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O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w sáownikach

PojĊcie wymienione w tytule pochodzi od brytyjskiego jĊzykoznawcy Johna Sinclaira
i odnoszone jest zwykle do pewnego rodzaju uzgodnieĔ miĊdzy skáadnikami zdania,
obejmujących nie cechy gramatyczne owych skáadników i nie ich znaczenie, ale przekazywane przez nie oceny. W jednej z prac Sinclair zauwaĪyá np., Īe angielski czasownik
frazowy set in ‘zacząü siĊ, nastaü, nastąpiü, zapanowaü’ áączy siĊ zazwyczaj z nazwami
zjawisk niepoĪądanych, takimi jak anarchy ‘anarchia’, decadence ‘upadek’, despair
‘rozpacz’, malaise ‘marazm, niemoc’, rot ‘rozkáad’, towarzyszącymi mu jako podmiot
gramatyczny (Sinclair 1987: 155–156).
PoniewaĪ zjawisku prozodii semantycznej jĊzykoznawcy polscy poĞwiĊcili niewiele uwagi, artykuá zaczniemy od krótkiej informacji o nim, opartej gáównie na pracach
angielskojĊzycznych. W drugiej kolejnoĞci przedstawimy kilka przykáadów prozodii
semantycznej w polszczyĨnie, a nastĊpnie wskaĪemy kilka cech tego zjawiska, które
czynią go interesującym dla opisu jĊzyka, w tym dla leksykografii. ZakoĔczymy dyskusją na temat sposobów czerpania informacji o prozodii poszczególnych wyrazów
i sposobów jej opisu w sáownikach.
Ze wzglĊdu na rozlegáoĞü tematu, a z drugiej strony szczupáoĞü miejsca, jakie moĪemy mu tutaj poĞwiĊciü, artykuá ten moĪna traktowaü zaledwie jako rekonesans. Zainteresowany czytelnik moĪe siĊgnąü po prace Louwa (1993), Partingtona (1998: 65–78),
Sinclaira (1987), Stubbsa (1996: 173–181), a z polskich autorów — Lewandowskiej-Tomaszczyk (2005: 148–153) i Szewczyk (2007).

1. Prozodia semantyczna jako typ áączliwoĞci wyrazowej
Wyrazy w tekĞcie nie áączą siĊ dowolnie, lecz zgodnie z pewnymi reguáami lub preferencjami, róĪnie nazywanymi, zaleĪnie od odniesienia. WymieĔmy przykáadowo gramatyczną zgodĊ i rząd (czasem ujmowane razem pod nazwą akomodacji skáadniowej),
ograniczenia selekcyjne semantyki generatywnej (mające zapobiec tworzeniu zdaĔ typu
Bezbarwne zielone idee wĞciekle Ğpią) i antyczną zasadĊ decorum (dotyczącą stylistycz-
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nego uksztaátowania wypowiedzi). Są to zjawiska dobrze znane, a zarazem tak róĪne,
Īe zdziwienie moĪe budziü wrzucanie ich do jednego worka. JeĪeli mimo wszystko
wymieniamy je razem, to dlatego, aby pokazaü, jak szerokie i zróĪnicowane jest táo, na
jakim moĪna rozpatrywaü inne, mniej znane przykáady áączliwoĞci wyrazowej, m.in.
prozodiĊ semantyczną.
Nazwa tej ostatniej jest metaforą. Tak jak prozodia w fonologii obejmuje zjawiska
wykraczające poza granice fonemu (mianowicie akcent, iloczas i intonacjĊ), tak teĪ
prozodia w semantyce obejmuje zjawiska wykraczające poza granice jednostki leksykalnej. Nie wszystkie ponadjednostkowe zjawiska okreĞla siĊ jednak w taki sposób, lecz
przewaĪnie tylko te, które wiąĪą siĊ z przekazywaniem oceny.
ZauwaĪono, Īe pewne wyrazy zazwyczaj áączą siĊ z nazwami zjawisk negatywnych
(mówi siĊ o nich, Īe mają negatywną prozodiĊ semantyczną), a inne zazwyczaj z nazwami zjawisk pozytywnych (mówi siĊ, Īe mają pozytywną prozodiĊ semantyczną). Do
pierwszych naleĪy np. czasownik cause ‘powodowaü, spowodowaü’, najchĊtniej áączący
siĊ z nazwami zjawisk niepoĪądanych, takich jak strata, Ğmierü, wypadek, do drugich
— provide ‘zapewniaü, zapewniü’, chĊtnie áączący siĊ z nazwami rzeczy potrzebnych
i korzystnych, takich jak opieka, pieniądze lub ĪywnoĞü.
WaĪne jest, Īe ani cause, ani provide same przez siĊ nie wyraĪają oceny negatywnej
ani pozytywnej. Jednak przez fakt czĊstego wystĊpowania z nazwami zjawisk, odpowiednio, negatywnych i pozytywnych pozwalają spodziewaü siĊ takich nazw w swoim kontekĞcie i wpáywają na odbiór tekstu, niezaleĪnie od tego, jakie są intencje jego
nadawcy. ĝwiadomy tego autor moĪe wykorzystaü prozodiĊ semantyczną dla wyraĪenia
ironii, por. pol. popeániü báąd, gáupstwo, morderstwo, przestĊpstwo i na tym tle — popeániü kilka wierszy. NieuwaĪny autor moĪe zaĞ niechcący zdradziü swoje prawdziwe
intencje, np. gdy chwaląc czyjąĞ pracĊ, okreĞli ją jako ewidentnie samodzielną — por.
typowe negatywne konteksty tego przysáówka, wymienione dalej w tym artykule.
Ciekawe, Īe wyrazów o negatywnej prozodii semantycznej wymienia siĊ w literaturze wiĊcej, prawdopodobnie jest ich wiĊcej w jĊzyku. Powstaje pytanie, dlaczego tak
jest — jakim potrzebom jĊzykowym czy kulturowym to odpowiada. Prozodia semantyczna zresztą w ogóle prowokuje do róĪnych pytaĔ i otwiera ciekawe perspektywy
badawcze, do czego w dalszej czĊĞci artykuáu jeszcze wrócimy.

2. Prozodia semantyczna w polszczyĨnie
Niektóre przykáady prozodii semantycznej są doĞü oczywiste, np. áatwo zauwaĪyü, Īe
choü przyimki dziĊki i przez wskazują na przyczynĊ czegoĞ, to pierwszy sáuĪy do komunikowania o zjawiskach pozytywnych, a drugi o negatywnych, por. dziĊki sąsiedzkiej pomocy i przez ludzką nieĪyczliwoĞü. Pozytywna prozodia przyimka dziĊki jest
widoczna ponadto w jego relacji do czasownika dziĊkowaü, podobnie jak pozytywna
prozodia czasownika darzyü (np. miáoĞcią, szacunkiem, zaufaniem) — w jego relacji
do rzeczownika dar.
CzĊsto jednak prozodiĊ semantyczną trudno zauwaĪyü, wáaĞciwie dopiero w badaniach korpusowych staje siĊ ona wyrazista. Na przykáad w sieciowej próbie Korpusu
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JĊzyka Polskiego PWN, dostĊpnej pod adresem http://korpus.pwn.pl i obejmującej 22
miliony sáów w róĪnorodnych tekstach pisanych i mówionych1, przymiotnik ewidentny,
w róĪnych formach fleksyjnych, wystĊpuje najczĊĞciej w bezpoĞrednim prawostronnym
kontekĞcie nastĊpujących rzeczowników (w kolejnoĞci malejącej frekwencji, wyĪszej
niĪ 1):
báąd 7
dowód 4
niesprawiedliwoĞü 3
konflikt (interesów) 2
naduĪycie 2
plus (w znaczeniu ‘zaleta’) 2

postĊp 2
przykáad 2
przypadek (czegoĞ) 2
ĞwiĔstwo 2
zaniedbanie 2

Choü na liĞcie tej widaü nie tylko nazwy zjawisk niepoĪądanych, ale i korzystnych lub
obojĊtnych aksjologicznie (dowód, plus, postĊp, przykáad, przypadek), przyjrzenie siĊ
przykáadom ich uĪycia w korpusie pokazuje, Īe i one w istocie najczĊĞciej sáuĪą do komunikowania o rzeczach niechcianych, por.:
To ewidentny dowód jego relatywizmu moralnego, a takĪe zapobiegliwoĞci, nielicującej z peánioną funkcją.
Byá to ewidentny przykáad tworzenia tzw. spóáki nomenklaturowej [...].
[...] postawa PĊczaka to ewidentny przypadek korupcji i tandeciarstwa.

Owszem, zdarzają siĊ teĪ uĪycia niewartoĞciujące lub wartoĞciujące dodatnio, np.:
[...] reszta kierownictwa przyglądaáa mi siĊ z ciekawoĞcią, póĨniej, gdy przyszáy ewidentne dowody mojej efektywnoĞci — z nie ukrywanym podziwem.
WiĊkszoĞü narzeczonych wykorzystuje do tych celów [dekoracji sali weselnej] máodsze rodzeĔstwo. Ma to ewidentne plusy finansowe.
Czyniáem ewidentne postĊpy pod jego kierunkiem, bo uczyá nie nudząc i nie obáadowując mnie
„zadaniami domowymi”.

W sumie jednak przewaĪają w korpusie konteksty negatywne, co widaü jeszcze lepiej,
gdy uwzglĊdni siĊ nazwy o frekwencji jednostkowej, np. absurd, bessa, bezsilnoĞü, falsyfikat, gáupota, káamstwo, niechlujstwo, niedopatrzenie, niepowodzenie. W wiĊkszym
1
Pod wskazanym adresem dostĊpne są dwa korpusy: jeden bezpáatny, obejmujący ok. 7,3
mln sáów, i drugi páatny, obejmujący ok. 40 mln sáów. Pierwszy skáada siĊ z czĊĞci zróĪnicowanej
tematycznie, chronologicznie i gatunkowo, o áącznej objĊtoĞci 3,7 mln sáów, oraz z czĊĞci zawierającej wyáącznie teksty dziennika „Rzeczpospolita”, obejmujące 3,6 mln sáów. Drugi korpus skáada
siĊ z czĊĞci zróĪnicowanej, obejmującej 22 mln sáów, i z czĊĞci prasowej („Rzeczpospolita”), obejmującej 18 mln sáów. PoniewaĪ czĊĞci te mogą byü przeszukiwane niezaleĪnie od siebie, a takĪe
áączone, PWN oferuje w sieci w gruncie rzeczy szeĞü korpusów: bezpáatny zróĪnicowany, bezpáatny
prasowy, bezpáatny áączny oraz páatny zróĪnicowany, páatny prasowy i páatny áączny. WiĊcej informacji o strukturze korpusów internetowych PWN moĪna znaleĨü pod adresem http://korpus.t.pwn.
pl/strukt_full.php, a takĪe w ksiąĪce àaziĔskiego (2006: 325–327). Dane przytoczone w tej ksiąĪce,
a takĪe w niniejszym przypisie odnoszą siĊ do lat 2006 i 2007.
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korpusie sieciowym PWN, powiĊkszonym o teksty dziennika „Rzeczpospolita”, wiele z tych jednostkowych nazw siĊ powtarza, dziĊki czemu negatywna prozodia sáowa
ewidentny staje siĊ áatwiej uchwytna.
Dla porównania podajemy analogiczne dane dla czasownika dostąpiü w znaczeniu
‘doĞwiadczyü, doznaü’, pochodzące z 22-milionowego podkorpusu PWN (tego samego
co poprzednio). UwzglĊdnione zostaáy tylko rzeczowniki wystĊpujące w bezpoĞrednim prawostronnym sąsiedztwie, tu dodatkowo w dopeániaczu, o frekwencji wyĪszej
niĪ 1:
„oĞwiecenia” 101
zaszczytu 17
áaski 2
miáosierdzia 2

stanu (Buddy) 2
szczĊĞcia 2
wyzwolenia 2
zbawienia 2

Wszystkie przykáady ze sáowem oĞwiecenia (kaĪdorazowo branym w cudzysáów) pochodzą tylko z jednej ksiąĪki, traktującej o filozofii zen. Mimo Īe nazbyt liczne i zakáócające reprezentatywnoĞü próbki, wpisują siĊ one w ogólny obraz áączliwoĞci czasownika
dostąpiü, który ma bardzo wyraĨną prozodiĊ pozytywną — áączy siĊ z nazwami stanów,
których osiągniĊcie jest uwaĪane za korzystne. WĞród kontekstów jednostkowych są
wprawdzie na pozór obojĊtne aksjologicznie, ale i one przy bliĪszym oglądzie zdradzają
swój gáĊbszy, pozytywny charakter, np.:
Tylko ludzie, którzy w Īyciu duĪo ofiarowali, mogą dostąpiü dna ludzkiego upadku, które jest
nie czym innym jak piekáem [...].
Po awansie Bogna jako osoba ze Ğcisáego kierownictwa dostąpiáa prawa wglądu w ów najtajniejszy z tajnych dokument.

Jeden z przykáadów wydaje siĊ zaĞ ironiczny:
Zbytni apetyt okazaá siĊ niezdrowy, skoro wkrótce po posiáku [czterometrowa ryba] dostąpiáa
przykrycia osadem i fosylizacji.

W związku z powyĪszymi obserwacjami moĪna siĊ pokusiü o krótkie podsumowanie. Po pierwsze, okreĞlona prozodia, negatywna lub pozytywna, bywa widoczna
niekoniecznie w bezpoĞrednim sąsiedztwie wyrazowym, lecz nieco dalej w zdaniu,
a nawet w sąsiednich zdaniach2. Po drugie, nie kaĪde sáowo towarzyszące wyrazowi
o negatywnej prozodii jest nazwą czegoĞ negatywnego, tak jak nie kaĪde sáowo towarzyszące wyrazowi o pozytywnej prozodii jest nazwą czegoĞ pozytywnego. àączliwoĞü
wyrazowa oparta na prozodii semantycznej podlega bowiem raczej tendencjom czy
teĪ preferencjom niĪ sztywnym reguáom. Nadawca tekstu zachowuje pewną swobodĊ,
musi siĊ jednak liczyü z tym, Īe odbiorcy — przyzwyczajeni do tego, Īe pewne sáowa
Fakt ten oznacza w istocie, Īe prozodia semantyczna jest czymĞ wiĊcej niĪ typem áączliwoĞci
wyrazowej — moĪna by ją okreĞliü raczej jako zasadĊ skáadniowo-leksykalnej organizacji wypowiedzi. W artykule tym jednak prozodiĊ oceniamy gáównie z perspektywy leksykografii, dlatego
interesuje nas przede wszystkim bezpoĞredni kontekst leksykalny analizowanych wyrazów.
2
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wystĊpują zwykle w kontekĞcie nacechowanym aksjologicznie — bĊdą siĊ dopatrywaü
oceny autorskiej nawet tam, gdzie ona nie byáa zamierzona.

3. O znaczeniu prozodii semantycznej
Prozodia semantyczna ma duĪe znaczenie dla badaĔ nad jĊzykiem, a takĪe dla praktycznego uĪywania jĊzyka, zwáaszcza w sferze publicznej. PoniĪej wymienimy kilka
powodów, dla których warto siĊ nią zajmowaü.
Po pierwsze, prozodia semantyczna ma związek z jĊzykowym wyraĪaniem wartoĞci (Puzynina 1992) i powinna byü rozpatrywana na tle innych Ğrodków sáuĪących
do tego celu, np. fonetycznych, sáowotwórczych, skáadniowych, leksykalnych, a takĪe
parajĊzykowych.
Po drugie, prozodiĊ semantyczną warto analizowaü na tle ogóáu zjawisk związanych z áączliwoĞcią wyrazów, zwáaszcza zaĞ na tle tzw. związków áączliwych (kolokacji). Jako sfera przejĞciowa miĊdzy skáadnią a idiomatyką związki áączliwe przykuwają
wspóáczeĞnie uwagĊ wielu badaczy, zwáaszcza tych, którzy wiąĪą swoje zainteresowania z wykorzystaniem korpusów jĊzykowych jako podstawowego Ĩródáa danych
(Cowie 1998).
Po trzecie, prozodia semantyczna mogáaby siĊ staü Ĩródáem danych dla badaczy
jĊzykowego obrazu Ğwiata (BartmiĔski 1999, 2006). Na razie autorzy reprezentujący ten
nurt badaĔ koncentrują siĊ chĊtniej na wyrazach, które same są noĞnikami okreĞlonych
wartoĞci (np. demokracja, ojczyzna lub terroryzm), niĪ na takich, które zapowiadają
obok siebie kontekst nacechowany aksjologicznie (poza tym analizują przede wszystkim rzeczowniki). àączliwoĞü wyrazową biorą pod uwagĊ, ale rzadko korzystają z danych korpusowych. Prozodia semantyczna pozostaje wiĊc dla nich Ĩródáem nowego,
nie zbadanego jeszcze materiaáu.
Po czwarte, prozodia semantyczna jest waĪnym narzĊdziem ksztaátowania postaw
sáuchaczy i czytelników, o czym powinni pamiĊtaü zwáaszcza autorzy tekstów perswazyjnych, np. propagandowych i reklamowych, a takĪe ich adresaci. Partington (1998: 74–76)
ilustruje rzecz za pomocą wyraĪenia green fundamentalists ‘zieloni fundamentaliĞci’,
odnoszonego do dziaáaczy ruchów ekologicznych przez niechĊtnych im dziennikarzy
i czytelników. Podstawą tej metafory i Ĩródáem zawartej w niej oceny jest oczywiĞcie
prozodia rzeczownika fundamentalista, który tak w angielszczyĨnie, jak i w polszczyĨnie
wystĊpuje czĊsto w negatywnych kontekstach i budzi nieprzyjemne skojarzenia.
Po piąte, prozodia semantyczna jest istotna w translatoryce, nie wystarczy bowiem
w innym jĊzyku oddaü treĞü wyrazu, ale trzeba teĪ przekazaü jego konotacje, m.in.
okreĞloną prozodiĊ, negatywną lub pozytywną. Partington (1998: 77–78) przytacza
przykáady wyrazów angielskich i wáoskich, na które táumacz powinien uwaĪaü, gdyĪ
mimo wspólnej genezy, podobnej budowy i znaczenia wystĊpują w róĪnych kontekstach
i przekazują róĪne oceny. Warto przypomnieü teĪ przykáad obecny w wielu rosyjskich
i polskich pracach z zakresu semantyki — rosyjskie wyrazy osël i išak, które jednakowo oznaczają osáa, ale mają róĪne konotacje, wynikające m.in. z róĪnej áączliwoĞci
wyrazowej (Jordanskaja, Mielczuk 1988). Nawiasem mówiąc, badania nad konotacją
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i nad prozodią semantyczną dotyczą czasem tych samych wyrazów, co pokazuje, Īe
mają wiele wspólnego. Autorzy cytowanej wáaĞnie pracy wspominają np. o angielskich
przymiotnikach famous ‘sáawny’ i notorious ‘mający záą sáawĊ’; najbliĪsze polskie sáowo notoryczny ma inne znaczenie, ale teĪ negatywną prozodiĊ.
Po szóste, prozodia semantyczna jest waĪna dla leksykografów, zwáaszcza Īe wiĊkszoĞü jej przykáadów do niedawna pozostawaáa nie zauwaĪona. Sytuacja w leksykografii
polskiej nie róĪni siĊ pod tym wzglĊdem od sytuacji w lepiej rozwiniĊtej leksykografii
brytyjskiej, w której dopiero sáowniki dla cudzoziemców, oparte na korpusach jĊzykowych, przyniosáy zmianĊ na korzyĞü (Partington 1998: 69–72). SpoĞród sáowników
polskich stosunkowo najdokáadniej uwzglĊdnia prozodiĊ semantyczną ISJP, a to dziĊki
stosunkowo bogatej podstawie materiaáowej (kartoteka cytatów i komputerowy korpus
polszczyzny), a takĪe dziĊki kontekstowym definicjom typu: „JeĞli jakieĞ negatywne
zjawisko jest nagminne, to wystĊpuje powszechnie”. W pozostaáych sáownikach polskich
o prozodii poszczególnych wyrazów moĪna zwykle wnioskowaü tylko z przykáadów
uĪycia, o ile są trafnie dobrane.

4. Jak wykryü prozodiĊ semantyczną?
O tym, jak trudno zauwaĪyü prozodiĊ niektórych wyrazów, mogą Ğwiadczyü informacje sáownikowe o przymiotniku ewidentny. Nie ma go jeszcze w sáowniku wileĔskim
(1861), nie ma w warszawskim (1900–1927), nie ma teĪ w Sáowniku ilustrowanym jĊzyka polskiego Arcta (wyd. 3, 1929). Jest w Nowym sáowniku jĊzyka polskiego pod red.
Lehra-SpáawiĔskiego (1938–1939), datowany tu na XX wiek, z francuskim Ĩródáosáowem, z definicją „oczywisty, widoczny”, ale bez przykáadu uĪycia. Do koĔca okresu
miĊdzywojennego przymiotnik ewidentny byá chyba niezbyt czĊsto uĪywany, skoro
nie zanotowaá go Szober w Sáowniku ortoepicznym (1937), mimo Īe ostrzegawczym
wykrzyknikiem opatrzyá sáowo ewidencja. W SJPDor (1958–1969) miejsce dla sáowa
ewidentny znalazáo siĊ dopiero w tomie suplementowym, gdzie opatrzono je podwójnym kwalifikatorem: „ksiąĪk. (raĪące)”. W nastĊpnych sáownikach polskich ewidentny
figuruje bądĨ to z ostrzegawczym kwalifikatorem (np. SPPDor, PSWP), bądĨ to bez
niego (np. SJPSz, SWJPDun), niezmiennie jednak z synonimiczną definicją, która nie
zdaje sprawy z kontekstu jego uĪycia. Dopiero w NSPP (1999) czytamy: „UĪywane
tylko w poáączeniu z wyrazami o treĞci nacechowanej negatywnie”. Charakterystyka ta
jest, jak juĪ wiemy, zbyt jednoznaczna, ewidentny bowiem pojawia siĊ zwykle w kontekstach nacechowanych negatywnie, a nie wyáącznie w nich.
Przykáad ten — jeden w wielu — nasuwa pytanie, jak w sposób systematyczny,
a nie przygodny wykrywaü prozodiĊ semantyczną jednostek leksykalnych polszczyzny.
ZwaĪywszy na znaczenie prozodii dla lingwistyki teoretycznej i stosowanej, kwestia ta
wydaje siĊ warta namysáu. RozwaĪymy tu kilka moĪliwoĞci.
Po pierwsze, moĪna poddaü analizie teksty, w których istnieje znaczne prawdopodobieĔstwo czĊstego uĪycia wyrazów o okreĞlonej prozodii, np. propagandowe lub
reklamowe. Programistyczne narzĊdzia korpusowe lub choüby zwykáe konkordancje
uporządkowane alfabetycznie ze wzglĊdu na kontekst mogą zadanie to uproĞciü, nie-
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mniej jednak praca bĊdzie znaczna, a jej rezultaty ograniczone do wyrazów wystĊpujących w ograniczonym z zaáoĪenia korpusie.
Po drugie, moĪna skorzystaü z faktu, Īe niektóre przykáady prozodii semantycznej
mają charakter ponadjĊzykowy, por. angielskie wyrazy o negatywnej prozodii utterly,
commit, cause i ich polskie odpowiedniki jawnie, popeániü, przyczyna (o tym ostatnim
szerzej w jednym z nastĊpnych akapitów). Mówiąc dokáadniej, moĪna posiákowaü siĊ
niektórymi sáownikami jĊzyków obcych — np. brytyjskimi sáownikami z grupy learner’s
dictionaries, w których opisano prozodiĊ wielu wyrazów — aby znaleĨü analogiczne
przykáady w polszczyĨnie. Jest to jednak metoda maáo wydajna i zawodna, poniewaĪ
wyrazy synonimiczne, a wiĊc potencjalne ekiwalenty obcego sáowa, mogą siĊ róĪniü
prozodią semantyczną, por. polskie sáowo efekt o prozodii pozytywnej i nastĊpstwo
o prozodii negatywnej.
Po trzecie, moĪna skorzystaü z polskich sáowników, w których opisano prozodiĊ
poszczególnych wyrazów. Chodzi to gáównie, a moĪe wyáącznie, o ISJP, w którym
informacje o okreĞlonej prozodii czasem pojawiają siĊ w definicjach (np. ewidentny,
nagminny, efekt, przyczyna, darzyü kogoĞ czymĞ, nabawiü siĊ czegoĞ, wyróĪniaü siĊ
czymĞ), a czasem w notkach przydefinicyjnych stanowiących rodzaj kwalifikatorów (np.
szafowaü czymĞ). Wydobycie tych informacji ze sáownika, nawet z jego wersji elektronicznej oferującej wyszukiwanie peánotekstowe, stanowi jednak problem sam w sobie,
gdyĪ są one formuáowane róĪnie. MoĪna oczywiĞcie przeszukaü sáownik pod kątem
pewnej liczby sáów diagnostycznych, takich jak negatywny, niekorzystny lub niepoĪądany (w róĪnych przypadkach, liczbach i rodzajach), ale wynik bĊdzie z koniecznoĞci
ograniczony, gdyĪ sáowa diagnostyczne są zbyt zróĪnicowane. Dla przykáadu podajmy,
Īe wyszukanie w ISJP haseá zawierających ciąg liter „negatywn” ujawniáo ponad 100
jednostek o negatywnej prozodii — prócz wyĪej wymienionych takĪe np. symptom,
syndrom, pleniü siĊ, szerzyü siĊ, narobiü czegoĞ, ukróciü coĞ, trąciü czymĞ. Wynik ten
jest na pozór imponujący, ale bliĪsze przyjrzenie siĊ znalezionym jednostkom budzi
niedosyt. Na przykáad znaleziono zwrot puĞciü w niepamiĊü, a nie znaleziono czasownika wybaczyü, którego definicja zawiera sáowa coĞ záego, a nie formĊ przymiotnika
negatywny. Znaleziono takĪe wojowaü z czymĞ, a nie znaleziono walczyü z czymĞ, gdyĪ
negatywną prozodiĊ tego drugiego czasownika ISJP przeoczyá.
Po czwarte, moĪna siĊ przyjrzeü hasáom w sáownikach kolokacji, czyli związków
áączliwych, aby znaleĨü sáowa o okreĞlonej prozodii. Na przykáad Sáownik dobrego
stylu, oparty na komputerowej, statystycznej analizie Korpusu JĊzyka Polskiego PWN,
ujawnia negatywną prozodiĊ sáowa przyczyna, por. zamieszczone w nim typowe związki wyrazowe: przyczyna awarii, báĊdu, choroby, katastrofy, klĊski, konfliktu, kryzysu,
niepowodzenia, nieszczĊĞcia, poĪaru, Ğmierci, tragedii, trudnoĞci, wypadku, zgonu.
WĞród najczĊstszych rzeczowników, uĪywanych jako przydawki dopeániaczowe przy
rzeczowniku przyczyna, nie ma ani jednej nazwy zjawiska pozytywnego lub choüby
neutralnego. Podobnie negatywną prozodiĊ sáownik ujawnia dla sáowa nastĊpstwo w znaczeniu ‘skutek’ (por. fatalne, katastrofalne, negatywne, niebezpieczne, nieobliczalne,
przykre, szkodliwe, tragiczne, ujemne, zgubne, záe nastĊpstwa), pozytywną prozodiĊ
ma zaĞ w nim sáowo efekt.
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Po piąte, moĪna skorzystaü ze sáownika kolokacji nie po to, by — jak wyĪej — oceniü prozodiĊ jego wyrazów hasáowych, ale by sprawdziü prozodiĊ ich kolokantów, czyli
wyrazów uĪywanych w kontekĞcie. Porównanie haseá zwyciĊstwo i poraĪka w Sáowniku dobrego stylu uzmysáawia np., Īe zwyciĊstwo siĊ odnosi, a poraĪkĊ siĊ ponosi.
Spostrzegászy to, moĪna sprawdziü, Īe áączliwoĞü wymienionych czasowników jest
nieprzypadkowa: pierwszy ma prozodiĊ pozytywną (por. odnieĞü sukces, triumf, zwyciĊstwo, poĪądany skutek, korzyĞü, poĪytek, ale wyjątkowo teĪ rany i obraĪenia), a drugi
ma prozodiĊ negatywną (por. ponieĞü fiasko, poraĪkĊ, ofiary, straty, Ğmierü).
Po szóste, moĪna sporządziü listĊ zjawisk w jakimĞ sensie negatywnych oraz listĊ
zjawisk w jakimĞ sensie pozytywnych, a nastĊpnie sprawdziü — przy pomocy korpusów lub sáowników kolokacji — w jakich kontekstach są uĪywane ich nazwy. Przy tej
metodzie problemem bĊdzie samo skonstruowanie list, gdyĪ istnieją róĪne kategorie
zjawisk negatywnych i pozytywnych, np. czym innym jest przyjĊcie áapówki niĪ Ğmierü,
czym innym miáoĞü niĪ miáy zapach kwiatów. Pomysá, by systematyczne badanie prozodii semantycznej zacząü od wytyczenia granicy miĊdzy dobrem a záem, wydaje siĊ
dosyü Ğmiaáy, ale trzeba pamiĊtaü, Īe podobnych zadaĔ leksykografowie musieli siĊ juĪ
podejmowaü w przeszáoĞci, mianowicie w pracy nad sáownikami onomazjologicznymi,
których najbardziej znanym przykáadem jest chyba Thesaurus Rogeta.
Po siódme, szukanie wyrazów o okreĞlonej prozodii moĪna wpisaü w program
prac nad nowym sáownikiem polszczyzny, np. Wielkim sáownikiem jĊzyka polskiego,
który jest opracowywany pod auspicjami Instytutu JĊzyka Polskiego PAN. Scenariusz
taki nie wyklucza wykorzystania w jakimĞ zakresie wszystkich wczeĞniej wymienionych sposobów, a wiĊc analizy korpusowej tekstów o funkcji perswazyjnej, analizy
sáowników dwujĊzycznych i polskojĊzycznych, w tym sáowników kolokacji, oraz
zbadania áączliwoĞci sáów podzielonych zawczasu na nazwy zjawisk negatywnych
i pozytywnych.
Przyczyną trudnoĞci w pozyskaniu informacji o wyrazach mających okreĞloną prozodiĊ, negatywną lub pozytywną, jest nie tylko to, Īe jej tekstowe wykáadniki — czy
to w korpusie, czy w sáowniku — są róĪne, ale i to, Īe zjawiska, do których siĊ owe
wykáadniki odnoszą, są róĪne, a ich podziaá na negatywne i pozytywne nie wystarcza.
Jedne jesteĞmy skáonni okreĞlaü jako niepoĪądane, inne jako nieprzyjemne, inne jeszcze
inaczej, co w poáączeniu z istnieniem synonimicznych okreĞleĔ zjawisk tego samego
rodzaju (np. efektowny i spektakularny) rodzi wielką liczbĊ wykáadników tekstowych,
jakie naleĪaáoby braü pod uwagĊ, aby rozpoznaü przykáady prozodii semantycznej
w tekĞcie.
Automatyczna ekstrakcja z tekstu jednostek o okreĞlonej prozodii semantycznej to
jedno z ciekawszych i ambitniejszych zadaĔ z pogranicza lingwistyki i informatyki3.

3

Por. sáowa Sinclaira (2004: 174): „The ways in which the prosody is expressed are extremely
varied, and seem to have no limits as to position or shape; we can thus anticipate severe technical
problems in retrieving them computationally”.
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5. Jak opisywaü prozodiĊ semantyczną w sáownikach?
Zanim odpowiemy na pytanie postawione wyĪej, naleĪy zapytaü, w jakich sáownikach
opis prozodii semantycznej jest poĪądany. Wydaje siĊ, Īe jest dla niej miejsce w sáownikach trojakiego rodzaju.
Pierwsze to tzw. sáowniki aktywne, mające pomagaü w tworzeniu tekstów, a nie tylko
w rozumieniu ich. Do tej kategorii naleĪą m.in. sáowniki ortograficzne, poprawnoĞciowe,
synonimów i kolokacji. W sáownikach ortograficznych informacje o prozodii semantycznej są niepotrzebne, w sáownikach poprawnoĞciowych i sáownikach synonimów mogą byü
uĪyteczne, przynajmniej w niektórych hasáach, w sáownikach kolokacji wreszcie informacje takie są obecne z natury rzeczy, wynikają po prostu z budowy i zawartoĞci haseá.
Druga grupa sáowników, w których prozodia semantyczna powinna byü uwzglĊdniana, to tzw. sáowniki ogólne (w polskiej tradycji zwykle nazywane po prostu sáownikami jĊzyka polskiego), nie wszystkie jednak, lecz przeznaczone dla cudzoziemców.
Inaczej niĪ rodzimym uĪytkownikom jĊzyka cudzoziemcom moĪe brakowaü intuicyjnej
wiedzy na temat uĪycia sáów, wynikającej z osáuchania i oczytania, z wieloletniego obcowania z jĊzykiem. Z tego powodu np. brytyjskie learner’s dictionaries zawsze byáy
bogate w informacje native speakerom stosunkowo maáo potrzebne, zwáaszcza o áączliwoĞci skáadniowej poszczególnych wyrazów i ich áączliwoĞci leksykalnej. Od lat 80.
XX wieku prozodia semantyczna jest w nich takĪe obecna.
Trzecią grupĊ sáowników, w których dla prozodii semantycznej powinno byü miejsce, tworzą duĪe sáowniki, dawniej wielotomowe, dziĞ pozostające czasem tylko na
noĞniku elektronicznym, wĞród nich zaĞ zwáaszcza sáowniki akademickie. Z racji swoich rozmiarów i zadaĔ zawierają one wiele róĪnych rodzajów informacji, powinny
wiĊc obejmowaü takĪe zjawiska związane z áączliwoĞcią leksykalną, a w konsekwencji — z prozodią semantyczną. Warto pamiĊtaü, Īe sáowniki takie są traktowane jako
dokument epoki, rejestr sáów w niej uĪywanych i opis ich wáaĞciwoĞci. Choü dziĊki
korpusom jĊzykowym, archiwom prasowym i innym zasobom elektronicznym áatwiej
bĊdzie przyszáym pokoleniom badaü wspóáczesną polszczyznĊ niĪ dzisiejszym jĊzykoznawcom np. jĊzyk polski XVII wieku, ranga wielkich sáowników, w tym sáowników
akademickich, jako dokumentu epoki nadal pozostaje wysoka.
MoĪemy teraz przejĞü do pytania, jak opisywaü prozodiĊ semantyczną w sáownikach, ĞciĞlej zaĞ — w sáownikach ogólnych, gdyĪ to ich, jak widaü, pytanie to dotyczy
najbardziej. Dotychczasowe próby w tym zakresie pokazują, Īe prozodiĊ semantyczną
moĪna opisywaü na trzy sposoby: przez odpowiednie formuáowanie definicji, za pomocą
komentarzy uzupeániających definicje oraz przez dobór przykáadów.
PoniewaĪ w prozodii semantycznej chodzi o kontekst, wiĊc do jej opisu najbardziej
nadają siĊ definicje kontekstowe. Podajemy przykáady z ISJP, zastrzegając od razu, Īe
definicje kontekstowe mogą mieü takĪe inną postaü (BaĔko 2001: 78–102):
JeĞli jakieĞ negatywne zjawisko jest nagminne, to wystĊpuje powszechnie.
Atak niekorzystnych warunków atmosferycznych to ich nagáe pojawienie siĊ.
Mówimy, Īe jakaĞ osoba lub sytuacja wyleczyáa nas z jakiejĞ niepoĪądanej cechy, jeĞli sprawiáa,
Īe pozbyliĞmy siĊ jej.
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Negatywną prozodiĊ wymienionych wyrazów, wydrukowanych pogrubioną czcionką,
wskazano tu za pomocą róĪnych przymiotników, co jest dla cytowanego sáownika typowe. Taka róĪnorodnoĞü jednak nie zawsze jest uzasadniona, a zawsze, jak widzieliĞmy, utrudnia automatyczne pozyskanie informacji o jednostkach mających okreĞloną
prozodiĊ w sáowniku. Nasuwającym siĊ rozwiązaniem problemu byáoby oznaczanie
prozodii za pomocą zestawu kwalifikatorów. PoniewaĪ jednak rzecz nie sprowadza
siĊ do rozróĪnienia prozodii negatywnej i pozytywnej, lecz potrzebne jest cieniowanie
opisu zaleĪne od definiowanych jednostek, zestaw kwalifikatorów sáuĪących opisowi
prozodii semantycznej powinien byü zawczasu przemyĞlany.
Innym sposobem opisu prozodii semantycznej wyrazu jest opatrzenie go odpowiednim komentarzem. CytowaliĞmy juĪ taki komentarz z hasáa ewidentny w NSPP,
tu wiĊc podamy inny przykáad z tego samego Ĩródáa (definicja jest wydrukowana antykwą, a komentarz kursywą):
dziĊki [...] «tworzy wyraĪenia oznaczające dodatnią przyczynĊ czegoĞ» [...] Niepoprawne w wyraĪeniach wskazujących przyczynĊ czegoĞ záego, niekorzystnego.

Metoda taka jest uĪyteczna w sáownikach, które nie korzystają z definicji kontekstowych, lecz uĪywają bardziej rozpowszechnionych sposobów definiowania.
Trzecim sposobem wskazania prozodii wyrazu jest zilustrowanie go odpowiednio
dobranymi przykáadami. Jest to postĊpowanie wygodne, ale zawodne, gdyĪ uĪytkownik
sáownika moĪe nie rozpoznaü komunikatu przekazanego mu niejawnie w przykáadach.
Przykáadów zresztą trzeba wówczas podaü kilka, gdyĪ jeden nie bĊdzie wystarczającą
wskazówką. Opis prozodii semantycznej za pomocą przykáadów uĪycia, oryginalnych
bądĨ konstruowanych, to najczĊĞciej spotykana metoda, por. w SWJPDun:
ewidentny [...] ‘oczywisty, jasny, widoczny, wyraĨny’. Ewidentne przeoczenie. Ewidentne naduĪycie. Ewidentny faul. [...]

W wielu wypadkach trudno oczywiĞcie rozstrzygnąü, czy przykáady egzemplifikujące
uĪycie wyrazu zostaáy Ğwiadomie dobrane z myĞlą o zilustrowaniu jego prozodii semantycznej, czy teĪ miaáy po prostu objaĞniaü jego znaczenie.

6. ZakoĔczenie
Jak widzieliĞmy, prozodia semantyczna to zjawisko sáabo zbadane, interesujące i otwierające ciekawe perspektywy badawcze. Istotne przy tym nie tylko dla teoretycznych opisów
jĊzyka, ale i dla codziennej komunikacji jĊzykowej w sferze publicznej. Badania nad nim
mogą zmieniü nasze wyobraĪenie o jĊzyku i wpáynąü na sposoby jego opisu, ale mogą teĪ
przynieĞü wyniki cenne dla pedagogiki jĊzykowej, retoryki, translatoryki i leksykografii.
ProzodiĊ semantyczną warto badaü w kontekĞcie takich zagadnieĔ, jak áączliwoĞü
wyrazowa, jĊzykowy obraz Ğwiata, konotacje, a takĪe wyraĪanie wartoĞci Ğrodkami jĊzykowymi i parajĊzykowymi. Interesujące wyniki mogáaby daü porównawcza analiza
synonimów o róĪnej prozodii oraz badania kontrastywne, dotyczące prozodii róĪnojĊzycznych nazw tych samych pojĊü.
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