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Charakterystyka chronologiczna i stylistyczna korpusu
dla Wielkiego sáownika jĊzyka polskiego

1. PojĊcia reprezentatywnoĞci i zrównowaĪenia korpusu
W kontekĞcie tworzenia korpusów i badaĔ korpusowych z reguáy padają dwa okreĞlenia-klucze (albo: wytrychy), mianowicie reprezentatywnoĞü i zrównowaĪenie. Nestor
badaĔ korpusowych John Sinclair napisaá na ten temat wprost (Sinclair 1996): „Questions of balance and representativeness recur in the discussion of reference corpora.
They are extremely difficult to define, and yet fairly easy to work with”1. Co to znaczy,
Īe korpus jest reprezentatywny? Albo lepiej: co korpus reprezentuje? Od razu moĪemy
odrzuciü pierwszą nasuwającą siĊ odpowiedĨ: jĊzyk. Korpus nie moĪe reprezentowaü
jĊzyka, poniewaĪ ten jest po czĊĞci bytem abstrakcyjnym, dyspozycją psychiczną. Korpus nie reprezentuje bezpoĞrednio kompetencji jĊzykowej czy saussurowskiego langue2.
Korpus jest zbiorem tekstów, a wiĊc reprezentuje parole. NaleĪy przeto oczekiwaü, Īe
bĊdzie reprezentowaá populacjĊ tekstów.
Na początek zróbmy pewne zastrzeĪenie: na co dzieĔ percypujemy przede wszystkim teksty mówione. Nie znam Īadnych badaĔ dotyczących tego, ile sáów wypowiadanych sáyszy przeciĊtny uĪytkownik jĊzyka w stosunku do liczby sáów przeczytanych,
intuicyjnie jednak moĪna stwierdziü, Īe przewaga tych pierwszych jest miaĪdĪąca. Tym
niemniej stopieĔ trudnoĞci w pozyskaniu tekstów sprawia, Īe zazwyczaj proporcje są
dokáadnie odwrotne, tzn. teksty mówione nie stanowią wiĊcej niĪ kilka procent korpusu.
KwestiĊ wiĊc tekstów mówionych poruszĊ w dalszej czĊĞci artykuáu.
MoĪna sobie wyobraziü kilka sposobów realizacji postulatu „reprezentatywnoĞci”
korpusu:
(a) wáączamy do korpusu duĪą liczbĊ przypadkowo dobranych tekstów;
(b) wyznaczamy pewne kategorie tekstów, a nastĊpnie zapeániamy kaĪdą z nich tekstami o jednakowej sumarycznej objĊtoĞci;
1
Pytania o zrównowaĪenie i reprezentatywnoĞü powracają przy dyskusjach na temat korpusów
referencyjnych. Bardzo trudno je [te pojĊcia] zdefiniowaü i nieáatwo z nimi pracowaü.
2
Co oczywiĞcie nie znaczy, Īe nie moĪe on sáuĪyü do tego, by badaü langue.
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(c) staramy siĊ, by korpus ĞciĞle odzwierciedlaá populacjĊ tekstów drukowanych;
(d) staramy siĊ, by korpus odzwierciedlaá produkcjĊ tekstów w ramach danej spoáecznoĞci jĊzykowej;
(e) staramy siĊ, by korpus odzwierciedlaá percepcjĊ tekstów w ramach danej spoáecznoĞci jĊzykowej.
Ad (a). JeĪeli korpus byáby dostatecznie duĪy i starano by siĊ pozyskiwaü teksty
z róĪnych Ĩródeá, to moĪna by siĊ spodziewaü, Īe taki korpus da szeroką perspektywĊ
jĊzyka. Byáaby to jednak nadzieja páonna; podobnie jak badania socjologiczne prowadzone na podstawie losowanych numerów telefonów są najczĊĞciej bardzo mylące,
choüby dlatego, Īe w ciągu dnia w domu przebywają osoby nieczynne zawodowo, a na
wsi jest znacznie mniej telefonów niĪ w mieĞcie. Podobnie w wypadku takiego trybu
tworzenia korpusu jak opisany w punkcie (a) do korpusu najprawdopodobniej weszáyby áatwe do pozyskania teksty ĞciągniĊte z Internetu, a nie znalazáyby siĊ w nim duĪo
trudniejsze do zdobycia teksty rzadkie, np. literackie. Nie oznacza to wszakĪe, Īe tak
stworzony korpus byáby bezwartoĞciowy. JeĞli byáby naprawdĊ duĪy, to mógáby sáuĪyü
za dodatkowe, kontrolne Ĩródáo ujawniające rzadkie sáowa czy dające lepszy wgląd
w pewne kolokacje. Metodą tą posáugują siĊ wiĊc leksykografowie, tworząc tzw. „korpusy monitorowe”3. Tego rodzaju korpusy jednak powinny uzupeániaü, a nie zastĊpowaü korpusy zrównowaĪone. Nawiasem mówiąc tego rodzaju korpusem jest Internet,
zaĞ rolĊ programu wyszukiwawczego peáni najczĊĞciej Google.
Metodą (b) posáuĪyli siĊ twórcy pierwszego polskiego korpusu elektronicznego,
mianowicie korpusu SFPW. Dodam, Īe korpus ten jest wspóáczeĞnie dostĊpny w kilku
wersjach, w tym w wersji dla Poliqarpa. Tą drogą równieĪ zamierzaá pójĞü W. LubaĞ,
tworząc pierwszy korpus IJP PAN.
Droga ta, jakkolwiek w jakiĞ sposób metodologicznie podbudowana, teĪ nie wydaje siĊ najlepsza. PrzedstawiĊ to za pomocą analogii w badaniach opinii publicznej.
WyobraĨmy sobie, Īe zadajemy jakieĞ pytanie równej liczbie osób odpowiednio z wyksztaáceniem podstawowym, ponadpodstawowym i wyĪszym. Tego rodzaju ankieta da
skrzywiony obraz spoáeczeĔstwa, poniewaĪ grupa osób ze Ğrednim wyksztaáceniem jest
znacznie liczniejsza niĪ dwie pozostaáe. Podobnie tu, pewne typy tekstów bĊdą nadreprezentowane a inne niedoreprezentowane. JeĪeli teksty prasowe, naukowe i literackie
mają mieü ten sam udziaá procentowy, to áatwo postawiü zarzut, Īe tych pierwszych
pisze siĊ i czyta znacznie wiĊcej niĪ pozostaáych. Swego rodzaju wariantem tej metody
jest arbitralne przypisanie objĊtoĞci poszczególnym stylom funkcjonalnym. Tą drogą
poszli twórcy korpusu PWN i British National Corpus.
Metoda (c) wydaje siĊ mieü najlepsze uzasadnienie metodologiczne. Taki bowiem
sposób postĊpowania korpus rzeczywiĞcie odzwierciedla (= reprezentuje) populacjĊ
tekstów, szczególnie jeĞli siĊ uwzglĊdni ich nakáad. O ile jednak zalecaábym tĊ metodĊ
w odniesieniu do korpusów historycznych, o tyle w wypadku wspóáczesnego jĊzyka
jest ona obciąĪona pewną niedającą siĊ pokonaü wadą. OtóĪ wspóáczeĞnie prasa stanowi przytáaczającą wiĊkszoĞü tekstów, tak w odniesieniu do liczby „wyprodukowanych”
3

Ang. monitor corpus.
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sáów, jak i w odniesieniu do nakáadów. Udziaá tekstów pozaprasowych byáby tak minimalny, Īe ginąáby wĞród twórczoĞci dziennikarskiej4.
Wariantem opisanej wyĪej metody jest metoda (d). RóĪnica jest doĞü subtelna
— tutaj mianowicie populacjĊ stanowiliby czáonkowie jakiejĞ wspólnoty jĊzykowej,
a korpus miaáby odzwierciedlaü proporcje tekstów tworzonych przez statystycznego
czáonka tej wspólnoty jĊzykowej. PodejĞcie to do niedawna mogáoby jedynie zostaü
zbyte wzruszeniem ramion, poniewaĪ przytáaczająca wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa nie publikuje Īadnych tekstów. Ta sytuacja jednak zmienia siĊ dziĊki Internetowi — coraz
wiĊksza liczba ludzi umieszcza swoje teksty w postaci stron domowych, blogów, tzw.
postów, czy wreszcie artykuáów w Wikipedii.
Ostatnią z prezentowanych metod zastosowaá konsekwentnie (wg mojej wiedzy)
František ýermak. Zaproponowaá on mianowicie, by tym, co korpus reprezentuje, byáa
percepcja tekstów przez daną spoáecznoĞü jĊzykową. W praktyce wykonanie tego postulatu wygląda tak, Īe bada siĊ strukturĊ czytelnictwa danej spoáecznoĞci. I tak — nieco
trywializując — jeĞli np. w ciągu roku statystyczny obywatel czyta 4 powieĞci i 2 poradniki, to udziaá powieĞci w korpusie bĊdzie dwakroü wiĊkszy niĪ poradników.
Realizacja tego — zdawaáoby siĊ — prostego postulatu w praktyce napotyka wiele trudnoĞci. Przede wszystkim nie jest rzeczą prostą w wiarygodny sposób odtworzyü
strukturĊ czytelnictwa. Zasadniczo daje siĊ to zrobiü za pomocą badaĔ ankietowych.
Zamawianie tego rodzaju badaĔ jest doĞü kosztowne, przy tym ich wiarygodnoĞü zapewne nie zawsze jest wysoka5. Przetworzenie tych danych na obraz korpusu teĪ nie jest
sprawą trywialną. Mimo to takie wáaĞnie podejĞcie wydaje siĊ najlepiej ugruntowane
metodologicznie, dlatego teĪ opowiadam siĊ za nim. Taki teĪ model reprezentatywnoĞci
zamierzam postulowaü dla Narodowego Korpusu JĊzyka Polskiego.
NiezaleĪnie od przyjĊtej metodologii rodzi siĊ pytanie o sposób zapeániania wyznaczonych stylów funkcjonalnych. Znów moĪemy sobie wyobraziü co najmniej 3 podejĞcia:
— caákowicie losowy dobór tekstów;
— do korpusu wáączane są teksty o wysokim nakáadzie lub np. czĊsto wypoĪyczane
w bibliotekach;
— tworzona jest jakaĞ procedura wyboru tekstów „istotnych” czy „noĞnych kulturowo”.
JeĞli chodzi o pierwsze podejĞcie, to znów moĪna je rozumieü na dwa sposoby.
Jeden to rzeczywiĞcie losowy dobór, z zastosowaniem generatora liczb losowych itp.6
Tak byá tworzony korpus SWPF. Mimo Īe jest to procedura metodologicznie najbardziej poprawna, stosowana nie tylko w jĊzykoznawstwie, ale przede wszystkim w tych
naukach i praktycznych dziedzinach Īycia, gdzie idealne dobranie próbki jest sprawą
4
Dla porównania dodam, Īe codzienna Ğrednia objĊtoĞü duĪych dzienników (Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita) wraz z dodatkami jest zbliĪona do objĊtoĞci ksiąĪki.
5
Dokáadny informacje na ten temat mogą daü jedynie badania ksiąĪeczkowe, tzn. takie,
w których respondenci w specjalnych zeszytach szczegóáowo notują czas czytania gazety (za tĊ
cenną informacjĊ dziĊkujĊ w tym miejscu Prof. Waleremu Pisarkowi).
6
Procedury te są szczegóáowo opisane we wstĊpie do SFPW.
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kluczową, w praktyce nie daje siĊ ona zastosowaü do korpusu, który tworzymy. Trzeba bowiem przypomnieü, Īe korpus SFPW liczyá zaledwie póá miliona sáów; ponadto
w dobie skáadu rĊcznego i tak wszystkie teksty dygitalizowano przepisując je rĊcznie,
a kwestia praw autorskich nie byáa stawiana tak ostro jak obecnie. Narodowy Korpus
JĊzyka Polskiego bĊdzie kilkaset razy wiĊkszy, co narzuca bardziej „pragmatyczne”
podejĞcie — jeĪeli mamy do wyboru tekst w wersji elektronicznej i inny, który trzeba skanowaü, zdecydujemy siĊ raczej na ten pierwszy. Ponadto twórcy korpusu są
związani prawami autorskimi. Nie wchodząc w szczegóáy w odniesieniu do kaĪdego
tekstu zasadniczo powinno siĊ uzyskaü zgodĊ osób dysponujących prawami autorskimi. NaleĪy siĊ wiĊc spodziewaü, Īe w wypadku wiĊkszoĞci tekstów wylosowanych,
przynajmniej jedno kryterium nie zostanie speánione (tzn. nie dotrzemy do wáaĞcicieli praw autorskich albo nie pozyskamy tekstu w postaci elektronicznej). To wszystko
sprawia, Īe pojĊcie losowy oznacza tutaj przypadkowy („ten, który uda siĊ pozyskaü”),
a nie losowany zgodnie z procedurami. OczywiĞcie w takim wypadku áatwo moĪemy
siĊ spotkaü z zarzutem, Īe na dobór tekstów ma wpáyw postawa twórcy (jedni autorzy chĊtniej udzielą zgody, inni bĊdą przeciwni wáączeniu ich tekstu do korpusu) albo
wydawców — niektórzy bĊdą niechĊtni wáączaniu do korpusu bestsellerów, obawiając
siĊ piractwa. Nie są to zarzuty caákowicie nieistotne, jednak — powtórzmy — metoda
ĞciĞle losowa, taka jaką zastosowano tworząc korpus SFPW nie daje siĊ zastosowaü
w odniesieniu do duĪych korpusów. Mamy tu wiĊc do czynienia z konfliktem tego co
idealne, z tym co moĪliwe.
Metoda druga zakáadaáaby dawanie preferencji ksiąĪkom i gazetom o wysokim
nakáadzie ewentualnie czĊĞciej wypoĪyczanym w bibliotekach. Tym samym zostaáoby uwzglĊdnione zróĪnicowanie percepcji poszczególnych tekstów przez spoáecznoĞü
jĊzykową.
Trzecia wreszcie metoda rzadko jest stosowana przy tworzeniu wspóáczesnych korpusów, niemniej stoi ona u podstaw tworzenia bazy materiaáowej dawniejszych sáowników. Tą teĪ metodą staraá siĊ posáuĪyü W. LubaĞ, tworząc podwaliny korpusu IJP PAN.
Nie wchodząc w szczegóáy, wspomnĊ, Īe stworzono rodzaj kwestionariusza, w którym
uwzglĊdniano datĊ urodzenia, pochodzenie geograficzne, Ğwiatopogląd autora, a takĪe
pewne cechy leksykalne jego dzieá (np. uĪycie regionalizmów, wyrazów potocznych
itp.). W sumie komponent „artystyczny”7 miaá siĊ skáadaü z tekstów dających moĪliwie
zróĪnicowane odpowiedzi na pytania kwestionariusza. Poza wspomnianymi powyĪej
ograniczeniami w pozyskiwaniu tekstów metodzie tej moĪna zarzuciü pewną arbitralnoĞü, wypracowanie bowiem rygorystycznych kryteriów doboru nie jest sprawą prostą.
Tym niemniej, jeĞli korpus ma byü bazą materiaáową dla sáownika, to próba wychwycenia tekstów o zróĪnicowanej leksyce, zwáaszcza jeĞli planowany korpus miaá byü
stosunkowo niewielki, naleĪy oceniü jako sáuszne. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe metoda
ta podlega dokáadnie tym samym ograniczeniom co dobór ĞciĞle losowy.
UĪywam tutaj ad hoc terminu artystyczny, poniewaĪ do tej kategorii naleĪą równieĪ dzieáa
reprezentujące literaturĊ faktu, ale niepozbawione artystycznych ambicji, np. Zniewolony umysá
Miáosza czy Hipnoza Hanny Krall.
7
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1.2. Budowa wybranych korpusów
Dla zilustrowania róĪnic w budowie rozmaitych korpusów referencyjnych w poniĪszej
tabeli przedstawiam udziaá procentowy poszczególnych stylów funkcjonalnych:
ksiąĪki
niebeletrystyczne

ksiąĪki
beletrystyczne

prasa

BNC

45

15

25

wĊgierski

14

20

45

syn2000 (czeski)

25

15

60

syn2005 (czeski)

27

40

33

wáoski (Cordis)

22

25

38

sáoweĔski (FIDA)

6

18

76

inne

21

15

Jak z powyĪszego widaü, mimo zróĪnicowania metodologicznego nie da siĊ dostrzec
dramatycznie wielkich róĪnic w budowie poszczególnych korpusów.
1.3. Propozycje metodologiczne dla korpusu sáownikowego
W niniejszym artykule chciaábym jeszcze raz podkreĞliü z naciskiem, Īe Ğcisáa reprezentatywnoĞü nie jest tak istotna w wypadku korpusu leksykograficznego, jak to ma
miejsce w wypadku korpusów sáuĪących do badaĔ, w których opis iloĞciowy odgrywa
istotną rolĊ. Leksykograf zasadniczo nie robi Ğcisáych zestawieĔ natury statystycznej.
Stosunkowo najbardziej wraĪliwym na báĊdy statystyczne punktem pracy leksykografa jest analiza kolokacji, która — jak siĊ planuje — moĪe odgrywaü istotną rolĊ równieĪ w wyznaczaniu poszczególnych znaczeĔ. Trzeba wszakĪe pamiĊtaü, Īe metody
iloĞciowe mogą odgrywaü tylko wstĊpną rolĊ, ostateczną instancją jest kompetencja
jĊzykowa sáownikarza.
RównieĪ z naciskiem chciaábym podkreĞliü, Īe korpus dla zastosowaĔ leksykograficznych jest korpusem dosyü specyficznym. Stawiamy mu inne wymagania niĪ tzw.
„korpusowi referencyjnemu” (czyli ogólnemu korpusowi „narodowemu”, który znajduje
zastosowania w bardzo róĪnych dziedzinach — od gramatyki i rekonstrukcji jĊzykowego obrazu Ğwiata, poprzez lingwistykĊ stosowaną po komputerowe przetwarzanie
jĊzyka naturalnego). Szczególnie istotne jest zróĪnicowanie leksykalne, które moĪna
uzyskaü, dbając m.in. o zróĪnicowanie tematyczne; nie moĪna teĪ pominąü kwestii tzw.
autorytetu literackiego — polski uĪytkownik sáownika oczekuje, Īe ze szczególną pieczoáowitoĞcią potraktuje leksykograf wielkie dzieáa literackie. Mniejsze teĪ znaczenie
przypisujemy reprezentatywnoĞci. Wreszcie zupeánie inne podejĞcie mamy do rozwarstwienia chronologicznego korpusu. Korpus referencyjny powinien zapewne ograniczaü
siĊ do jĊzyka naprawdĊ wspóáczesnego, gdzie naturalną cezurą byáby np. rok 1989 lub
1990 (to i tak jest okres niemal dwu dekad, wspomniany wyĪej korpus Uniwersytetu
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Browna uwzglĊdniaá wyáącznie teksty powstaáe w roku 1964). Zwróümy uwagĊ, Īe
jeĞli mówimy, iĪ korpus ma odzwierciedlaü percepcjĊ jĊzyka, to umieszczanie w nim
tekstów prasowych lub powieĞci, do których nikt juĪ nie wraca, jest báĊdem. Z drugiej
strony umieszczanie w takim korpusie lektur obowiązkowych z przeáomu XIX i XX w.
daje siĊ uzasadniü. Wreszcie korpus referencyjny nie moĪe pomijaü tak istotnego typu
tekstów, jakim są teksty ĞciĞle naukowe. Ich obecnoĞü niekoniecznie jest poĪądana
w korpusie leksykograficznym8.
1.4. Proponowana koncepcja reprezentatywnoĞci
Jak wspomniaáem, opowiadam siĊ za koncepcją reprezentacji struktury czytelnictwa
(por. Górski 2008 w druku). W tym celu posáuĪymy siĊ publikowanymi co dwa lata raportami Zakáadu BadaĔ nad Czytelnictwem BN. Od razu naleĪy zastrzec, Īe te badania
trudno przekáadają siĊ na to, czego chcemy siĊ dowiedzieü: one badają raczej wzorce
kulturowe niĪ recepcjĊ poszczególnych stylów funkcjonalnych (stąd takie kategorie, jak
„ksiąĪki szkolne”, które mogą oznaczaü zarówno podrĊczniki szkolne, jak i lektury, czyli
beletrystykĊ); niemniej nie staü nas na zamówienie badaĔ, poza tym te, które są, dają
siĊ wykorzystaü. Z kolei dane dotyczące czytelnictwa prasy pochodzą z ankiet OĞrodka
BadaĔ Prasoznawczych. Dodajmy jeszcze jedno ograniczenie, mianowicie, staramy siĊ
odzwierciedliü strukturĊ czytelnictwa nie caáego spoáeczeĔstwa, ale przeciĊtnego inteligenta. ZastrzeĪenie jest podyktowane m.in. tym, Īe znaczny procent spoáeczeĔstwa
w ogóle nie czyta ksiąĪek.
1.5. Przyszáa budowa korpusu
Bazą materiaáową dla WSJP bĊdzie Narodowy Korpus JĊzyka Polskiego. Projekt ten
zostaá juĪ opisany gdzie indziej (Przepiórkowski i in. 2008), wiĊc nie bĊdĊ powtarzaá
wszystkich informacji, przytoczĊ tylko to, co jest istotne z punktu widzenia sáownika.
Korpus ten jest wspólnym przedsiĊwziĊciem Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu JĊzyka Polskiego PAN, Katedry JĊzyka Angielskiego Uà i Wydawnictwa Naukowego PWN. W pierwszej fazie projektu zakáada siĊ zespolenie istniejących korpusów
w jeden9. Wedle planów powinno siĊ to zbiec w czasie z rozpoczĊciem intensywnych
prac nad WSJP. Tak wiĊc sáownik ten od początku bĊdzie oparty na relatywnie duĪym
i zrównowaĪonym korpusie. Docelowo zrównowaĪona jego czĊĞü ma liczyü 250 do
300 milionów sáowoform, natomiast niezrównowaĪona 800–1000 milionów sáów. TĊ
wielkoĞü osiągnie on wszakĪe wtedy, gdy prace nad sáownikiem (w ich pierwszej czĊĞci) bĊdą dobiegaáy koĔca.
8
OsobiĞcie uwaĪam, Īe naleĪy uwzglĊdniü w korpusie leksykograficznym pewną liczbĊ tekstów
naukowych — nie dla sáownictwa ĞciĞle fachowego, ale by reprezentowaáy wspólny dla róĪnych
dziedzin wiedzy Īargon naukowy.
9
W chwili gdy piszĊ niniejszy tekst, proces scalania istniejących korpusów w jeden zbliĪa
siĊ do koĔca, stąd w dalszej czĊĞci artykuáu bĊdĊ pisaá o nim jako o juĪ istniejącym.
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Korpus nie moĪe byü projektowany pod kątem uĪytecznoĞci dla sáownika, poniewaĪ
ma sáuĪyü wielu róĪnorodnym celom naukowym. Tym niemniej niewątpliwie pewne
postulaty sáownikarzy bĊdą mogáy byü uwzglĊdnione, o ile nie bĊdą staáy w sprzecznoĞci z ogólnymi celami korpusu.
Ponadto IJP PAN jako jeden z partnerów projektu Narodowego Korpusu JĊzyka
Polskiego bĊdzie mógá tworzyü dla wáasnych celów badawczych podkorpusy skáadające siĊ z tekstów pozyskanych przez NKJP. W praktyce oznacza to, Īe moĪliwe bĊdzie
uzupeánienie korpusu o teksty szczególnie istotne z punktu widzenia pracy nad sáownikiem. Niewątpliwie bĊdzie poĪądane wáączenie do tego korpusu tekstów zgromadzonych
w toku najwczeĞniejszego etapu prac nad korpusem IJP PAN. ObjĊtoĞü tych tekstów
jest proporcjonalnie bardzo niewielka (nieco ponad 1 mln sáowoform), niemniej byáy
one od początku selekcjonowane, w toku Īmudnej procedury ustalania ich bogactwa
leksykalnego, jako baza materiaáowa dla sáownika. Trzeba jednak tutaj z naciskiem podkreĞliü, Īe partia tekstów o niewielkiej objĊtoĞci „ginie” w korpusie. Przede wszystkim
wtedy, gdy uĪytkownik korpusu korzysta z narzĊdzi statystycznych, choüby po to, by
wychwyciü kolokacje. Teksty stanowiące niewielki procent caáego korpusu w oczywisty sposób w niewielkim stopniu wpáywają na wyniki tego rodzaju obliczeĔ. Ponadto
leksykograf (czy w ogóle uĪytkownik korpusu) zwykle nie ma czasu na analizowanie
wszystkich konkordancji. Im liczniejszy materiaá, tym mniejsza szansa, Īe zatrzyma siĊ
na tej wáaĞnie, a nie innej linijce konkordancji.
1.6. Propozycje dotyczące zrównowaĪenia chronologicznego
Nim przedstawiĊ propozycje zrównowaĪenia chronologicznego, zwrócĊ uwagĊ na pewien problem teoretyczny. OtóĪ wczeĞniej opowiedziaáem siĊ za modelem zrównowaĪenia, który polegaáby na odzwierciedleniu struktury czytelnictwa. Tymczasem ta struktura
ulegaáa przez ponad 50 lat doĞü istotnym przeobraĪeniom. Co gorsza nie dysponujemy
wiarygodnymi danymi dotyczącymi przeszáoĞci. Stąd — zapewne sáuszny — postulat,
by poszczególnym warstwom chronologicznym przyznawaü róĪną budowĊ (odmienne
proporcje poszczególnych stylów funkcjonalnych), odpowiadającą ówczesnej strukturze czytelnictwa uznamy za zbyt daleko idący.
Sytuacja idealna to taka, w której podzielilibyĞmy okres, który opisuje WSJP, na
kilka podokresów (1945–1956, 1957–1970, 1970–1980, 1981–1989, 1990 — wspóáczesnoĞü). Okresy te wyróĪniáem oczywiĞcie na podstawie zupeánie zewnĊtrznych, historycznych cezur.
KaĪdy z tych podokresów byáby reprezentowany mniej wiĊcej jednakową „porcjĊ” tekstów, moĪe z wyjątkiem ostatniego, który jest wyraĨnie dáuĪszy, w związku
z tym byáby reprezentowany przez wiĊkszą „porcjĊ” tekstów. Z góry jednak uznajmy
tĊ propozycjĊ za nierealną — stworzenie takiego korpusu jest przedsiĊwziĊciem zbyt
pracocháonnym i kosztownym.
Realną propozycją jest korpus wspóáczesny „z perspektywą wstecz”. Oznacza to
uzupeánienie NKJP o pewną liczbĊ tekstów starszych, realistycznie rzecz biorąc, bĊdzie
to mniejsza czĊĞü objĊtoĞci korpusu. W NKJP literatura piĊkna (o wyĪszych ambicjach
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literackich) ostatniego póáwiecza jest nieĨle reprezentowana, optowaábym raczej za
uzupeánianiem komponentu prasowego; styl publicystyczny moĪe byü zresztą reprezentowany przez ksiąĪkĊ publicystyczną, która zapewne bĊdzie áatwiejsza do pozyskania.
Wydaje siĊ, Īe trafnym pomysáem jest sugestia Renaty Przybylskiej (informacja ustna),
by w szczególnoĞci pozyskaü gazety z okresów przeáomowych (PaĨdziernik, Marzec,
GrudzieĔ, okres SolidarnoĞci i stanu wojennego, a takĪe Okrągáego Stoáu)10. Ponadto
korpus powinien byü uzupeániony o pewną liczbĊ ksiąĪek popularnonaukowych i hobbystycznych z tego okresu, które nie są — przynajmniej na razie — reprezentowane
w zasobach przekazanych do NKJP. MoĪe to mieü pewne znaczenie dla wychwytywania
zmian w terminologii technicznej wspólnoodmianowej. Istotne jest zadbanie o to, by
wáączane do korpusu Ĩródáa byáy równieĪ chronologicznie zróĪnicowane. MoĪe to stanowiü pewien problem wobec faktu, Īe dostĊpnoĞü ksiąĪek wyraĨnie starszych jest niĪsza.
Trzeba teĪ sobie wyraĨnie powiedzieü: prasa bĊdzie miaáa mniejszy udziaá w tekstach
„starszych” niĪ w tekstach wspóáczesnych, poniewaĪ — przeciwnie niĪ to ma miejsce
w wypadku testów wspóáczesnych — jej pozyskanie jest trudniejsze.
Ewentualne powiĊkszanie korpusu mogáoby iĞü w dwu przeciwstawnych kierunkach: z jednej strony wáączylibyĞmy do niego pewną liczbĊ tekstów reprezentujących
literaturĊ wysoką11. Z drugiej strony naleĪy przede wszystkim uzupeániü korpus o ówczesną literaturĊ popularną. JeĞli chodzi o literaturĊ popularną, trudno jest wskazaü
trafne kryteria doboru tekstów, poniewaĪ w Polsce Ludowej nakáad niekoniecznie odzwierciedlaá rzeczywistą popularnoĞü. Z pewnoĞcią naleĪaáoby siĊ odwoáaü teĪ do popularnej literatury máodzieĪowej (np. Niziurski), która, byü moĪe, w jakimĞ niewielkim
zakresie oddaje jĊzyk ówczesnej máodzieĪy. Kolejna kategoria tekstów, o którą naleĪy
uzupeániü korpus, to scenariusze filmowe i teksty sáuchowisk.

2. ZróĪnicowanie tematyczne i stylistyczne korpusu
Z zagadnieniem zrównowaĪenia korpusu áączy siĊ jego zróĪnicowanie tematyczne
i stylistyczne. ZróĪnicowanie tego rodzaju, z oczywistych wzglĊdów, jest szczególnie
istotne w wypadku korpusów o zastosowaniach leksykograficznych. Po pierwsze tylko
w ten sposób udaje siĊ uchwyciü bogactwo leksyki, a z drugiej strony stwierdziü, co
przynaleĪy do warstwy leksyki wspólnoodmianowej — dopiero wystĊpowanie danego
leksemu w róĪnych rodzajach tekstów pozwala potwierdziü taką przynaleĪnoĞü.
Pozornie kontrolĊ zróĪnicowania tematycznego mogáoby zapewniaü przypisywanie
kaĪdego tekstu do kategorii wypracowanych przez bibliotekarzy, z klasyfikacją Deweya
na czele. Jednak wydaje siĊ, Īe przydatnoĞü tej klasyfikacji moĪe byü problematycz10
Obawiam siĊ, Īe ze wzglĊdów technicznych wáączenie do korpusu publikacji drugoobiegowych, metodologicznie i — by tak rzec — moralnie jak najbardziej sáuszne, moĪe byü utrudnione,
poniewaĪ teksty te trzeba bĊdzie przepisywaü, a nie skanowaü.
11
Tutaj stosunkowo áatwo zastosowaü pewne kryterium mechaniczne, mianowicie wáączaü
teksty, które zostaáy uhonorowane Nagrodą KoĞcielskich, są lekturami obowiązkowymi studentów
polonistyki czy teĪ licealistów.
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na, jest ona bowiem bardzo dokáadna w odniesieniu do literatury naukowej, ale doĞü
zgrabnie klasyfikuje pozostaáe rodzaje tekstów. Jak sądzĊ, rozsądną propozycją bĊdzie
potraktowanie klasyfikacji Deweya jako punktu wyjĞcia i uzupeáninie jej o dokáadniejszą klasyfikacjĊ, przede wszystkim literatury poradnikowo-hobbistycznej, która stanowi istotną czĊĞü produkcji ksiĊgarskiej. Pomocne mogą byü w tym zakresie równieĪ
klasyfikacje stron WWW, tworzone przez portale.
2.1. Typologie stylów funkcjonalnych
JeĪeli reprezentatywnoĞü ma oznaczaü odzwierciedlenie percepcji poszczególnych stylów funkcjonalnych przez Polaków, to najpierw naleĪaáoby ustaliü sensowny podziaá
na te style; dalej — musimy wypracowaü kryteria trafnego zaliczania danego tekstu
do konkretnego stylu. Rzecz nie jest prosta, poniewaĪ, jak przyznaje Saloni (1993),
„wyróĪnianie poszczególnych stylów funkcjonalnych jest konwencjonalne i nie ustalone”, tym bardziej wiĊc kaĪdorazowe przypisanie tekstu do stylu moĪe byü arbitralne.
Ponadto naleĪy ustaliü istotne cechy stylów; znów odwoáajmy siĊ do reprezentatywnoĞci
próbki w badaniu socjologicznym — jeĪeli chcemy zbadaü preferencje wyborcze, to
przy konstruowaniu próbki ustalamy wiek, páeü, zawód respondenta, ale juĪ nie wzrost,
czy posiadany samochód. Podobnie w wypadku tekstów konieczne byáoby ustalenie
pewnych obiektywnych kryteriów przynaleĪnoĞci do danego stylu funkcjonalnego.
Trzeba jednak przyznaü, Īe przynajmniej jeĞli chodzi o kryteria wewnątrzjĊzykowe,
to wiadomo niewiele. Wedle mojej wiedzy istnieją pewne badania dotyczące cech statystycznych tekstów angielskich. Są to gáównie prace Bibera (a takĪe innych autorów
w duchu „Biberowskim”).
W wielkim skrócie mówiąc, Biber wyznaczyá pewną liczbĊ cech, gáównie gramatycznych, które dają siĊ policzyü w kaĪdym tekĞcie. Poszczególne teksty charakteryzują
siĊ wysokim lub niskim natĊĪeniem tych cech. Co wiĊcej, wysokiemu natĊĪeniu pewnych
cech towarzyszy wysokie natĊĪenie kilku innych, i — przeciwnie — niskie natĊĪenie
kolejnych innych cech. Zestawienie frekwencji wspomnianych cech pozwala grupowaü
teksty. JeĞli siĊ porówna wyniki grupowania tekstów na podstawie kryteriów wewnątrzjĊzykowych i funkcjonalnych, to nie zawsze siĊ okaĪe, Īe oba te grupowania siĊ pokrywają.
Przykáadowo, wg ustaleĔ Bibera, „literatura naukowa” jest jĊzykowo bardzo niespójna.
TĊ samą technikĊ statystyczną zastosowaá do badania tekstów litewskich A. Utka, z tą
wszakĪe róĪnicą, Īe braá pod uwagĊ nie cechy gramatyczne, ale leksykalne; chodzi przy
tym nie o wyrazy specjalistyczne, ale wspólnoodmianowe, z szerokim uwzglĊdnieniem
wyrazów synsemantycznych. Jego badania pokazują, Īe style funkcjonalne dają siĊ
scharakteryzowaü niską bądĨ wysoką frekwencją takich sáów. O ile mi wiadomo, nie
ma tego rodzaju badaĔ dla polskich tekstów. Zresztą sam Biber przyznaje, Īe angielska
stylistyka i „korpusologia” są w uprzywilejowanej pozycji, ze wzglĊdu na to, Īe przy
tworzeniu kolejnych generacji korpusów moĪna bazowaü na badaniach poczynionych
na wczeĞniejszych generacjach. ZauwaĪmy, Īe tĊ szczĊĞliwą pozycjĊ osiągnĊliĞmy teĪ
w Polsce, skoro projekt NKJP bazuje na kilku wczeĞniejszych korpusach. Zespóá NKJP
zamierza teĪ wypracowaü pewne wewnątrzjĊzykowe kryteria typologii tekstów.
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2.2. Typologie tekstów wypracowane na potrzeby konstruowania korpusów
Nie ma tu miejsca na przytaczanie bogatej literatury dotyczącej klasyfikacji stylistycznych12. PrzytoczĊ jedynie klasyfikacje, jakich dokonano na potrzeby wybranych korpusów. Wobec braku jednolitej typologii tekstów za kaĪdym razem przy tworzeniu
kolejnego korpusu dokonuje siĊ innych klasyfikacji. Przykáadowo przytoczĊ tu trzy.
Pierwsza to klasyfikacja tzw. Brown Corpus:
I
Teksty informacyjne: A. Prasa: reportaĪ, B. Prasa: teksty redakcyjne, C. Prasa:
recenzje, D. Religia, E. UmiejĊtnoĞci i hobby, F. Literatura popularnonaukowa,
G. Literatura piĊkna: biografie, wspomnienia, H. RóĪne (w tym: dokumenty rządowe, sprawozdania fundacji, sprawozdania instytucji przemysáowych itp.), J. Literatura naukowa.
II Fikcja literacka: K. Fikcja literacka ogólnie, L. Tajemnice i historie detektywistyczne, M. Teksty fantastycznonaukowe, N. Przygodowe i westerny, P. Romanse
i historie miáosne, R. Humor (uwaga: O brak).
Z kolei Korpus Sáownika Frekwencyjnego wyznaczaá 5 stylów: 1) Teksty popularnonaukowe, 2) Drobne wiadomoĞci prasowe, 3) Publicystyka (w tym stenogramy
z posiedzeĔ organów paĔstwowych i partyjnych!), 4) Proza artystyczna, 5) Dramat artystyczny.
Wreszcie moja propozycja, która zostaáa przyjĊta w korpusie IPI PAN, wygląda
nastĊpująco:
1. Styl artystyczny 1.1. Proza 1.2. Poezja 1.3. Dramat
2. Styl publicystyczny
3. Literatura faktu (pamiĊtniki, dzienniki, wspomnienia, biografie)
4. Styl naukowo-dydaktyczny — ksiąĪki naukowe, popularnonaukowe i podrĊczniki:
4.1. Naukowe humanistyczne
4.2. Naukowe przyrodnicze
4.3. Naukowe techniczne
4.4. Popularnonaukowe
4.5. PodrĊczniki
(uwaga: 4.1.–4.3. podziaá wg KBN)
5. Styl urzĊdowo-kancelaryjny (ustawy, protokoáy tzw. Komisji Rywina etc.)
5.1. Protokoáy (zawierający zapis tekstu mówionego)
5.2. Ustawy etc.
6. Styl informacyjno-poradnikowy (poradniki, instrukcje, przewodniki turystyczne)
7. Styl potoczny (w tym blogi).
Chciaábym jednak podkreĞliü, Īe klasyfikacja ta zapewne ulegnie dalszym modyfikacjom w trakcie prac nad NKJP.

12

NaleĪy tu przytoczyü przede wszystkim kompendium Gajdy (1995).
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2.4. JĊzyk mówiony
Zupeánie odrĊbnym zagadnieniem jest kwestia reprezentatywnoĞci jĊzyka mówionego. Wydaje siĊ, Īe tutaj naleĪy zastosowaü kryterium demograficzne, tzn. najpierw
wytypowaü reprezentatywną próbkĊ do badaĔ spoĞród mieszkaĔców duĪych miast, dla
wyáączenia tekstów gwarowych i zabarwionych gwarą. Pozyskane w tej grupie teksty
rozmów i wypowiedzi wáączyü do korpusu.

3. Podsumowanie
Nasze propozycje stanowią kompromis pomiĊdzy tym co idealne a tym co moĪliwe.
Fakt, Īe powstaáo konsorcjum NKJP, jest dla planowanego sáownika niezwykle szczĊĞliwy. BĊdzie on mógá byü oparty na bardzo duĪym korpusie. Jak siĊ wydaje, czĊĞü
zrównowaĪona pod wzglĊdem wielkoĞci w zupeánoĞci zaspokoi potrzeby WSJP. Nieco
mniej optymistycznie naleĪy oceniü zrównowaĪenie chronologiczne.
W niniejszym artykule nie poruszyáem teĪ pewnej bardzo istotnej kwestii, mianowicie sensownego sposobu pracy leksykografa z korpusem. Zagadnienie to znacznie
przekracza ramy omawianego przeze mnie tematu, niemniej wymaga gruntownego
przemyĞlenia.
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