicznych, a  kiedy jedynie o  na-
zwach tych faktów i tych fenomenów; dzisiaj metajęzyk (etno)lingwistyki jest wciąż 
daleki od takiej precyzji i jednoznaczności (Chlebda 2012: 114).

Tylko pozornie powyższe przykłady i  rozważania odbiegają od pytań Witolda 
Mańczaka o kryteria prawdy w językoznawstwie. To, że, stawiając tę kwestię, Mań-
czak wychodził od badań frekwencyjnych w obszarze zjawisk fonetycznych w per-
spektywie diachronicznej, tu zaś mowa była o relacjach nazw (rzeczywistości teksto-
wej) i pojęć (rzeczywistości językowej) względem rzeczywistości, której, nazywając 
ją „pozajęzykową”, przypisujemy status obiektywnej, nie powinno zacierać istoty 
stawianych pytań; nie bez przyczyny Jan Kortas, odwołując się do sądów szeregu 
lingwistów współczesnych, dowodził, że Mańczakowe kryterium frekwencyjne „ma 
szansę znaleźć zastosowanie w wyjaśnianiu o wiele szerszego spectrum zjawisk języ-
kowych, aniżeli do tej pory zakładano”, gdyż wykazuje „siłę sprawczą w odniesieniu 
do licznych elementów językowych (Kortas 2016: 166–167). 

Wielkość uczonego polega nie tylko na doniosłości tego, co odkrył i wypo wie- 
dział wprost, ale i na zasięgu reperkusji tego, co przezeń odkryte i wypowiedziane, 
na rozległości pobudzonych przezeń nowych pytań i dociekań, na sile jego inspira-
cyjnego oddziaływania. Podnoszona przez Witolda Mańczaka kwestia  jest donio-
sła, a w codziennej pracy badawczej lingwistów wciąż, moim zdaniem, niedocenio-
na; ująłbym jej istotę w postać postulatu: odróżniaj to, co znajduje potwierdzenie 
w płaszczyźnie faktów językowych, od tego, co jest wyłącznym abstraktem (czyli nie 
zostało wyabstrahowane z masy faktów); wypowiadaj się tylko o tym, co znajduje 
potwierdzenie w tekstowej empirii i daje się nią zweryfikować.

Kwestia prawdy, jaka się za tym postulatem kryje, ma, moim zdaniem, dwa wy-
miary: empiryczny i etyczny, oba nierozłączne, jak dwie strony tego samego medalu. 
Prawda w wymiarze empirycznym polega, jak to już zostało wyżej powiedziane, na 
tym, że lingwista wypowiada się o tym, co odnośnie do języka zachodzi w rzeczy-
wistości tekstowej, w  domenie faktów stwierdzalnych, mierzalnych, policzalnych. 
Prawda w wymiarze etycznym polega na tym, że lingwista powierza domenie pub-
licznej to i  tylko to, co rzeczywiście stwierdził, biorąc moralną odpowiedzialność 
za wypowiadane przez siebie słowa. Głośna mistyfikacja Alana Sokala, który wy-
produkował i  opublikował bezsensowny tekst (Transgresja granic: ku transforma-
tywnej hermeneutyce kwantowej grawitacji), będący parodią tekstów intelektuali-
stów ery postmodernizmu, a następnie, gdy tekst spotkał się z uznaniem, dokonał 
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autodemaskacji swego żartu, pokazuje, jak bardzo Mańczakowy postulat prawdy 
jest aktualny. Wymierzając Transgresję granic w rozpowszechnione stanowisko in- 
te lektualne, które 

charakteryzuje się mniej lub bardziej jawnym odrzuceniem racjonalistycznej tradycji 
Oświecenia, teoretycznymi dyskursami niepodatnymi na żadne sprawdziany empi-
ryczne oraz poznawczym i kulturowym relatywizmem, 

Sokal wykorzystał arsenał chwytów częstych we współczesnej produkcji naukowej, 
ale od Mańczakowego kryterium prawdy niezmiernie odległych: 

mieszaninę prawd, półprawd, ćwierćprawd, fałszów, błędów logicznych we wnios-
kowaniu oraz zdań poprawnych pod względem składni, ale pozbawionych jakie-
gokolwiek znaczenia (…), odwołania do autorytetu zamiast logiki, przedstawianie 
spekulatywnych koncepcji jako dobrze potwierdzonych teorii naukowych, naciąga-
ne, a nawet absurdalne analogie, pomieszanie znaczenia słów w języku naukowym 
i języku potocznym (Sokal, Bricmont 2004: 15, 251–252). 

Zadrwił z  postawy, zgodnie z  którą, jak to ujął przywołany przez Sokala eric 
Hobsbawm, 

wszystkie „fakty”, które rzekomo istnieją obiektywnie, są tylko intelektualnymi kon-
strukcjami. Mówiąc krótko, nie ma jasnej różnicy między faktem i fikcją. W rzeczy-
wistości jednak różnica ta istnieje i dla historyków, nawet dla najbardziej zaciekłych 
antypozytywistów wśród nas, zdolność do jej postrzegania ma absolutnie funda-
mentalne znaczenie (ibid.: 253).

Językoznawca (jak każdy zresztą badacz) powinien jasno zdawać sobie sprawę 
z tego, czym jest to, co bada – i w ogóle, i w danym momencie analizy. Bez takich 
uświadomień łatwo zboczyć z  traktu twardej empirii w  świat miraży. Ku takim 
właśnie uświadomieniom kieruje nas Mańczakowy postulat szukania prawdy – tak-
że w językoznawstwie.
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studying the works of professor Witold mańczak. marginal notes 
summary

In the works written in the last period of his life, Professor Witold Mańczak often emphasized the 
need to formulate a criterion of truth in linguistics. He pursued it in textual reality (in “what is writ-
ten and what is said”) and in statistical, frequentative and quantitative data which describe it. On the 
margin of this search, this author shares his own experiences in the field of ethnolinguistics, related 
to attempts to determine the actual (and, in this sense, true) ontological status of analyzed objects. He 
postulates that the diversification of the objects of analysis should be complemented by an adequate 
diversification of how their names are recorded in the narration, i.e. by a precise and consistent de-
scriptive metalanguage.
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1. Profesor Witold Mańczak, uczony światowego formatu, był jednym z najwybit-
niejszych, najbardziej wszechstronnych i najbardziej twórczych językoznawców pol-
skich: znakomitym romanistą, indoeuropeistą, slawistą, teoretykiem języka i histo-
rykiem językoznawstwa. Badał również języki germańskie i bałtyckie. Zajmował się 
językoznawstwem historycznym, porównawczym i  opisowym. Do podstawowych 
dyscyplin stanowiących przedmiot zainteresowań Profesora należały etymologia, 
fonetyka, fonologia, prozodia, onomastyka, gramatyka (zwłaszcza morfologia), 
leksykologia i  leksykografia, a  nade wszystko statystyka językoznawcza. Napisał 
podręczniki gramatyki opisowej i historycznej kilku języków, m.in. francuskiego, 
włoskiego, hiszpańskiego, przeznaczone dla osób posługujących się tymi językami, 
a także osobne dla odbiorców polskojęzycznych. Opublikował podręcznik fonetyki 
i morfologii historycznej języka polskiego (Mańczak 1983). 

Badał pochodzenie, stopień pokrewieństwa języków i grup języków indoeuro-
pejskich (w  świetle frekwencji słownictwa w  tekstach porównywanych języków). 
Zaproponował nowe rozwiązania problemów etnogenezy Indoeuropejczyków,  
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Germanów (a zwłaszcza Gotów) i Słowian. Obalił m.in. średniowieczny mit o lokali-
zacji praojczyzny Gotów w Skandynawii (Mańczak 1999: 81–88). Wykazał na podsta-
wie danych statystycznych, że pierwotne siedziby Słowian znajdowały się w dorze-
czu Wisły i Odry, a więc przypuszczalnie na terenie praojczyzny Indoeuropejczyków 
(ibid.: 89–128).

Jeszcze w  latach 50. XX w. Uczony wyraził pogląd, że forma słów we wszyst-
kich językach zależy od regularnego rozwoju fonetycznego, rozwoju analogicznego 
oraz rozwoju nieregularnego. Zbudował uniwersalną teorię nieregularnego rozwoju 
fonetycznego spowodowanego frekwencją (polegającego na nieregularnej redukcji 
grup wyrazowych, wyrazów i morfemów często używanych; por. Mańczak 2009) 
i uzasadnił ją metodami statystycznymi. Teoria ta stała się podstawą opracowania 
nowego Polskiego słownika etymologicznego (Mańczak 2015), dzieła, nad którym 
Uczony pracował do końca życia (Mańczak 2017). W drugiej dekadzie XXI w. była 
ona przedmiotem dyskusji w  polskim środowisku językoznawczym, na co Profe-
sor z zadowoleniem zwrócił uwagę w jednym ze swoich ostatnich artykułów (Mań-
czak 2015). Z aprobatą o wspomnianej teorii wypowiadali się m.in. Walczak (2010), 
Bochnakowa, Szkutnik (2011), Kraska-Szlenk (2011), Karpluk (2012), Kortas (2016), 
krytyczny stosunek do niej wyrażali Bańkowski (2011) i Bogusławski (2011). Por. też 
Mańczak 2011, 2012a, b.

Przeciwstawiając się logicznym teoriom nazw własnych jako wyrażeń indywi-
duowych, wystąpił z nową koncepcją odróżniania nazw własnych od pospolitych, 
opartą na kryterium nieprzekładalności pierwszych i przekładalności drugich, choć 
zdawał sobie sprawę z jego nieostrości (Mańczak 2010: 40–42, 2013: 137; por. interesu-
jące przykłady nazw własnych przekładalnych w: Dębowiak 2014: 197). Nazwy włas-
ne, których przedmiot odniesienia jest powszechnie znany użytkownikom danego 
języka, są na ten język zwykle przekładalne (por. np. ang. Warsaw, franc. Varsovie, 
niem. Warschau) i odwrotnie. 

Zakwestionował tradycyjny podział wyrazów na akcentowane i nieakcentowane, 
twierdząc, że nie ma wyrazów nieakcentowanych, a w grupach dwuwyrazowych siła 
akcentu padającego na oba wyrazy nie jest jednakowa; klityki zachowują się ana-
logicznie do wyrazów słabiej akcentowanych (Mańczak 1996a: 77–80; 2010: 32–34; 
2013: 137). 

2. Witold Mańczak, niemal przez całe swoje życie naukowe związany z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim (od roku 1954, kiedy to, będąc już cztery lata po doktoracie i sześć 
po magisterium na UJ, został zatrudniony jako zastępca profesora), był profesorem 
zwyczajnym (od 1982 r.) w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, członkiem honoro-
wym Linguistic Association of Canada and the United States (od 1981 r.), członkiem 
czynnym Polskiej Akademii Umiejętności (od 1992 r.), członkiem honorowym Ko-
mitetu Językoznawstwa PAN (od 2005 r.), członkiem honorowym Polskiego Towa-
rzystwa Językoznawczego (od 2002 r.), członkiem honorowym Towarzystwa Miłoś-
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ników Języka Polskiego. Był profesorem kontraktowym na Sorbonie (1974–1975), na 
uniwersytecie w Giessen (1992). Okresowo wykładał również w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Katowicach, na Uniwersytecie Warszawskim i na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Swoją biografię naukową przedstawił w dużym skrócie w pracy 
(Mańczak 2010). Najważniejsze informacje o  życiu i  działalności naukowej prof. 
Mańczaka są zawarte w artykułach: Dębowiak 2014; Bednarczuk 2016; Bochnakowa 
2016; Żmigrodzki 2016; Sobotka 2017. Praca Piotra Sobotki jest wnikliwą, syntetycz-
ną prezentacją osiągnięć Uczonego na polu etymologii.

Profesor Witold Mańczak był erudytą i poliglotą. Pozostawił po sobie imponu-
jący dorobek naukowy, liczący blisko tysiąc pozycji (w tym 25 książek i 960 artyku-
łów), opublikowany w wielu językach w ponad trzydziestu krajach świata.

3. Poglądy Witolda Mańczaka na język ukształtowało tradycyjne językoznawstwo 
historyczno-porównawcze, oparte na dokumentacji źródłowej. Język utożsamiał on 
z tekstami, pisanymi i mówionymi, rozumianymi materialnie, uważał, że w języku 
istnieje tylko to, co jest zaświadczone w tekście (Mańczak 1996a: 188).

Rozróżniał językoznawstwo opisowe, historyczne, porównawcze i ogólne. Celem 
pierwszego jest analiza tekstów „dla sporządzenia spisu elementów i reguł”, koniecz-
nych i wystarczających do syntetyzowania tekstów (co nie jest sprzeczne ze struktu-
ralnym rozumieniem języka). Zadaniem drugiego, które jest „skondensowaną wie-
lokrotnością” pierwszego, jest przedstawienie „rozwoju elementów wyodrębnionych 
przez lingwistykę opisową”. Językoznawstwo porównawcze jest z  kolei „skonden-
sowaną wielokrotnością” historycznego, a językoznawstwo ogólne formułuje prawa 
językowe, czyli ustala to, co „z punktu widzenia bądź synchronicznego, bądź dia-
chronicznego jest wspólne dla wszystkich lub co najmniej dla większości języków 
świata” (ibid.: 6–7). 

Postępowanie badawcze językoznawcy powinno polegać zdaniem Uczonego 
na analizie tekstu, obserwacji faktów, formułowaniu hipotez określających reguły 
językowe i  wyjątki od reguł, a  następnie na weryfikacji hipotez. Możliwość syn-
tezy zgodnej z ustalonymi regułami stanowiła potwierdzenie poprawności analizy 
(Mańczak 1996a: 241). Według Uczonego, synteza tekstu dowodzi, że „rzeczywisty-
mi składnikami zdania są tylko części mowy, a nie części zdania” w tradycyjnym 
znaczeniu tego terminu, takie jak podmiot, orzeczenie czy dopełnienie (ibid.: 140; 
Mańczak 1996b: 93). Te ostatnie są więc w składni zbędne. Aby poprawnie tworzyć 
zdania, wystarczy znajomość części mowy, ich kategorii fleksyjnych oraz szyku 
wyrazów. Wartości poszczególnych kategorii fleksyjnych powinny być w gramaty-
kach wymieniane w kolejności wynikającej z frekwencji, a więc np. czas teraźniej-
szy przed innymi czasami, tryb oznajmujący przed innymi trybami, a stopień rów-
ny przed wyższym i najwyższym.

Tylko hipotezy sprawdzalne i uznane za prawdziwe są źródłem postępu w języ-
koznawstwie, przyczyniają się do rozwoju dyscypliny. Poszukiwanie prawdy o  ję- 



22 MAcIeJ GrochowSKI

zyku uważał Profesor Witold Mańczak za najważniejszy cel badań lingwistycznych, 
a wszelkie działania nieprowadzące do tego celu były w Jego ocenie bezużytecznymi, 
jałowymi spekulacjami. Dochodzenie do prawdy jest Jego zdaniem możliwe dzięki 
zastosowaniu w opisie języka eksperymentu bądź metod statystycznych i matema-
tycznych, a nie w wyniku wiary „w nieomylność autorytetów” (Mańczak 2010: 27, 
2013: 129, 2014: 99). Metody te pozwalają m.in. rozróżniać i weryfikować prawa ję-
zykowe (mające wartość uniwersalną) i reguły językowe (dotyczące jednego okreś-
lonego języka); por. Mańczak 1996a: 16. Zdaniem Uczonego rolę frekwencji w ba-
daniach językoznawczych zarówno opisowych, jak i  historyczno-porównawczych 
trudno przecenić: „frekwencja stanowi prawdziwy klucz do rozumienia zarówno 
stanów językowych, jak i ewolucji języka” (ibid.: 126). O adekwatności autorskiego 
prawa dotyczącego związku między frekwencją a  zróżnicowaniem elementów ję-
zykowych („elementy językowe częściej używane są na ogół bardziej zróżnicowane 
od elementów rzadziej używanych”; Mańczak 2010: 34) świadczy według Profesora 
m.in. supletywizm, występujący paralelnie w różnych językach, por. pol. ja, mnie, 
my, nas, niem. ich, mich, wir, uns, łac. ego, me, nos, wł. io, me, noi, ci (przykłady po-
chodzą z cytowanej pracy).

4. Językoznawstwo było dla Witolda Mańczaka nauką indukcyjną, a nie aprioryczną. 
Uważał, że w lingwistyce należy stosować wyłącznie metody ścisłe (Mańczak 1996a: 
8, 189). Dążąc do pogodzenia tego postulatu z aksjomatem o indukcyjnym statusie 
językoznawstwa, uznawał za skuteczne tylko metody statystyczne. Uważał nawet, że 
nie warto stawiać hipotez, których prawdziwości nie da się potwierdzić za pomocą 
tych metod. Opinia ta stanowiła pochodną ogólniejszego poglądu Uczonego, mia-
nowicie że są w nauce problemy rozwiązywalne i nierozwiązywalne, że z istnieniem 
tych ostatnich należy się pogodzić (ibid.: 8) i nie należy się nimi zajmować. Jest to 
w moim przekonaniu pogląd niezwykle radykalny. Są bowiem liczne problemy, któ-
rych obecnie nie da się rozwiązać do końca w sposób jednorodny i zadowalający, ale 
którymi warto się zajmować z nadzieją, że zostaną w przyszłości rozwiązane. Do 
takich problemów należy na przykład ustalanie granic między wielosegmentowymi 
jednostkami leksykalnymi, zagadnienie sposobów opisu polisemii, w tym oddzie-
lania jednych znaczeń danej jednostki od innych czy metod definiowania znaczeń 
jednostek leksykalnych, zwłaszcza konfigurowania komponentów semantycznych 
definicji. Jak powszechnie wiadomo, różne słowniki wyodrębniają różne liczby zna-
czeń tych samych jednostek i proponują definicje o innej postaci. Dyskusja z propo-
nowanymi rozwiązaniami i wysuwanie nowych propozycji mają wpływ na postęp 
w semantyce leksykalnej i leksykografii, mimo że rola metod statystycznych w tego 
rodzaju badaniach jest ograniczona. Uczony nie zajmował się, co prawda, zagadnie-
niami metodologii semantyki składnikowej, redukcjonistycznej, ale podzielał jeden 
z najistotniejszych dla tego kierunku badań aksjomatów, mianowicie o istnieniu jed-
nostek niedefiniowalnych; por. np.: 
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w słowniku jednojęzycznym znaczenie ogromnej większości wyrazów danego języ-
ka można zdefiniować za pomocą innych wyrazów, ale nieuniknioną jest rzeczą, że 
znaczenia pewnych wyrazów muszą pozostać nieokreślone, trzeba je przyjąć jako 
znane (ibid.: 138).

5. Profesor Witold Mańczak miał krytyczny stosunek do strukturalizmu i  gene-
ratywizmu; wyrażał go nie tylko w pracach poświęconych poglądom Ferdynanda  
de Saussure’a  (Mańczak 1969) i  Noama Chomsky’ego (Mańczak 1967) na metody 
opisu języka, ale również w  wielu innych, dotyczących szczegółowych zagadnień 
empirycznych. Co prawda, Witold Mańczak koncentrował uwagę na aparacie termi-
nologicznym tych paradygmatów, uważając, że jest on zbędny, że zaciemnia obraz 
postępowania badawczego stosowanego w językoznawstwie, że otwiera drogę do po-
woływania do życia bytów nieistniejących, takich jak np. system językowy w struk-
turalizmie czy struktura głęboka i  struktura powierzchniowa w  generatywizmie, 
przyczyny tej krytyki były jednak bardzo głębokie, wynikały bowiem z odmiennego 
sposobu rozumienia przedmiotu językoznawstwa i metodologii badań lingwistycz-
nych, niż postulowały to wymienione paradygmaty. Ujmując rzecz w  ogromnym 
uproszczeniu, można przyjąć, że z metodologicznego punktu widzenia struktura-
lizm został ukształtowany przez paradygmat weryfikacjonistyczny, a generatywizm 
przez paradygmat falsyfikacjonistyczny. Profesor Witold Mańczak, podejmując kry-
tykę paradygmatów lingwistycznych z pozycji filologa i językoznawcy indukcyjnego, 
nie oceniał ich w relacji do tych paradygmatów logiczno-filozoficznych, w których 
paradygmaty lingwistyczne zostały ukształtowane. Teza Uczonego, że „w pracach 
strukturalistów roi się od twierdzeń niesprawdzalnych” (Mańczak 1996a: 11), jest za 
mocna. Istotnie, całkowita weryfikacja sądów o niezamkniętych zbiorach jednostek 
jest niemożliwa, realna jest jednak konfirmacja hipotez o takich zbiorach. Natomiast 
hipotezy o poszczególnych jednostkach, zwłaszcza o ich znaczeniu, są sprawdzalne 
metodą falsyfikacji, za pomocą testów sprzecznościowych.

Witold Mańczak (1996a: 22), identyfikując explicite język z tekstami, neutralizu-
je wyeksponowaną przez Ferdynanda de Saussure’a opozycję języka i użycia języka 
(de Saussure 1991: 36–37). Szwajcarski językoznawca postulował nawet rozróżnienie 
językoznawstwa języka i językoznawstwa mówienia (ibid.: 46–47). Tymczasem we-
dług profesora Mańczaka język nie jest wielkością abstrakcyjną, tylko materialną, 
fizyczną. Dychotomiom de Saussure’a i Chomsky’ego, niezależnie od stosowanych 
w ich koncepcjach pojęć, odpowiada w monistycznej (jak ją sam określa) teorii ję-
zyka Witolda Mańczaka jeden byt, mający status ontologiczny zbliżony do statusu 
wytworów/produktów w teoriach strukturalnych i generatywnych. Podstawą teorii 
monistycznej było założenie Uczonego, że różnice między słownikiem a gramatyką, 
między synchronią a diachronią mają charakter ilościowy, a nie jakościowy, jak to 
przyjmowali twórcy strukturalizmu. Według prof. Mańczaka, świadectwem istnie-
nia w języku danej wielkości jest jej wystąpienie w tekście, inaczej mówiąc, jej użycie 
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(w materialnym sensie). Z poglądu tego wynika, że pojęcie języka i pojęcie tekstu nie 
mogą być ekwiwalentne. 

W monistycznej teorii języka Witolda Mańczaka (1996a: 130) leksykografia jest 
inkluzywna względem gramatyki, ta ostatnia z kolei jest „kwintesencją, kondensa-
cją, skrótem, streszczeniem, uogólnieniem leksykografii”. Samej idei monizmu gra-
matyki i słownika niepodobna odrzucić, ale nie z powodu różnic ilościowych mię-
dzy elementami gramatycznymi (używanymi częściej) i leksykalnymi (rzadszymi), 
ale dlatego, że każdy obiekt językowy jest zarazem wielkością leksykalną i grama-
tyczną, stanowi jeden byt. Jednostki językowe, zgodnie z posiadanym znaczeniem, 
otwierają miejsca walencyjne dla jednostek innych klas albo zajmują miejsca otwie-
rane przez inne jednostki, albo spełniają oba te warunki łącznie (por. np. Wajszczuk 
2010). Nie ma elementów tylko gramatycznych ani tylko leksykalnych, w związku 
z tym stosowanie kryterium frekwencyjnego do ich rozróżniania nie ma wystarcza-
jącej motywacji.

Polemizując z Saussure’owską koncepcją języka jako systemu znaków i z porów-
naniem langue do symfonii (jako bytu niezależnego od sposobu wykonania symfo-
nii), Witold Mańczak twierdził, że 

reguły gramatyczne nigdy nie poprzedzają tekstów mówionych czy pisanych, ale na 
odwrót: są z tekstów przez językoznawców wyabstrahowywane (Mańczak 1996a: 23).

Polemika ta ma charakter jednostronny, de Saussure (1991: 47) pisał bowiem wy-
raźnie, że między langue a parole zachodzi relacja wzajemna, dwukierunkowa. Jest 
to całkowite sprzężenie zwrotne (de Saussure 2004: 131; zob. Danielewiczowa 2016: 
37, też Danielewiczowa 2013). Świadczy o tym choćby fakt (niewymagający potwier-
dzania), że bez znajomości reguł gramatycznych nie da się budować tekstów.

Witold Mańczak nie zwrócił uwagi na to, co stanowiło niewątpliwą nowość w te-
orii Ferdynanda de Saussure’a (de Saussure 1991: 36, 145, 193, 2004: 176), mianowicie 
na zasadę identyczności różnic, na której jest oparty mechanizm analogii, pozwa-
lający na wykrywanie jednostek językowych (Bogusławski 1993; Grochowski 2011; 
Danielewiczowa 2016). De Saussure (1991: 145, 193; 2004: 51) twierdził m.in., że „język 
ustanowiony jest na pewnej liczbie różnic” i że w języku „to, co odróżnia dany znak, 
jest tym, co go stanowi”, a  ponadto że analogia uczy nas „by oddzielać język od 
mówienia; pokazuje nam, że to ostatnie zależy od języka, i pozwala nam dotknąć 
palcem gry mechanizmu językowego”.

6. Odrzucenie przez Profesora Witolda Mańczaka abstrakcyjnego rozumienia ję-
zyka jako wielkości mentalnej, która jest częścią świadomości społecznej, jest pod-
stawową przyczyną Jego krytyki metod badawczych wszystkich paradygmatów 
późniejszych od indukcyjnego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Języ-
koznawstwo tradycyjne nie formułowało w sposób jawny pytania o narzędzie, któ-
rym posługiwał się badacz do analizy produktów języka. Pytania takiego formuło-
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wać nie mogło, bo nie przyjmowało a priori istnienia wielkości, z którą produkty te 
byłyby konfrontowane i w świetle której byłyby poddawane ocenie. Nie jest istotne, 
jak taką wielkość nazwać, ważne jest samo jej istnienie. 

Współcześnie trudno jest odrzucić pytanie o akceptowalność zdania, a tym bar-
dziej tekstu, o jego adekwatność gramatyczną i semantyczną. Poszukiwanie źródeł 
odpowiedzi na tak sformułowane pytania – w rodzaju „skąd wiemy, że dane połą-
czenie jest adekwatne, na jakiej podstawie je akceptujemy?” – wymaga wyjścia poza 
wytworzony produkt i skierowania uwagi na to, co było i może nadal być nazywane 
kompetencją językową (a może lepiej: komunikacyjną) rodzimego użytkownika ję-
zyka i zarazem badacza. Wymaga modelowania języka za pomocą przeznaczonego 
do tego celu narzędzia.

Profesor Witold Mańczak uważał akceptowalność zdań za problem pozorny, nie-
należący do przedmiotu językoznawstwa. Według Uczonego: 

…jedynymi zdaniami, jakie mogą interesować lingwistę, są zdania zaświadczone 
w tekstach (…), zadanie językoznawcy polega na badaniu tego, co zostało powiedzia-
ne lub napisane, a nie tego, co mogłoby być powiedziane lub napisane… (Mańczak 
1996a: 187).

Ponieważ jednak teksty są zbiorami otwartymi, nie ma możliwości potwierdzenia 
sądu, że dane zdanie nie jest zaświadczone w żadnym tekście. Polemizując z Tadeu-
szem Milewskim (1965: 56) na temat istnienia wyrazu semaforek w języku polskim, 
Witold Mańczak pisał: 

Jeśli słowo semaforek w tekstach polskich jest zaświadczone, znaczy to, że wyraz ten 
w języku polskim istnieje, jeśli natomiast semaforek w tekstach polskich nie jest za-
świadczone, oznacza to, że wyrazu tego w polskim nie ma (1996a: 188). 

Przytoczona wypowiedź potwierdza istnienie ciągu semaforek, skoro został on w niej 
użyty w  supozycji materialnej. A  o  istnieniu w  języku polskim wyrazu mającego 
podany kształt świadczy zgodność struktury tego wyrazu z systemem językowym.

7. Profesor Witold Mańczak, wierny metodologicznie tradycji młodogramatyków, 
krytykował założenia i  programy badawcze strukturalizmu i  generatywizmu, 
a  także metodologię tych paradygmatów. Obcy był Mu również ich aparat poję-
ciowy. Mimo tych diametralnych różnic między szkołami i  postawami ujawniają 
się w  postępowaniu badawczym Witolda Mańczaka liczne cechy łączące Uczone-
go z  późniejszymi paradygmatami w  językoznawstwie. Po pierwsze, przyjmował 
istnienie zbiorowości, której członkowie niezależnie od poziomu wykształcenia 
posługują się jakościowo tym samym językiem narodowym (ibid.: 239), a  różnice 
między nimi ograniczają się do różnych wielkości zasobów leksykalnych. Po dru-
gie, chociaż negując systemowy charakter języka, miał dystans wobec kompeten-
cji językowej mówiących, to odwoływał się nieustannie do kompetencji własnej, do 
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rozległej i głębokiej wiedzy o  licznych językach świata. Musiał to robić, chcąc nie 
chcąc, albowiem formułował reguły językowe i ustalał wyjątki od reguł. Co praw-
da, do reguł dochodził metodami statystycznymi, ale zanim zaczął liczyć, musiał  
doskonale wiedzieć, jakie obiekty uczynić przedmiotem liczenia. A to z kolei wyma-
gało odwoływania się do kompetencji językowej, a nie do istniejących materialnie 
tekstów. Można przypuszczać, że Profesor Witold Mańczak cały ten mechanizm po-
stępowania badawczego uważał za oczywistość, a jako człowiek wielkiej skromności 
nie widział potrzeby zdawania z niego sprawy. Warto dodać, że ze strukturalizmem 
i  generatywizmem łączyło Witolda Mańczaka przekonanie o  autonomii języko-
znawstwa jako dyscypliny naukowej i o homogeniczności jej przedmiotu badań.

Witold Mańczak miał krytyczny stosunek do literatury językoznawczej, nie wa-
hał się kwestionować poglądów wielu znanych uczonych. Polemizował w  sposób 
ostry, niekiedy żartobliwie czy nawet prześmiewczo, ale zawsze robił to z właściwą 
sobie elegancją i wysoką kulturą. Jego prace wyróżniają się jasnością stylu i klarow-
nością wywodu.

Profesor Witold Mańczak swoim wielkim i wybitnym dorobkiem, zasługującym 
na głęboki szacunek i budzącym podziw, wywarł znaczący wpływ na rozwój języ-
koznawstwa indoeuropejskiego, romanistycznego, slawistycznego, polonistyczne-
go, kształtował językoznawstwo historyczne i porównawcze drugiej połowy XX w. 
i początku XXI w. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci Uczony światowego for-
matu, niezwykle dociekliwy badacz, stale poszukujący prawdy, wyróżniający się nie-
pospolitą pasją poznawczą, wielką pracowitością i sumiennością. Skromny człowiek, 
życzliwy ludziom i serdeczny.
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professor Witold Mańczak’s views on linguistic paradigms 
summary

The paper describes Witold Mańczak’s contribution to the development of general and theoretical 
linguistics in the last fifty years. Against the background of his monistic notion of language as a ma-
terial entity, this author presents Mańczak’s critical evaluation of the methodological apparatus of 
paradigms which came after the inductive historical-comparative linguistics. The analysis focuses 
primarily on Mańczak’s criticism of Ferdinand de Saussure’s notion of language.
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Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest treść listów Hugona Steinhausa do Witolda 
Mańczaka dotyczących propozycji zastosowania metod matematycznych do pew
nych problemów językoznawstwa. List z roku 1957 jest propozycją adaptacji na grunt 
językoznawstwa pewnej powszechnie już wtedy stosowanej metody. Ciekawsze 
są natomiast listy z  roku 1958. Zawierają one propozycję pewnej modyfikacji tak
sonomii wrocławskiej (Florek et al. 1951a, b) umożliwiającą jej zastosowanie w za
gadnieniach klasyfikacji języków. Zaproponowana metoda dendrytu odwrotnego 
nie jest nigdzie opublikowana.

1. rozkład poissona

Jednym z podstawowych twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa jest prawo ma
łych liczb Poissona. Mówi ono, z grubsza biorąc, że jeżeli mamy zmienną losową 
przyjmującą wartości naturalne, o której nic poza tym nie wiemy, możemy przyjąć, 
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że ma ona rozkład Poissona, tzn. prawdopodobieństwo, że przyjmie ona wartość k, 
jest równe

 λk    
— e − λ,
 k!

gdzie λ jest średnią wartością tej zmiennej1. Prawo to empirycznie weryfikował np. 
Bortkiewicz (Bortkewitsch 1898), analizując liczbę śmiertelnych kopnięć żołnierzy 
przez konie w kawalerii pruskiej i na podstawie danych zebranych w ciągu 20 lat 
z 14 korpusów kawalerii wykazał, że jest ona zgodna z rozkładem Poissona (błąd jest 
na trzecim miejscu po przecinku). 

W liście z 8 sierpnia 1957 r. Hugo Steinhaus proponuje Witoldowi Mańczakowi 
algorytm analizy częstości występowania sufiksu -ak w rzeczownikach. Propozycja 
procedowania jest następująca. Należy znaleźć w tekście pierwszy -ak i, poczyna
jąc od niego, podzielić tekst na odcinki o tej samej długości, rozumianej jako ilość 
uderzeń w  klawisze maszyny do pisania. W  każdym segmencie należy obliczyć 
ilość -aków i oznaczyć odpowiednio przez ni liczbę fiszek z i -akami (w liście jest 
założone, że i = 1, … , 7, ale nie jest to istotne z punktu widzenia rozumowania). Tych 
fiszek powinno być

      ck    
M — e −c.
     k! 

We wzorze tym M oznacza globalną ilość fiszek, gdzie mogłyby występować -aki.  
Jest ona nieznana, gdyż rozpoczynamy przeszukiwanie od pierwszego -ak i nie wie
my, czy we wcześniejszym tekście -ak teoretycznie może występować. Innymi słowy, 
nie znamy liczby n₀ pustych kart. Można więc sformułować układ równań (zacho
wuję oznaczenia z listu): 

             c⁰Me−c ∙ — = n₀
            1₁ 
            c¹Me−c ∙ — = n₁
            1₂ 
           c²Me−c ∙ — = n₂
            2! 
           …    …
           c⁷Me−c ∙ — = n₇         
            7!                .

1 Symbol k! (ksilnia) oznacza iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do n. Liczba e jest 
pewną stałą matematyczną i jest równa w przybliżeniu 2,718 . . .
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Niewiadomymi w tym układzie są, rzecz jasna, c, n₀ i M. Do oszacowania tych wiel
kości wystarczy więc znać trzy równania. W liście zaznaczono, że mogą wystarczyć 
nawet dwa równania, a pozostałe mogą służyć do weryfikacji metody. Na zakończe
nie listu Steinhaus wspomina, że zastosował tę metodę do szacowania liczby pole
głych na wojnie w oparciu o klepsydry (Kopocińska, Kopociński 2007a, b).

2. taksonomia wrocławska

Dla dalszych rozważań omówimy teraz pewną technikę grupowania obiektów zwa
ną taksonomią wrocławską lub cluster analysis. Dla większej czytelności przedstawię 
tę procedurę na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że na płaszczyźnie zadaliśmy zbiór 
punktów: 

Konstruujemy tablicę, w której umieszczamy odległości między punktami (ze wzglę
dów praktycznych umieszczam w tabeli kwadraty odległości).

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

A1 0 18 2 5 1 5 9 17

A2 18 0 20 41 25 29 10 5

A3 2 20 0 5 5 13 17 25

A4 5 41 5 0 4 10 26 40

A5 1 25 5 4 0 2 10 20

A6 5 29 13 10 2 0 8 18

A7 9 10 17 26 10 8 0 2

A8 17 5 25 40 20 18 2 0
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W każdym wierszu tej tablicy wybieramy odległość najmniejszą i zaznaczamy ją 
na naszym rysunku. W ten sposób otrzymujemy pewną ilość linii łączących zadane 
punkty:

Jeśli wszystkie punkty nie są ze sobą połączone, procedurę powtarzamy, traktując 
jako punkty poszczególne składowe spójne, a jako odległości między  skupieniami – 
odległości między dwoma najbliższymi sobie punktami z każdego skupienia, i po
wtarzamy procedurę, aż wszystkie punkty są ze sobą połączone, czyli uzyskamy tzw. 
dendryt wrocławski:

Należy zwrócić uwagę, że figura, która powstaje, nie zawiera cykli, tzn. od każ
dego do każdego punktu można dojść tylko po jednej łamanej. Ustalając pewną 
wartość jako krytyczną, możemy usunąć wszystkie wiązania, których odległość jest 
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większa od krytycznej, i  to, co zostaje, stanowi pogrupowanie obiektów takie, by 
w jednej grupie były najbardziej do siebie podobne.

Podany wyżej przykład dotyczył sytuacji, gdy klasyfikowane obiekty były punk
tami w przestrzeni euklidesowej. Można jednak rozważać innego rodzaju obiekty, 
byle była między nimi zdefiniowana odległość (metryka) rozumiana w następujący 
sposób:

 Definicja 1. Niech dany będzie zbiór X. Odległością względnie metryką na
zywamy odwzorowanie ρ : X × X  R (tzn. odwzorowanie, które każdej parze 
punktów (x, y) przyporządkowuje liczbę ρ(x, y)) spełniające warunki:

(1)  ρ(x, y) ≥ 0, ρ(x, y) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = y,

(2)   ρ(x, y) = ρ(y, x),

(3)  ρ(x, z) ≤ ρ(x, y) + ρ(y, z).

Wprowadzając odpowiednio zdefiniowane odległości, można metody taksono
mii wrocławskiej zastosować do różnych sytuacji praktycznych. Gdy dana cecha 
wyraża się układem liczb, można potraktować je jako punkty odpowiedniej wie
lowymiarowej przestrzeni euklidesowej i zdefiniować odległość przez twierdzenie 
Pitagorasa. Zauważmy jednak, iż taksonomia wrocławska została opracowana dla 
potrzeb antropologii i  dlatego potrzebne są nieraz inne definicje odległości. Naj
bardziej znanym przykładem odległości jest odległość Mahalanobisa definiowana 
następującym wzorem.

Niech X = (x1, . . . , xn), Y = (y1, . . . , yn). Ustalmy rodzinę rij spełniającą odpowied
nie warunki. Wówczas

ρ(X, Y) = √ r₁₁(x₁ − y₁)² + r₁₂(x₁ − y₁)(x₂ − y₂) + … + rnn(xn − yn)² 

W przypadku, gdy rij jest równe 1 dla i = j i 0 dla i ≠ j mamy do czynienia ze zwy
kłą odległością euklidesową. Stosowny dobór współczynników rij pozwala uwzględ
nić różny wpływ poszczególnych parametrów oraz ich zależność między sobą. 
W definicji odległości można również uwzględnić parametry dychotomiczne, czyli 
parametry, które są postaci „tak–nie”. Dzięki tak ogólnym możliwościom definio
wania odległości dziś taksonomia wrocławska jest używana również w  zagadnie
niach ekonomii i rolnictwa (klasyfikacja odmian).
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3. dendryt odwrotny

Dendryt odwrotny to metoda uproszczenia procedury zaproponowana przez Stein
hausa w listach do Witolda Mańczaka z 11 kwietnia i 19 października 1958 r. Problem 
jest najogólniej następujący. Chcąc dokonać klasyfikacji języków, czyli wyznaczyć 
odległości między nimi, musimy porównać dużo ich elementów (zjawisk gramatycz
nych, morfemów itp.). W liście zostało zaproponowane pewne rozwiązanie będące 
niejako odwróceniem obserwacji. Wybieramy kilka języków, o których wiemy, że 
stanowią jednorodną grupę (w tym przypadku są to języki romańskie), i określamy 
odległość między morfemami na tle wybranej grupy języków. Zacytujmy i skomen
tujmy teraz list.

Jeżeli morfem M1 występuje a1 razy w języku A, b1 razy w B etc. … zaś M2 (występuje) 
a2 [razy w języku] A, b2 [razy w] B (etc.), to suma2

|a1 – a2| + |b1 – b2| + … |z1 – z2|

daje odległość morfemów M1 M2 na tle języków A, B … Z. W ten sposób znajdziemy 
wzajemne odległości morfemów M1, M2 … M100 (jeżeli jest w ogóle tylko sto sensow
nych morfemów, to znaczy charakterystycznych consensu ingeniorum). Stąd powsta
nie dendryt morfemów. Mając go, znajdziemy jego punkty węzłowe, których będzie 
np. 20.

Innymi słowy, metodami taksonomii wrocławskiej dokonujemy klasyfikacji mor
femów i do dalszych rozważań odległości między językami definiujemy już tylko 
przez porównanie tych wybranych morfemów. W ten sposób otrzymujemy o wiele 
prostsze potencjalne wzory na odległość między językami.

Ogólniejsze spojrzenie na dendryt odwrotny znaleźć możemy w liście z 19 paź
dziernika 1958  r. Zamiast morfemów porównuje się cechy języków. W  liście jako 
przykłady są podane dwie cechy:

– Czy język ma neutrum?
– Czy 100 oznacza się przez „cent” (lub derywaty tego źródłosłowu)?
Należy zwrócić uwagę, że obie cechy są dychotomiczne, tzn. wyrażają się przez 

„taknie”. W liście podana jest przykładowa tabela dla hipotetycznych sześciu języ
ków i obliczona jest odległość zdefiniowana następująco.

Ustalamy, że ai = 1, jeżeli w  itym języku występuje cecha A  i ai = 0, jeżeli nie 
występuje, analogicznie bi jest równe zero lub jeden, w zależności od tego, czy wy
stępuje cecha B. Odległość między cechami A i B przy rozpatrywanych n językach 
wyraża się wtedy wzorem:

2 Wyrażenie |x| oznacza bezwzględną wartość z x, czyli |x| = x dla x dodatnich oraz |x| = x dla x 
ujemnych.
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   |a₁ – b₁| + … + |an − bn| 

ρ(A, B) =      .
   a₁ + … + an + b₁ + … bn

 

Dla wyjaśnienia dalszej procedury zacytujmy znowu list:

Jaki jest cel tego? Otóż można uznać a priori, że języki romańskie są to indywidua 
jednakowo ważne, natomiast układy cech są mniej lub więcej arbitralne. Dlatego za
czynamy od języków i tworzymy dendryt iluś tam, np. 25 cech, co jest łatwe. Teraz 
patrząc na dendryt cech, wybierzemy z nich kluczowe, tzn. węzłowe, okaże się, że ta
kich kluczowych jest 7. Te uznamy za najważniejsze i już przy tworzeniu Twoich den
drytów będziemy trzymać się tych 7 cech. Tak unikniemy arbitralnego doboru cech. 

Z grubsza biorąc, postępujemy następująco:
(1)  Ustalamy a priori grupę kilku języków, która jest w miarę jednorodna.
(2)  Wybieramy listę cech, które mogą charakteryzować języki.
(3)  Na bazie ustalonego zbioru języków ustalamy odległości między cechami i two

rzymy dendryt wrocławski (dendryt odwrotny). 
(4) W oparciu o dendryt odwrotny wybieramy cechy, które nazywamy kluczowymi.
(5)  W oparciu o te cechy kluczowe ustalamy odległości m między językami i tworzy

my dendryt języków.

zakończenie

Autorowi nie jest wiadome, czy metoda dendrytu odwrotnego została zastosowana 
zgodnie z sugestiami z listów. Tak czy owak, jest ona warta dokładniejszego zbada
nia pod kątem możliwości jej zastosowań.
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collaboration between professors Witold Mańczak and Hugo steinhaus  
in the area of application of mathematical methods to linguistics 

summary

This paper presents the letters written by Prof. Hugo Steinhaus to Prof. Witold Mańczak in which he 
proposes to apply certain mathematical methods to linguistic problems.
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Swój tekst zacznę od dylematów związanych z formułowaniem tytułu. Początkowo 
zamierzałam przyjrzeć się publikacji Witolda Mańczaka Polska fonetyka i morfolo-
gia historyczna z roku 19651. W takiej sytuacji warto postawić pytanie o aktualność 
podręcznika, wszak minęło ponad pół wieku. Jednak bliższy ogląd skryptu Witolda 
Mańczaka kazał spojrzeć na problem całkiem inaczej. Jest to podręcznik o bardzo 
silnym piętnie autorskim, podręcznik pokazujący specyfikę spojrzenia na ewolu-
cję języka przez Witolda Mańczaka i  fakt ten różni ów podręcznik do nauczania 
gramatyki historycznej od wszystkich innych. Sprawa aktualności okazała się dru-
gorzędna, natomiast walor nadrzędny uzyskała specyfika podręcznika – stąd tytuł 
Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczni-
ków akademickich. 

1 Pisze Profesor we wstępie do II wydania (1975), że podręcznik do gramatyki historycznej języka 
polskiego opracował według tych samych zasad co gramatykę historyczną języka francuskiego 
(Mańczak 1962/1975). 
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1. Podręczniki akademickie prezentują aktualną wiedzę z danej dziedziny i zazwy-
czaj autor stara się ukryć własny profil naukowy, ten w całej pełni ma okazję de-
monstrować na wykładach monograficznych. Jest to oczywiście fikcją, bo trudno 
przekazywać wiedzę wbrew własnym poglądom. I gdy przyjrzymy się bliżej funkcjo-
nującym w polskiej dydaktyce akademickiej gramatykom, nie tylko historycznym, 
okaże się, że każda z nich ma odmienny charakter. Profesor Mańczak nie skrywał 
swojej osobowości naukowej. Prezentacja materiału historycznego poprzedzona jest 
wykładem o sposobie interpretowania zmian fonetycznych i morfologicznych przez 
Autora. Powiedzieć by nawet można, że to autorska monografia na temat ewolucji 
polszczyzny. Jednak na odwrocie strony tytułowej widnieje informacja: „skrypt dla 
szkół wyższych”. Podkreślić też trzeba, że mimo iż nakład pierwszego wydania był 
wysoki, ukazał się nakład drugi w 1975 r. (2 500 + 100 egz.), a w 1983 r. nakład trzeci 
(8 000 egz.!). 

Jak wynika z tytułu, podręcznik mieści dwie zasadnicze części, fonetykę i mor-
fologię, przy czym w morfologii pomieszczony jest opis nie tylko fleksji, jak to naj-
częściej bywa, ale i słowotwórstwa. Pisze Profesor: 

Jeśli chodzi o pierwsze zadanie gramatyki historycznej, tzn. o rejestrację zmian fo-
netycznych i analogicznych, podręcznik nie przynosi nowych faktów (…) (Mańczak 
1965/1975: 92). 

Jednak nie części rejestrujące fakty stanowią zasadniczą warstwę podręcznika. 
Części analityczne skryptu Mańczaka są bardzo zwięzłe. Fonetyka znajduje się na 
17 stronach (w tzw. „trojaczkach” fonetyka mieści się na 139 stronach (Klemensie-
wicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1955/1964: 17–156)). Część analityczna morfologii 
w podręczniku Mańczaka znajduje się na 86 stronach, w gramatyce historycznej Ze-
nona Klemensiewicza, Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Stanisława Urbańczyka na 
235 stronach (ibid.: 159–394). Mocno trzeba podkreślić, że to nie był podręcznik do 
uczenia się, ale do rozumienia. Oczywiście uczenie się zakłada rozumienie. Chodzi 
mi o  proporcje. Profesor Mańczak zakładał znajomość staro-cerkiewno-słowiań-
skiego oraz znajomość podstaw gramatyki historycznej, celem Jego podręcznika 
było przyporządkowanie tej wiedzy prawom ogólnym. Nacisk położony jest na pra-
wa językowe. Warto więc zatrzymać się właśnie przy nich.

2. Dla Profesora Mańczaka językoznawstwo to nauka autonomiczna i  ścisła. Na 
najwyższym piętrze stawia językoznawstwo ogólne, którego celem jest formułowa-
nie na podstawie prac językoznawstwa opisowego, historycznego i porównawczego 
praw językowych. Tak więc pierwszym zadaniem lingwistyki, jak każdej nauki, jest 
rejestrowanie faktów, drugim zaś zadaniem jest objaśnianie związków i prawidło-
wości między faktami. 

2 Posługiwałam się drugim wydaniem podręcznika, do tego też wydania odsyłam w cytatach, które 
pojawiają się w dalszej części niniejszego tekstu.
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Prawa dotyczą wszystkich bądź większości języków. Nie stawia Profesor prawom 
językowym wymogu bezwyjątkowości. Tu odwołuje się do innych nauk, konkretnie 
zaś do biologicznego prawa dziedziczenia – nie jest ono bezwyjątkowe, a przecież 
nikt nie odbiera mu statusu prawa. Mocno trzeba podkreślić, że we współczesnej 
filozofii w naukach empirycznych nie obowiązuje bezwyjątkowość, tę cechę mogą 
mieć tylko prawa nauk formalnych. Inna sprawa, że istnieje wielość definicji, kla-
syfikacji, wiele ujęć formalnych i  funkcjonalnych oraz różnorodnych ograniczeń, 
którym podlegają twierdzenia mające tak wysoką rangę w systemie wiedzy, by moż-
na im przyznać nazwę prawa naukowego. I w publikacji Filozofia a nauka. Zarys 
encyklopedyczny w haśle Prawo naukowe (i prawidłowość) autor przytacza 16 pozycji 
książkowych poświęconych temu zagadnieniu. Jeden z  warunków odsyła do tzw. 
uzasadnienia pośredniego, tzn. możliwości dedukcyjnego wyprowadzenia prawa 
z innych twierdzeń uznanych już w nauce. 

Z twierdzeń mających uzasadnienie pośrednie (teoretyczne) nie rezygnuje się łatwo 
nawet w wypadku ustalenia faktów z nimi sprzecznych, czyli tzw. kontrprzypadków 
(Cackowski 1987: 524). 

Tłumaczy to, dlaczego tzw. wyjątki w żaden sposób nie obalają praw Witolda Mań-
czaka. Mocno podkreśla Profesor, że 

Przez prawa językowe rozumie się (…) stwierdzenia, które są prawdziwe w odnie-
sieniu do większości języków świata i  większości okresów ich rozwoju (Mańczak 
1965/1975: 42). 

Gdy mówimy o  jednym języku, mamy do czynienia jedynie z regułami, a nie 
z  prawami. I  nie dziwi, że w  podręczniku do gramatyki historycznej języka pol-
skiego autorstwa Witolda Mańczaka mamy odesłania do innych języków, głównie 
romańskich. Według Profesora łatwiej przyswoić sobie reguły, gdy zna się prawa. 

Prawa stawia Profesor na bardzo wysokim stopniu uogólnienia. Oto prawa po-
mieszczone w podręczniku do nauki języka hiszpańskiego. 

I.  Istnieje związek między częstością użycia elementu językowego a jego wielkością 
(…).

II.  Istnieje związek między częstością użycia elementu językowego a jego zróżnico-
waniem (…) (Mańczak 1966: 128).

Te dwa prawa na najwyższym stopniu ogólności w podręczniku do historii języka 
polskiego rozbija Profesor na pięć podrzędnych, a więc: 

I. elementy o tym samym znaczeniu zanikają częściej, niż się pojawiają; 
II. elementy krótsze zastępują dłuższe; 
III. elementy dłuższe zachowują charakter archaiczny; 
IV. jeśli chodzi o  formy liczby pojedynczej wobec mnogiej; trybu oznajmującego 

wobec innych trybów; formy czasu teraźniejszego wobec innych czasów; formy 
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3 osoby wobec innych; liczebników niższych wobec wyższych; wołacza wobec in-
nych przypadków, to: 
 – pierwsze zachowują się dłużej niż drugie;
 – pierwsze zachowują charakter archaiczny częściej niż drugie;
 – pierwsze powodują przekształcenia drugich częściej niż na odwrót;
 – pierwsze zastępują częściej drugie niż na odwrót;

V.  jeżeli chodzi o formy rzeczowników pospolitych wobec nazw osób; formy przy-
padków lokalnych nazw geograficznych wobec tych samych przypadków nazw 
pospolitych; formy przypadków nielokalnych rzeczowników pospolitych wobec 
tych samych przypadków nazw geograficznych, to: 

  – pierwsze zachowują częściej charakter archaiczny niż drugie.

W tym miejscu warto zauważyć, że Profesor brał pod uwagę elementy stałe, a nie 
tylko zmienne. Niezmienność elementów języka stanowiła według Witolda Mań-
czaka zasadniczą różnicę między językoznawstwem opisowym a historycznym. To 
drugie jest według Niego 

skondensowaną wielokrotnością językoznawstwa opisowego, chodzi mianowicie 
o to, że bynajmniej nie wszystkie elementy tekstów zmieniają się naraz, wskutek czego 
(…) daleko ekonomiczniej jest przedstawić go za pomocą jednej gramatyki historycz-
nej (…), niż pisać np. dwadzieścia gramatyk opisowych (…) (Mańczak 1965/1975: 3). 

W tym miejscu trudno nie postawić kwestii natury metodologicznej. Choć Pro-
fesor Mańczak nie był strukturalistą, jego wizja opisu ewolucji języka jest zbieżna 
z próbami dostosowania strukturalizmu do historii języka (Kleszczowa 2012). Mam 
na myśli opisy płaszczyzn dla wieków przeszłych i porównywanie ich; wymienić tu 
można Rozwój fonologiczny języka polskiego Zdzisława Stiebera (1952), potem prace 
Ireny Bajerowej dla XVIII i XIX w. (Bajerowa 1986, 1992, 2000), także pracę Jej wy-
chowanek dla wieku XVII (Ostaszewska 2002). Wprawdzie dla poziomów wyższych 
niż fonologiczny uwaga skupiona była na kategoriach zmiennych, ale ogólna idea – 
porównywanie płaszczyzn – była realizowana. 

Mówimy o podręcznikach z lat 60. i 70. XX w. Już wtedy Profesor przywiązywał 
wielką wagę do uwarunkowań statystycznych. Pisał w Z zagadnień językoznawstwa 
ogólnego:

Problemy roztrząsane przez językoznawców rozpadają się (…) na dwie kategorie: 
1) te, które można rozstrzygać za pomocą statystyki, oraz 2) te, których za pomocą 
statystyki rozstrzygnąć się nie da. Językoznawstwo pojmowane jako nauka ścisła zaj-
muje się problemami pierwszej kategorii. Innymi słowy, chodzi o to, aby problemy 
tak formułować, żeby były rozwiązywalne za pomocą statystyki (Mańczak 1979: 90). 

Kończąc wstęp do drugiego wydania Polskiej fonetyki i morfologii, pisze Witold 
Mańczak o niedostatkach wynikających z niemożności opanowania całego materia-
łu i wynikającej z tego konieczności uciekania się do intuicji przy orzekaniu o staty-
styce. Zaraz potem czytamy: 
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Osiągniecie maksymalnej perfekcji pod tym względem nastąpi w niedalekiej przy-
szłości, gdy dzięki ma sz y nom elek t ronow y m [wyróżn. K.K.] lingwista przystę-
pujący do pisania gramatyki historycznej będzie dysponował ścisłymi danymi staty-
stycznymi dotyczącymi każdego zjawiska językowego we wszystkich tekstach, jakie 
w danym języku kiedykolwiek zapisano (Mańczak 1965/1975: 10).

Minęło prawie 50 lat, elektronika zrobiła znaczne postępy, a jednak – na spełnienie 
tej wizji nadal czekamy.

Przeciwny był Profesor interpretowaniu zmian odwoływaniem się do postępu 
cywilizacji czy zmian mentalności – tu posłużył się przykładem czasu zaprzeszłego. 
W tym miejscu zatrzymam się przy monografii katowickiej lingwistki Aliny Ko-
walskiej Ewolucja analitycznych form czasownikowych z imiesłowem na -ł w języku 
polskim (Kowalska 1976), w  której wyraźnie pokazane jest, że czas zaprzeszły już 
od początku polszczyzny pisanej był rzadko spotykany. Profesor Mańczak napisał 
recenzję rozprawy Aliny Kowalskiej. Oto fragment tej recenzji: 

za najważniejszą zaletę recenzowanej pracy należy uznać fakt, że większość zawar-
tych w niej twierdzeń jest sprawdzalna. Gdyby ktoś np. wątpił, czy konstrukcje typu 
będzie pisać (w przeciwieństwie do będzie pisała czy będzie pisało) istotnie w okre-
sie staropolskim stanowiły 99%, w okresie średniopolskim 48%, a w okresie nowo-
polskim 64% użyć, to nic łatwiejszego, jak sprawdzić obliczenia autorki (Mańczak 
1977: 380).

3. Ważna była dla Profesora statystyka, był to w  Jego przekonaniu sposób na zo-
biektywizowanie twierdzeń językoznawczych. Szczególny akcent kładł na przejawy 
nieregularnego rozwoju spowodowanego frekwencją. I faktycznie, w opisie polskiej 
fonetyki historycznej najczęściej nieregularny rozwój fonetyczny tłumaczy Profesor 
częstością użycia. Ale nie tylko. Pisze również o rozwoju nieregularnym spowodo-
wanym asymilacją, dysymilacją i metatezą, np. szerść (por. szorstki) → sierść, żgliszcze 
(por. podżegać) → zgliszcze, studnąć → stygnąć; o rozwoju nieregularnym spowodo-
wanym hiperpoprawnością: zubr, zmudny → żubr, żmudny; o rozwoju nieregular-
nym spowodowanym pisownią (Sandomierz); dość często podaje Profesor przykłady 
nieregularnego rozwoju, u którego podłoża stoją zapożyczenia, np. z czeskiego litość 
obok rodzimego luty, z czeskiego albo ukraińskiego chuć obok chęć; a także – o in-
nym rozwoju nieregularnym (np. uczestnik ze stp. uczęstnik (por. część)); wiadomo, 
że nikt nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. 

4. Był Profesor wielką osobowością w polskiej nauce; nie ulegał modom językoznaw-
czym, nigdy nie był strukturalistą, a tym bardziej – kognitywistą. Był zawsze Witol-
dem Mańczakiem. I w tym miejscu pozwolę sobie zacytować fragment znanego mi, 
choć jeszcze nie opublikowanego tekstu Piotra Sobotki: 
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Trzeba było wykazać się nie lada odwagą, aby w  środowisku językoznawczym, 
w  którym w  latach 50. i  60. przebywał Profesor Mańczak, otwarcie krytykować 
de Saussure’a i zapoczątkowaną przez niego metodę  (Sobotka 2017: 22). 

Starałam się tu pokazać, że Witold Mańczak był osobowością nie tylko jako na-
ukowiec, ale również jako nauczyciel akademicki. 

Na koniec posłużę się początkiem jednej z najstarszych pieśni na Boże Narodze-
nie: Stałać się rzecz wielmi dziwna. Choć nigdy nie byłam studentką Profesora Mań-
czaka, mówiłam o  Nim jako o nauczycielu akademickim. Wnioskowałam o  Jego 
postawie, wnikając w specyfikę podręczników Jego autorstwa – podręcznika do na-
uki języka włoskiego (Mańczak 1961), francuskiego (Mańczak 1960), hiszpańskiego 
(Mańczak 1966), także gramatyk historycznych języka francuskiego i polskiego. Za-
stanawiam się nawet, czy droga, którą poszłam w niniejszym wystąpieniu, nie wy-
nika z bliskości postawy wobec dydaktyki akademickiej. Nauczyciel akademicki nie 
tylko ma przekazywać wiedzę z danej dziedziny, ale ponad wszystko – ustosunko-
wywać się do niej, a także – wplatać w przekazywany kanon wiedzy własne przemy-
ślenia, efekty własnych badań. Tylko w ten sposób z szerokiego grona podopiecznych 
jest w stanie „zarazić” niektórych studentów pasją badawczą. 
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Witold Mańczak’s Gramatyka historyczna języka polskiego  
(‘historical grammar of Polish’) as compared to other academic textbooks  

Summary

Professor Witold Mańczak authored many academic textbooks, mostly concerning Romance lang-
uages, but also a historical grammar of Polish. This textbook focuses on the interpretation of ling-
uistic, phonetic and morphological changes and on their subordination to general laws of language. 
According to Professor Mańczak, laws apply to all or the majority of languages; regularities ob-
served in a single language can be granted no higher status than that of rules. Mańczak viewed laws 
as residing on a very high level of generalization, and he believed their verifiability lies in statistical 
circumstances. He wrote that linguistic problems should be formulated in such a way that they can be 
solved using statistics; those that cannot be solved using statistics are not worth the consideration. He 
saw the development of linguistics as tied to the progress in electronics.

Professor Mańczak was an individuality in Polish linguistics who did not follow the linguistic 
fashion; he was never a structuralist and all the more a cognitivist. But it transpires that he was also 
an individuality in academic teaching. This author inferred his stance by delving into the specificity 
of  the textbooks he authored: an Italian, French, and Spanish textbook, but also historical gram-
mars of French and Polish.
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Moje wspomnienie chciałabym poświęcić działalności dydaktycznej Profesora Wi-
tolda Mańczaka, która, jak się wydaje, pozostawała dotąd w cieniu Jego wielkiej ak-
tywności badawczej, a która z pewnością na wspomnienie zasługuje. Jako studentka, 
magistrantka i doktorantka Profesora, pozwolę sobie przedstawić kilka faktów.

Profesor Witold Mańczak podjął pracę na krakowskiej romanistyce w roku 1954 
i przez ponad czterdzieści lat, z przerwami na roczne wykłady na Sorbonie (1974/75), 
a potem na uniwersytecie w Giessen w 1992 r., prowadził u nas zajęcia z gramatyki 
historycznej i historii języków romańskich, jako przedmioty kursowe i monogra-
ficzne, a także seminaria magisterskie.

Z bibliografii prac Profesora wynika, że Jego pierwszymi książkowymi publika-
cjami były gramatyki języków romańskich i skrypty do przedmiotów akade mickich: 
Gramatyka francuska (1960, 3 wydania), Gramatyka włoska (1961, 3 wydania), 
Phonétique et morphologie historiques du français (1962, 5 wydań), Podręcznik języ-
ka włoskiego (wspólnie z ks. Sante Graciottim, slawistą i polonistą przebywającym 
wówczas w Krakowie, 1963, 2 wydania), Gramatyka hiszpańska (1966), Chrestomat-
hie de l’ancien français, czyli wybór tekstów starofrancuskich wraz z etymologiami 
trudniejszych wyrazów (1968, 3 wydania), Fonetica e morfologia storica dell’italiano 
(1976, 3 wydania), Fonética y morfología histórica del español (1980, 3  wydania). 
Podkreślić należy znaczenie tych publikacji dla studiujących języki romańskie  
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w czasach, kiedy książki zagraniczne były bardzo trudno osiągalne, a nasza biblio-
teka dysponowała jedynie przedwojennymi lub starszymi podręcznikami czy gra-
matykami. Podręczniki do historii języków romańskich są zresztą dotąd używane, 
dostępne jedynie jako wysłużone egzemplarze lub ich kserokopie. Ich zaletą jest 
zwięzłość w podawaniu informacji (liczą nieco ponad 100 stron) i jasny układ, choć 
dla studentów rozpoczynających naukę gramatyki historycznej często nawet to sta-
nowiło przeszkodę. Dopiero pewna wprawa pozwalała docenić brak zbędnych lub 
drugorzędnych informacji na tle jasnego wykładu kwestii najistotniejszych. W pod-
ręcznikach dawał Profesor wyraz swoich poglądów naukowych o roli analogii i fre-
kwencji użycia w nieregularnym rozwoju fonetycznym, morfologicznym i leksykal-
nym, popierając je wieloma objaśnianymi przykładami z różnych języków. 

Jego wykłady z gramatyki historycznej języka francuskiego i innych języków ro-
mańskich (dla romanistów jako wykłady monograficzne) także cechowała jasność 
wywodu – powtarzał często, że język nauki ma służyć do objaśniania w prosty spo-
sób zagadnień skomplikowanych, a nie do złożonych interpretacji prostych zjawisk. 
Mimo trudności przedstawianej materii otrzymywaliśmy logicznie zbudowany 
przekaz o  faktach językowych, inspirujący do ich obserwacji i  namysłu. Profesor 
często uzupełniał swój wywód dygresjami, przywoływał przykłady z wielu różnych 
języków (romańskich, słowiańskich, germańskich i innych), tłumaczył drobne fakty 
ortograficzne, fleksyjne lub leksykalne, odbiegając czasem od zasadniczego wątku 
wykładu, stąd zajęcia z nim nigdy nie były nudne, wymagały uwagi, ale też budzi-
ły zainteresowanie niedostrzeganymi często wcześniej szczegółami. Podziwialiśmy 
Jego swobodę w poruszaniu się wśród różnych języków. Objaśniał nam też polszczy-
znę, odwoływał się do języków słowiańskich. Profesor nie sprawdzał obecności na 
wykładach, dopuszczał możliwość wyłącznie samodzielnej pracy; ważny był tylko 
wynik egzaminu.

Jako egzaminator był bardzo wymagający, ale kryteria oceny egzaminu z grama-
tyki historycznej języka francuskiego były od początku znane, obiektywne i przez 
to nie podlegały dyskusji. Podstawą były zawsze egzaminy pisemne, bo te uważał 
za miarodajne. Otrzymywaliśmy więc fragment starofrancuskiego tekstu, w którym 
wyróżniono kilkanaście wyrazów do analizy. Ich etymony, czyli określone wyrazy 
łacińskie (z których rzadsze i trudniejsze były nam podawane), liczyły w sumie oko-
ło stu znaków. Należało precyzyjnie określić pozycję poszczególnych głosek, wybie-
rając opis położenia w wyrazie: dla samogłosek w stosunku do akcentu w łacinie, 
miejsca w sylabie i spółgłoskowego otoczenia, dla spółgłosek ich miejsce w wyrazie, 
także względem innych dźwięków. Alfabetyczna lista możliwych ponumerowanych 
pozycji głoski zamieszczona była pod tekstem. I tak np. dla akcentowanej samogłos-
ki a w etymonie cantare (> fr. chanter) należało wybrać opis: „a tonique libre”, a dla 
spółgłoski k (w pisowni c): „initial devant a”. Z kolei przy r właściwym określeniem 
było: „reste toujours F”, co oznaczało, że głoska r w łacińskich wyrazach regularnie 
zachowuje się we francuskim, ale w tym wypadku jej zanik wynika z nieregularne-
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go rozwoju spowodowanego częstością użycia bezokoliczników zakończonych we 
francuskim na -er. Ponieważ dokładne podanie miejsca i otoczenia głoski w wyra-
zie łacińskim determinowało jej regularny rozwój do współczesnej formy w języku 
francuskim, wynik wyboru opisu był jednoznacznie poprawny lub nie. Należało 
także podać przyczyny ewentualnej nieregularności: rozwój analogiczny, wynika-
jący z częstości użycia lub z zapożyczenia. Znana była także skala ocen w zależności 
od popełnionych błędów: do 30 błędów – dostateczna (za 31 błędów otrzymywano 
ocenę niedostateczną), do 20 błędów – dobra, do 10 – bardzo dobra. Student z oce-
ną pozytywną z  egzaminu pisemnego miał możliwość przystąpienia dodatkowo 
do egzaminu ustnego. Wtedy mógł otrzymaną ocenę poprawić lub utrzymać. Nie 
słyszałam natomiast o wypadku, aby ocena ogólna została obniżona. O egzaminie 
z gramatyki historycznej krążyły jednak złowrogie legendy…

Kiedy Profesor Mańczak w  latach 1970–1974 był dyrektorem Instytutu, bardzo 
dbał o  rzetelną i  obiektywną ocenę egzaminów wstępnych, a  także egzaminów 
z praktycznej nauki języka francuskiego. Poprawa egzaminów odbywała się w ze-
spole, ustalana była siatka ocen w  zależności od ilości błędów, ostateczna ocena 
wynikała z ilości punktów z poszczególnych części egzaminu. Profesor kładł duży 
nacisk na praktyczną znajomość języka francuskiego, uważając ją za podstawę dal-
szych studiów.

Profesora Mańczaka otaczała aura surowości, skupienia na pracy naukowej, 
pewnej niedostępności, ale nasze pytania lub wątpliwości zgłaszane w trakcie za-
jęć nie były traktowane z  niechęcią czy zniecierpliwieniem. W  kierowaniu ma-
gisterium czy doktoratem, o  czym sama się przekonałam, zostawiał podopiecz-
nym swobodę, ale jednocześnie chętnie udzielał wskazówek, sugerował lektury, 
zachęcał do poszerzenia horyzontu poszukiwań. Ze swoją sumiennością w wyko-
nywaniu dydaktycznych zobowiązań, zwracaniem uwagi na rzetelność naukową, 
z uprzejmością, lecz i pewnym dystansem w stosunku do studentów był wzorem 
naukowca z prawdziwą klasą. 

Koniecznie chcę wspomnieć o dwóch zasłyszanych niedawno od koleżanek z In-
stytutu faktach, o których wcześniej nie wiedziałam, pewnie inni także nie byli tych 
spraw świadomi. 

Prof. Joanna Porawska, która po studiach romanistycznych, obejmujących także 
język rumuński, w tym języku zaczęła się specjalizować, na powstałej w latach 70. 
rumunistyce musiała (wśród innych przedmiotów) poprowadzić wykład i ćwiczenia 
z gramatyki historycznej języka rumuńskiego, która dla niej nie była przedmiotem 
ze studiów. Profesor Mańczak zaproponował wówczas, że do tych zajęć ją przygo-
tuje. I rzeczywiście, wielokrotnie spotykał się z nią w soboty o 8 rano i w swoim ga-
binecie wyjaśniał zawiłości historii rumuńskiego, tego szczególnego języka romań-
skiego z wpływami słowiańskimi, greckimi, tureckimi… I to był czas poza pensum, 
ofiarowany młodszej koleżance w trosce o prowadzone przez nią zajęcia. Pamiętam 
też, że kiedy starałam się o urlop naukowy przed habilitacją, Profesor przejął moje 
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ćwiczenia do swego wykładu. Nikt inny wtedy nie mógł mnie zastąpić, a dzięki ge-
stowi Profesora urlop ten otrzymałam.

Inna z koleżanek, dr Rosanna Krzyszkowska-Pawlik, przy okazji rozmowy na te-
mat zbliżającej się rocznicy śmierci Profesora wspomniała o Jego życzliwości wobec 
studentów. W połowie lat 80. stworzono studentom romanistyki równoczesną spe-
cjalizację w zakresie filologii hiszpańskiej. Utworzona została kilkunastoosobowa 
grupa, która realizowała program równolegle, z możliwością podwójnego złożenia 
magisterium po napisaniu dwóch prac; kilkoro studentów przy dużym nakładzie 
pracy z takiej możliwości skorzystało. Mieli oni znacznie więcej godzin zajęć, by zre-
alizować podstawy programowe dwóch filologii. Zajęcia z gramatyki historycznej ję-
zyka hiszpańskiego zostały zaplanowane na sobotę, na godzinę 7.30 (Profesor często 
miewał zajęcia o tej porze, potem już mógł iść do Biblioteki Jagiellońskiej), co wyda-
wało się studentom porą bardzo niedogodną. Okazało się jednak, co dr Krzyszkow-
ska-Pawlik wspomina jako wyraz życzliwości i wyrozumiałości Profesora, że wypra-
cowano consensus: na wykład przychodziła zawsze przynajmniej jedna „dyżurna” 
osoba, pilnie robiła notatki i przekazywała je kolegom. Profesor i tak zwracał się do 
audytorium, choćby jednoosobowego, słowami „Proszę Państwa”, co zapamiętałam 
także z pewnego wykładu w okresie okołoświątecznym, kiedy koledzy spoza Krako-
wa wyjechali już do domów, a my nie śmieliśmy prosić wcześniej o odwołanie zajęć. 
Do dwóch obecnych krakowianek Profesor tak się właśnie zwracał, nie uczyniwszy 
żadnego komentarza do nieobecności kilkudziesięciu naszych kolegów.

Dla studentów zainteresowanych językoznawstwem zajęcia z Profesorem Mań-
czakiem były prawdziwym źródłem wiedzy, ale też dawały możliwość zetknięcia się 
z naukowcem wielkiego formatu, jasno określającym swe poglądy badawcze, wska-
zującym na metody, jakie stosuje dla sformułowania swoich tez – odwołania do teks-
tów z różnych epok, licznych poświadczeń, statystyki, do zdobyczy językoznawstwa 
porównawczego. Wpajał nam swoje przekonanie o wadze możliwości sprawdzenia 
głoszonych poglądów, o kryteriach prawdy w nauce (wzorem dla niego były nauki 
ścisłe). Nie wahał się przed krytyką poglądów, których nie dało się zweryfikować, ale 
Jego uwagi nie były kierowane ad personam, lecz wytykały niespójność twierdzeń, 
szczupłość materiału bądź wręcz nieliczenie się z faktami. 

Sądzę, że oprócz wielkiej spuścizny naukowej, jaką zostawił nam Profesor Wi-
told Mańczak, należy pamiętać o  Jego roli wykładowcy i  rzetelnego przewodnika 
naukowego.
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professor Witold Mańczak – an educator  
summary

This memoir on Professor Witold Mańczak as an academic teacher opens with a list of grammars and 
textbooks of the history of Romance languages which he wrote for students of Romance philology. 
This is followed by a description of Professor’s lectures in historical grammar of Romance languages – 
erudite but clear, with multiple examples and digressions which widened the scrutinized topic. Also 
his manner of examining is mentioned, known and strictly defined criteria of evaluation, and its ob-
jectivity. Professor’s colleagues from the Institute of Romance Philology like to reminisce his friendly 
and selfless help and cordiality towards students – beside his attributed severity. Lastly, we emphasize 
the importance of Professor’s scientific views and methodology in the shaping of academic staff. 
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Chociaż Katedra Filologii Romańskiej powstała na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 1892 r., Katedra Studiów Iberystycznych rozpoczęła swoją działalność dużo póź-
niej. Od lat 50. XX w. seminarium z literatury hiszpańskiej prowadziła doktor, po-
tem profesor, Stefania Ciesielska-Borkowska, wcześniej już istniał lektorat języka 
hisz pańskiego, ale oficjalnie Katedra rozpoczęła działalność w 1975 r. W tym samym 
roku odeszła Maria Strzałkowa, jej założycielka, przed śmiercią zleciwszy swojej 
uczennicy, Teresie Eminowicz, stworzenie zespołu. Późniejsza profesor, a wówczas 
magister Eminowicz podjęła się tego wręcz karkołomnego zadania i skupiła wokół 
siebie osobistości świata literackiego. Współpracowali wówczas z nami, między in-
nymi, Florian Śmieja z Kanady, Henryk Ziomek ze Stanów Zjednoczonych, Stefa-
nia Ciesielska-Borkowska, Stefan Pieczara, Gabriela Makowiecka. Kiedy w  1978  r. 
prof. Makowiecką zastąpił Piotr Sawicki, w Zakładzie istniały dwa zespoły: literacki 
i językoznawczy. Pierwszy z nich miał swojego opiekuna w osobie Sawickiego, na-
tomiast przez długie lata krakowska iberystyka borykała się z niedostatkiem języ-
koznawców. Przez długi czas z Katedrą współpracowali m.in. Józef Reczek (z Kate-
dry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego), Stanisław Widłak (italianista) 
i Witold Mańczak.

Profesor Mańczak współpracował z  nami od samego początku, czyli od roku 
1975, do momentu przejścia na emeryturę w roku 2003. Przez te lata prowadził kurs 
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gramatyki historycznej języka hiszpańskiego (dopiero z czasem ćwiczenia do jego 
zajęć zaczęli prowadzić niektórzy jego asystenci). Zawsze we wtorki, zawsze o godzi-
nie 7.30 w sali 204 dawnego Collegium Paderevianum. Punktualny, elegancki, wy-
ważony i spokojny. Nie mieliśmy wówczas pojęcia, z jakiej klasy naukowcem mamy 
do czynienia. Dopiero w  czasie naszych wyjazdów stypendialnych dowiadywali-
śmy się, że mieliśmy zajęcia z uczonym światowego formatu. Bez grama kokieterii 
poruszał się na obszarach indoeuropejskich, zapuszczając się niekiedy do Kazach-
stanu i  Chin. Z  jednakową swobodą mówił o  starogreckim, co staro-cerkiewno-
-słowiańskim, chińskim mandaryńskim, gockim czy średnio-wysoko-niemieckim. 
Jego anegdotyczne powiedzenie „Bóg raczy wiedzieć”, którym kwitował niekiedy 
niewyjaśnione zjawiska językowe, uczyło nas pokory wobec potęgi i zagadki, jaką 
bywa język. O ile same zajęcia były przykładem rzetelnej dydaktyki, egzaminy, skru-
pulatnie ułożone, pisane pod czujnym okiem kilku osób pilnujących w sali amfite-
atralnej, do której Profesor wpuszczał jedynie z długopisem i chusteczką do nosa, 
były przykładem dążenia do absolutnego obiektywizmu w ocenie. W czasach, gdy 
nie istniały protokoły ani elektroniczne systemy archiwizacji, skrzętnie zapisywał 
oceny w  swoim notesie, bo według niego asystentem prowadzącym ćwiczenia do 
jego wykładów mógł zostać jedynie szczęśliwy posiadacz oceny bardzo dobrej. Ten 
sam sprawdzian przechodził ewentualny kandydat na studia doktoranckie. Profesor 
zresztą nie zostawił wielu doktorantów. Należeli do nich: Stanisław Widłak, Marek 
Gawełko, Anna Bochnakowa, Wiaczesław Nowikow, Jerzy Sławomirski i  pisząca  
te słowa. 

W trakcie zajęć starał się też stosować swoje dydaktyczne motto, że nie sztuką 
jest opisywać rzeczy proste w sposób skomplikowany, ale na odwrót: kwestie trudne 
wyjaśniać w sposób jasny i przystępny. 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej dydaktycznej zasłudze Profesora: uczeniu sza-
cunku dla natury. Jego rady (do których sam się stosował!), że lepiej schodzić po 
schodach, niż zjeżdżać windą, że należy zapisywać drugą stronę zadrukowanego 
papieru, że godzina ósma rano to najwyższy czas, żeby w  sali wykładowej zgasić 
światło, można szumnie nazwać świadomością ekologiczną, ale w czasach, w któ-
rych o  ekologii nie mówiono wiele, świadczyły o  jego głębokim i  autentycznym 
szacunku dla natury. Sam zresztą imponował sportowym wizerunkiem: szczupły, 
schludny starszy pan, którego zdarzało się widzieć w momencie, gdy podbiega (!) do 
tramwaju… 

Jego jedyne dwie pozycje książkowe poświęcone stricte językowi hiszpańskie-
mu to właśnie pozycje dydaktyczne: Gramatyka hiszpańska (Mańczak 1966a), jedna 
z pierwszych, jeśli nie pierwsza nowoczesna gramatyka tego języka, i skrypt dla stu-
dentów Fonética y morfología histórica del español, przetłumaczony na hiszpański 
przez ówczesnego lektora języka hiszpańskiego Enrique Porcela Ortegę (Mańczak 
1980a), z późniejszym wydaniem w roku 1989. Pewnie przymiotnik strukturalny nie 
przypadłby Autorowi do gustu, ale trudno odmówić tym podręcznikom uporząd-
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kowanej, logicznej i przystępnie podanej struktury. Cechowały je zwięzły styl, pro-
sta i przejrzysta forma, brak językowych ozdobników i jednego zbędnego zdania. 

Pozostały dorobek Profesora dotyczący języka hiszpańskiego znajdujemy w dzie-
łach zbiorowych (zob. Bednarczuk 1986) i w indywidualnych publikacjach Profeso-
ra o charakterze naukowym lub popularno-naukowym. Do tych pierwszych należą 
zwięzłe opisy języków romańskich (Mańczak 1992a), ale też ich pochodzenia (Mań-
czak 1977) i klasyfikacji (Mańczak 1991a), do drugich należą dzieła popularyzujące 
wiedzę o językach świata (Mańczak 1999a).

W dorobku Profesora znajduje się też kilka artykułów poświęconych wyłącznie 
językowi hiszpańskiemu. Dotyczą one fleksji czasownika w ujęciu synchronicznym 
(Mańczak 1963) bądź diachronicznym (Mańczak 1976a, 1988a), genezy tego języka 
(Mańczak 1992b) i  jego nazwy (Mańczak 1996a), fonetyki historycznej (Mańczak 
1995a), także zjawisk fonetycznych we współczesnej chilijskiej odmianie hiszpań-
skiego (Mańczak 1996b). Hiszpania znalazła się też w polu jego zainteresowań jako 
jedno z domniemanych najstarszych terytoriów romańskich (Mańczak 2007). 

Język hiszpański pojawia się też wielokrotnie w pracach poświęconych rozma-
itym problemom językoznawstwa romańskiego: klasyfikacji języków romańskich 
(Mańczak 1961, 1994a), ich pochodzeniu (Mańczak 1969a, 1971, 1974a, 1974c, 1994b, 
1995b, 1995c, 1998, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b, 2012a), fonetycznym zjawiskom hi-
storycznym (1966b, 1974b), niekiedy (rzadko) zagadnieniom leksykalnym (1969b), 
dialektalnym (1980b), prozodycznym (1999b), nieregularnemu rozwojowi spowo-
dowanemu frekwencją (1965, 1968, 1975, 2009). W  kilku artykułach Profesor zajął 
się językiem katalońskim (1958, 1993), publikował też recenzje prac związanych z ję-
zykiem hiszpańskim (1991b) i  prac slawistycznych zredagowanych po hiszpańsku 
(2012b). Opublikował także wspomnienie o jednym z nestorów krakowskiej roma-
nistyki, Zygmuncie Czernym (1976b).

Swoje dokonania prezentował w  czasopismach zagranicznych („Revue rouma-
ine de linguistique”, „Revue de Linguistique Romane”, „Revue Romane”, „Revue 
d’Études Françaises” i  in.), w materiałach pokonferencyjnych, w periodykach kra-
jowych (wrocławskie „Estudios hispánicos”, „Rocznik Slawistyczny”, „Lingua Po-
snaniensis” czy krakowskie „Studia Iberystyczne”). Pisał je najczęściej jak rasowy 
romanista po francusku, stosując ten sam zwięzły styl wypowiedzi i tak samo, bez 
zbędnych ozdobników, tytułując swoje prace. Kilka lat temu, poproszony o publi-
kację do X tomu „Studiów Iberystycznych”, który miał być wizytówką naszego za-
kładu, przesłał polemikę z Yakovem Malkielem na temat niektórych form z najdaw-
niejszego hiszpańskiego poematu epickiego Pieśni o moim Cydzie (Mańczak 2011). 
Porównał w niej wersję paleograficzną z wydaniem krytycznym Menéndeza Pidala. 
I znowu, hołdując swojemu przekonaniu, że nie wolno ulegać autorytetom tylko dla-
tego, że kiedyś zostały nimi obwołane, ale sprawdzać i weryfikować proponowane 
przez nie tezy, doszedł do wniosku, że część omawianych przez Yakowa form po 
prostu nie istnieje w wersji oryginalnej: dodał je Pidal. Na marginesie warto dodać, 
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że przebrnięcie przez wersję paleograficzną średniowiecznego dzieła wymaga nie 
lada odwagi i benedyktyńskiej cierpliwości. 

Przez całe naukowe życie zawsze był przykładem niebywałej konsekwencji w sto-
sowaniu proponowanych przez siebie rozwiązań, a jego bezkompromisowa postawa 
świadczy o  tym, że, zgodnie z  tym, co głosił (Mańczak 1980c, 1982, 1988b, 1991c, 
1996c), w nauce niebywale ważne jest kryterium prawdy i że dążenie do prawdziwe-
go stanu rzeczy powinno być głównym zadaniem każdego uczonego. Pozostawił po 
sobie cenne wskazówki dla nas dydaktyków, naukowców, ale też ludzi. Był po prostu 
humanistą.
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professor Witold Mańczak as a Hispanist  
 summary

The paper is devoted to the figure of Professor Witold Mańczak and his long-term collaboration with 
Hispanic studies in Cracow; hence the appearance of motifs related to his didactic and scientific work, 
but also a personal recollection of Professor as a teacher and a linguist. The paper is completed by 
a bibliography of those of his works which directly or indirectly discuss the Spanish language. 
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