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1. Wstęp

1.1. Rytm mowy – przedmiot i znaczenie badań

W niniejszej pracy pod pojęciem rytmu wypowiedzi rozumiemy percepcyjne 
wrażenie struktury składającej się z mniej i bardziej uwydatnionych (prominent-
nych) jednostek mowy (sylab, taktów – ang. beats) pogrupowanych w taki sposób, 
aby stworzyć percepcyjnie różne wzorce np. jamby lub trocheje. Badania w dzie-
dzinie rytmu mają ogromne znaczenie nie tylko w językoznawstwie i fonetyce, ale 
także w innych dziedzinach nauki, m.in. w psychologii, patologii i terapii mowy, 
czy też w nabywaniu języka. dzieje się tak dlatego, ponieważ struktura rytmicz-
na ułatwia analizę składniową, interpretację i zapamiętywanie treści wypowiedzi. 
z drugiej strony, uszkodzenie procesów związanych z przetwarzaniem rytmu ma 
negatywny wpływ na zdolności językowe i płynność mówienia. 

1 Badania zostały zrealizowane w ramach grantu finansowanego przez narodowe centrum nauki 
„struktura rytmiczna wypowiedzi: analiza korpusowa” (nr 2013/11/d/hs2/04486) na lata 2014–2016.
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znaczna część dotychczasowych badań nad rytmem pozostaje pod wpływem 
hipotezy o rytmicznej klasyfikacji języków, która ma swe źródło w obserwacji, że 
różne języki posiadają percepcyjnie różne rytmy. zgodnie z tą hipotezą języki 
można przyporządkować do jednej z trzech kategorii: rytmu sylabicznego (np. 
język hiszpański, włoski), rytmu akcentowego (niemiecki, angielski) lub rytmu 
opartego na morach (japoński). tradycyjne badania rytmu (Pike 1946; Aber-
crombie 1967) szukały potwierdzenia tej hipotezy w izochronizmie, który zakła-
dał, że w językach o rytmie sylabicznym/akcentowym/opartym na morze syla-
by/stopy/mory powinny mieć ten sam iloczas. Ponieważ nie udało się potwier-
dzić empirycznie istnienia izochronizmu, źródeł percepcyjnych różnic między 
rytmami języków zaczęto szukać w ich fonetyce i fonologii (dauer 1987). 

status rytmiczny języka polskiego pozostaje jak dotąd nieustalony. ogólnie rzecz 
biorąc, język polski wykazuje cechy fonologiczne charakterystyczne dla języków 
o obu typach rytmu – sylabicznego, m.in. stała pozycja akcentu wyrazowego, brak 
redukcji samogłosek nieakcentowanych, i akcentowego, m.in. obecność sylab o złożo-
nej strukturze fonotaktycznej, znaczący udział iloczasu w realizacji akcentu nuklear-
nego i frazowania (Jassem 1962; richter 1987; demenko 1999; klessa 2006; Wagner 
2008b; Malisz 2013). istnienie języków takich jak język polski, o rytmach niedających 
się łatwo sklasyfikować, było kolejną (po braku empirycznego potwierdzenia hipotezy 
izochronizmu) przyczyną pojawienia się nowych koncepcji rytmu – rytmicznego kon-
tinuum (dauer 1987) oraz rytmów współistniejących (nolan, Asu 2009). 

obecnie panuje pogląd, że nie powinno się stawiać znaku równości między ryt-
mem a wzorcami czasowymi (Arvaniti 2009), ponieważ w produkcji i percepcji ryt-
mu znaczenie mają także czynniki inne niż iloczas, jak wysokość tonu (intonacja), 
intensywność czy też tempo mowy, za pomocą których realizowane są struktura ryt-
miczna (metrum) i grupowanie, związane kolejno z prominencją i frazowaniem. Aku-
styczna realizacja prominencji i frazowania jest specyficzna dla danego języka, choć 
ogólnie obserwuje się tendencję do wydłużania iloczasu w przypadku sylab promi-
nentnych i na granicy fraz prozodycznych (Beckman, edwards 1994; turk, White 
1999; Wightman i in. 1992; yoon i in. 2007; Wagner 2010). dotychczasowe badania 
dla języka polskiego nie są zgodne w kwestii akustycznych korelatów prominencji 
i  frazowania: dłuska (1950) za główny korelat prominencji związanej z akcentem 
wyrazowym (ang. stress) uznaje intensywność, natomiat Jassem (1962) – zmiany wy-
sokości tonu. Badania z ostatnich lat pokazują, że iloczas, obok wysokości tonu i in-
tensywności, jest jednym z akustycznych korelatów prominencji (terken 1991; hir-
schberg 1993; Portele 1998; tamburini 2003; sridhar i in. 2008; rosenberg 2009), i że 
zróżnicowanie iloczasu jest mniejsze w przypadku prominencji niższego poziomu, 
związanych z akcentem wyrazowym (ang. stress) niż wyższego poziomu, związanych 
z akcentem melodycznym (ang. pitch accent) i  frazowym (klessa 2006; demenko 
1999; Wagner 2008b; Wagner 2012; Malisz, Wagner 2012; klessa 2012). granice fraz 
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prozodycznych są sygnalizowane głównie za pomocą wydłużenia iloczasu sylaby 
o końcowej pozycji we frazie i jej samogłoski oraz samogłoski sylaby o przedostatniej 
pozycji we frazie, na którą najczęściej przypada akcent nuklearny (Wagner 2008b). 
Parametry w dziedzinie częstotliwości podstawowej (f0) opisujące średni poziom, 
kształt przebiegu zmian i  zróżnicowanie wysokości tonu również odgrywają tutaj 
ważną rolę (Wagner 2010). Podobne obserwacje odnośnie udziału cech w dziedzinie 
iloczasu i f0 w realizacji granic fraz prozodycznych poczyniono także dla innych ję-
zyków (carlson i in. 2005; kim i in. 2008; Aguilar i in. 2009). 

omawiane tutaj zjawiska mają kluczowe znaczenie dla rozumienia pojęcia 
rytmu mowy oraz dla założeń metodologicznych przyszłych badań w dziedzinie 
rytmu i prozodii.

1.2. Cel pracy

niniejsza praca porusza zagadnienia związane z rytmem wypowiedzi w języku 
polskim, które dotychczas nie były badane wcale lub tylko w ograniczonym zakre-
sie. Przedmiotem analiz przedstawionych w dalszej części pracy była identyfikacja 
akustycznych wyznaczników rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nie-
natywnych języka polskiego. W tym celu zbadano sposób realizacji przez mówców 
dwóch kluczowych dla percepcji rytmu zjawisk – struktury rytmicznej i  grupo-
wania rytmicznego, związanych kolejno z prominencją i frazowaniem, przy czym 
uwzględniono więcej poziomów prominencji, niż we wcześniejszych pracach2. 
o nowatorskim charakterze pracy świadczy również fakt, że do materiału językowe-
go włączono wypowiedzi mówców nienatywnych jezyka polskiego z akcentem nie-
mieckim i koreańskim oraz przeprowadzono analizy porównawcze między różnymi 
akcentami. z uwagi na znaczenie rytmu w percepcji obcego akcentu oraz ogólnie 
w komunikacji słownej, wiedza uzyskana w tego rodzaju badaniu może znaleźć za-
stosowanie w procesie uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego.

Bardzo wiele dotychczasowych prac dotyczących rytmu mowy (White, Mattys 
2007; cumming 2011; Beňuš i Šimko 2012; Prieto i in. 2012) opierało się na me-
trach rytmicznych, czyli formułach pozwalających określić zmienność iloczasu do-
wolnych jednostek wypowiedzi, najczęściej interwałów samogłoskowych, spółgło-
skowych lub sylab (ramus i in. 1999; grabe, low 2002; dellwo 2006). W ostatnich 
latach stosowanie metrów rytmicznych jest poddawane krytyce z uwagi na wrażli-
wość, jaką wykazują one na szereg różnych czynników, m.in. tempo mowy i typ wy-
powiedzi (dellwo 2008; Wiget i in. 2010; Arvaniti 2012). kwestionowany jest także 
ich status jako „akustycznych korelatów rytmu” (Barry i in. 2009; Arvaniti 2009).

2 por. (Malisz. Wagner 2012)
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obecnie przyjmuje się, że do zbadania procesów leżących u podstaw struktury 
rytmicznej i grupowania rytmicznego konieczne jest zastosowanie podejścia wie-
lowymiarowego (Wagner 2008a; Wagner 2014), uwzględniającego różne poziomy 
hierarchii prozodycznej (poziom sylab, stóp i fraz) oraz krótko- i długookresową 
zmienność parametrów akustycznych, właczając w to względne relacje iloczasowe 
między typami funkcjonalnie różnych przejść (do sylab akcentowanych, nieakcen-
towanych i na granicy fraz), tendencje do lokalnego przyspieszania i zwalniania, 
skracanie kompensacyjne oraz percepcyjne zawężanie iloczasu (ang. time shrin-
king). Ponadto, zgodnie z obecnie panującym stanowiskiem, że cechy akustyczne 
spoza wymiaru iloczasu również odgrywają istotną rolę w  produkcji i  percepcji 
prominencji i frazowania (Arvaniti 2009), w analizach zaprezentowanych w dalszej 
części pracy wzięto również pod uwagę dynamikę zmian wysokości tonu3.

2. Metodologia

2.1. Materiał i mówcy

Materiał językowy stanowił krótki tekst literacki h. ch. Andersena pt. „im-
bryk”, składający się z 19 zdań i wybrany pod kątem odpowiedniego dla poziomu 
językowego mówców słownictwa i  struktur gramatycznych. W badaniu wyko-
rzystano nagrania 5 Polaków, 5 koreańczyków i 5 niemców. nagrania mówców 
niemieckich pochodziły z  korpusu polskiej mowy nienatywnej (cylwik i  in. 
2009). nagrania koreańczyków przeprowadzono po ukończeniu przez nich 
półrocznego praktycznego kursu fonetyki języka polskiego. Mówcy nienatywni 
reprezentowali podobny poziom zaawansowania (B1–B2). grupę mówców na-
tywnych stanowiły osoby, które zgłosiły chęć udziału w eksperymencie. Mówcy 
otrzymali wcześniej tekst oraz jego nagranie i zostali poproszeni o przygotowanie 
się do jego płynnego odczytania. W trakcie nagrań wszystkich mówców proszo-
no o jednokrotne przeczytanie tekstu (zdanie po zdaniu) w normalnym tempie. 
Wypowiedzi zawierające błędy wymowy lub/i przejęzyczenia były powtarzane. 
nagrania przeprowadzono w  kabinie dźwiękoszczelnej bezpośrednio na dysk 
komputera z częstotliwością próbkowania 16 khz.

2.2. Anotacja

Wszystkie nagrania poddano automatycznej transkrypcji fonetycznej i segmen-
tacji na poziomie głosek, sylab i wyrazów (demenko i  in. 2003), których wyniki 

3 por. (Wagner 2008b) oraz (Malisz, Wagner 2012)
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później zweryfikowano i poprawiono. granice sylab wyznaczono zgodnie ze wska-
zówkami przedstawionymi w  pracy ostaszewskiej i  tambor (2000). zaznaczono 
również wszystkie odstępstwa od wymowy kanonicznej (np. usunięcia, wstawienia 
lub substytucje głosek lub sylab). Anotacja prozodyczna uwzględniała cztery pozio-
my prominencji i dwa poziomy frazowania. W przypadku prominencji każda sylaba 
została oznaczona jedną z  etykiet: brak akcentu, akcent wyrazowy, akcent melo-
dyczny, akcent frazowy (nuklearny). zgodnie z założeniami selkirk (1995) poziom 
prominencji wzrasta od akcentu wyrazowego do frazowego4. strukturę frazową wy-
powiedzi opisano poprzez umieszczenie na odpowiednich sylabach etykiety brak 
granicy lub granica frazy prozodycznej. Weryfikację anotacji segmentalnej i anota-
cję prozodyczną przeprowadzono w aplikacji Praat (Boersma, Weenink 2013).

2.3. Sposób analizy danych – podejście time delay

Jak wyjaśniono we Wstępie, w celu zbadania sposobu realizacji struktury ryt-
micznej i grupowania rytmicznego należy zastosować podejście wielowymiaro-
we, uwzględniające strukturę i hierarchię prozodyczną wypowiedzi, a także wy-
kraczające poza dziedzinę iloczasu. Podejście time delay zaproponowane w pracy 
Petry Wagner (2008a) spełnia te warunki. Umożliwia ono zbadanie „związków 
iloczasowych postrzeganych jako typowe rytmy w mowie”, które „można bezpo-
średnio zinterpretować w wymiarach związanych z rytmem, podobnych do tych 
stosowanych w analizach typologicznych” (Wagner 2008a, str. 155). 

głównym elementem opisywanej tutaj metody są wykresy time delay (por. 
rys. 1.), które pozwalają zwizualizować względną zmienność iloczasu między sy-
labami wchodzącymi w skład funkcjonalnie różnych przejść: do sylab akcentowa-
nych, nieakcentowanych i o końcowej pozycji we frazie. 

Rys. 1. Interpretacja kategorialna i ilościowa wykresu time-delay

4 por. również (Beckman, edwards 1994), (Prieto i in. 2012)
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Wykres powstaje przez naniesienie na osi X iloczasu sylaby aktualnej (syli), a na 
osi y – sylaby następnej (syli+1). dane umieszczone na wykresach mogą być inter-
pretowane w sposób ciągły lub kategorialny. z jednej strony, każde przejście jest 
realizowane jako lokalne przyspieszenie albo zwolnienie, lub może być lokalnie 
izochroniczne, co daje opis ciągły. z drugiej strony, ze względu na to, w którym 
kwadrancie wykresu przejścia są zlokalizowane, można je grupować w kategorie: 
krótka-krótka, długa-długa (co wskazuje na lokalny izochronizm), krótka-długa 
i długa-krótka (co wskazuje na rytm naprzemienny, alternację). na przykład, jeżeli 
iloczasy sylab aktualnej (syli) i następnej (syli+1) są krótsze/dłuższe niż wynosi śred-
nia, to przejście jest klasyfikowane jako krótka-krótka/długa-długa. koncentracja 
danych w  środku wykresu wskazuje na tendencję do globalnego izochronizmu. 
Wykresy mogą być interpretowane w sposób ilościowy, np. poprzez przeprowadze-
nie jednoczynnikowej analizy wariancji z różnicą iloczasów syli – syli+1 jako zmien-
ną zależną i typem przejścia jako predyktorem jakościowym.

na poziomie stóp, metoda time delay umożliwia analizę zmienności iloczasu mię-
dzy sylabami o różnej pozycji w stopie oraz obserwację dwóch istotnych dla percepcji 
rytmu zjawisk: skracania kompensacyjnego (ang. compensatory shortening), polegają-
cego na kompresji sylab nieakcentowanych wraz z wydłużaniem się stopy, czym cha-
rakteryzują się języki o rytmie akcentowym, oraz percepcyjnego zawężania iloczasu 
(ang. time shrinking), w wyniku którego sekwencje coraz dłuższych sylab postrzegane 
są jako izochroniczne, co jest z kolei charakterystyczne dla rytmu sylabicznego.

2.4. Pomiary

na podstawie anotacji stworzono bazę cech akustycznych. najpierw, korzy-
stając ze skryptów Praata, dla każdej sylaby automatycznie uzyskano informa-
cję o jej iloczasie oraz średniej wartości f0. następnie wartości iloczasów zostały 
znormalizowane względem średniego iloczasu sylaby u danego mówcy (norma-
lizacja z-score). każda para kolejnych sylab w bazie została sklasyfikowana jako 
jedno z trzech funkcjonalnie różnych przejść: do sylaby akcentowanej, do syla-
by nieakcentowanej, do sylaby o końcowej pozycji we frazie. dodatkowo, sylaby 
reprezentujące przejścia do sylaby akcentowanej zostały sklasyfikowane zgodnie 
z etykietami, które im nadano w anotacji prozodycznej: przejście do akcentu wy-
razowego, melodycznego lub frazowego. inny sposób kategoryzacji polegał na 
zlokalizowaniu wszystkich przejść w jednym z czterech kwadrantów wykresu ti-
me-delay: krótka-krótka, krótka-długa, długa-długa, długa-krótka. 

Aby uzyskać informację, czy dane przejście jest realizowane jako lokalne przy-
spieszenie lub zwolnienie (co jest formą opisu ciągłego), dla każdej pary sylab ob-
liczono różnicę iloczasu sylaby aktualnej od iloczasu sylaby po niej następującej 
(czyli syli+1 – syli).
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korzystając z anotacji prozodycznej wyznaczono również granice stóp, które 
następnie pogrupowano w zależności od długości (liczonej w sylabach) oraz po-
zycji we frazie (rozróżniono między stopami binarnymi na granicy i wewnątrz 
fraz). W badaniu wykorzystano tylko najliczniej reprezentowane typy stóp, czyli 
stopy binarne na granicy lub wewnątrz frazy oraz stopy 3- i 4-sylabowe.

W  dziedzinie częstotliwości podstawowej dla każdego przejścia obliczono 
różnicę średnich wartości f0 na sąsiednich sylabach (wyrażoną w półtonach) opi-
sującą lokalną dynamikę zmian wysokości tonu.

Analizy statystyczne przeprowadzono w programie Statistica 10.

3. Wyniki

3.1. Krótkookresowa względna zmienność iloczasu w funkcjonalnie 
różnych przejściach

3.1.1. Opis kategorialny

W pierwszej kolejności, w każdej grupie akcentowej (mówcy natywni i nie-
natywni z akcentem niemieckim i koreańskim) na podstawie znormalizowanych 
iloczasów sylab zbadano dystrybucję funkcjonalnie różnych przejść w czterech 
kwadrantach wykresu time delay (por. tab. 1.). 

Tab. 1. Dystrybucja funkcjonalnie różnych przejść w czterech kwadrantach wykresu 
time-delay. Mówcy natywni

przejście krótka-długa długa-długa długa-krótka krótka-krótka

akcent 37% 15% 16% 32%
brak akcentu 21% 7% 23% 49%
granica frazy 29% 57% 3% 11%

razem: 28% 18% 19% 35%

W  grupie mówców natywnych preferowane są sekwencje krótka-krótka, 
głównie z uwagi na przejścia do sylab akcentowanych i nieakcentowanych (ko-
lejno 32% i 49% wszystkich tych przejść). Przejścia do sylab na granicach fraz 
zlokalizowane są przede wszystkim w kwadrancie długa-długa (57%) i w mniej-
szym stopniu w  kwadrancie krótka-długa (29%), co pokazuje, że koniec frazy 
prozodycznej sygnalizowany jest wydłużeniem iloczasu ostatniej sylaby, i że czę-
sto wzrasta również iloczas sylaby poprzedniej (akcentowanej). Przejścia do sylab 
akcentowanych są realizowane najczęściej jako sekwencje krótka-długa (37%). 
opisane tutaj wzorce krótkookresowej względnej zmienności iloczasu wskazują 
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na istnienie wyraźnej tendencji do lokalnego izochronizmu (z uwagi na wysoką 
koncentrację przejść w kwadrantach krótka-krótka i długa-długa) i jednocześnie 
tendencji do rytmu naprzemiennego (liczne sekwencje krótka-długa), co może 
skutkować percepcyjnym wrażeniem rytmu mieszanego lub pośredniego.

W grupie mówców z akcentem niemieckim również dominuje kwadrant krót-
ka-krótka, w którym zlokalizowanych jest 33% wszystkich przejść (por. tab. 2.). 
tendencja do lokalnego izochronizmu jest tylko nieco mniej wyraźna niż w gru-
pie natywnej, o czym świadczy wysoki odsetek przejść do sylab akcentowanych 
i nieakcentowanych w kwadrancie krótka-krótka (kolejno 32% i 43% wszystkich 
tych przejść), a także liczne, choć mniej niż w wypowiedziach mówców natyw-
nych, skupienie przejść do sylab na granicach fraz w  kwadrancie długa-długa 
(36%). Wysoki odsetek przejść do sylab akcentowanych i na granicy fraz w kwa-
drancie krótka-długa (kolejno 35% i 37%) wskazuje z kolei na tendencję do ryt-
mu naprzemiennego (alternacji). rzadziej niż u  mówców natywnych granica 
frazy prozodycznej sygnalizowana jest nie tylko wydłużeniem iloczasu sylaby 
o końcowej pozycji we frazie, ale również sylaby poprzedniej (akcentowanej).

Tab. 2. Dystrybucja funkcjonalnie różnych przejść w czterech kwadrantach wykresu 
time-delay. Mówcy z akcentem niemieckim

przejście krótka-długa długa-długa długa-krótka krótka-krótka

akcent 35% 19% 14% 32%
brak akcentu 18% 10% 28% 43%
granica frazy 37% 36% 18% 9%

razem: 28% 18% 21% 33%

tabela 3. przedstawia wyniki dla mówców z akcentem koreańskim. Jak widać, 
sekwencje krótka-krótka są prawie tak samo częste jak krótka-długa (kolejno 
33% i 31%), co wskazuje na mniejszą niż u pozostałych mówców tendencję do 
lokalnego izochronizmu. Jednocześnie, liczniejsza koncentracja przejść do sy-
lab akcentowanych i na granicach fraz w kwadrancie krótka-długa (kolejno 37% 
i 47%) wskazuje na większą tendencję do rytmu naprzemiennego. 

Tab. 3. Dystrybucja funkcjonalnie różnych przejść w czterech kwadrantach wykresu 
time-delay. Mówcy z akcentem koreańskim

przejście krótka-długa długa-długa długa-krótka krótka-krótka

akcent 37% 15% 14% 34%
brak akcentu 18% 11% 25% 46%
granica frazy 47% 33% 13% 6%

razem: 31% 17% 19% 33%
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Mówcy z akcentem koreańskim znacznie rzadziej sygnalizują granice fraz pro-
zodycznych poprzez wydłużenie iloczasu sylaby poprzedniej (akcentowanej) niż 
niemcy i Polacy, co można stwierdzić na podstawie wyższej koncentracji przejść 
do sylab na granicach fraz w kwadrancie krótka-długa (kolejno 47% u koreań-
czyków, 37% u niemców i 29% u Polaków).

3.1.2. Interpretacja ilościowa wyników

W celu zbadania, które z obserwowanych różnic w  realizacji funkcjonalnie 
różnych przejść w różnych grupach akcentowych są statystycznie istotne, prze-
prowadzono wieloczynnikową analizę wariancji z  typem przejścia i  akcentem 
(polski – Pl, niemiecki – de, koreański – kor) jako predyktorami jakościowy-
mi i wartościami wyrażającymi lokalne przyspieszenie i zwolnienie jako zmienny-
mi zależnymi. relacje te przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wpływ akcentu (PL, DE, KOR) i typu przejścia (akcent, brak akcentu, granica 
frazy) na lokalne przyspieszenie i zwolnienie

Wyniki pokazały istotny wpływ typu przejścia (F=189,2, p<0,01), akcentu 
(F=4,1, p<0,05) oraz interakcji między przejściem i  akcentem (F=11,3, p<0,01) 
na względną zmienność iloczasu sylab. Porównania post-hoc (test hsd tukeya) 
dodatkowo wskazały, że tego rodzaju efekty są głównie rezultatem statystycznie 
istotnych różnic między wszystkimi typami przejść wewnątrz poszczególnych grup 
akcentowych oraz między koreańczykami a pozostałymi mówcami w przejściach 
do sylab na granicy frazy. ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić występowanie 
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trendu do lokalnego zwalniania w przejściach do sylab akcentowanych i na granicy 
fraz oraz lokalnego przyspieszania w przejściach do sylab nieakcentowanych.

3.2. Krótkookresowa względna zmienność iloczasu w realizacji 
różnych poziomów prominencji

3.2.1. Opis kategorialny

Podobnie jak w przypadku analizy realizacji funkcjonalnie różnych przejść, 
najpierw zbadano rozkład przejść do sylab o  percepcyjnie różnym poziomie 
prominencji (tj. do sylab z  akcentem wyrazowym, melodycznym i  frazowym) 
w czterech kwadrantach wykresu time delay. 

W grupie mówców natywnych (por. rys. 3.) dystrybucja przejść do sylab 
z akcentem melodycznym jest podobna do ogólnej (czyli gdy wszystkie syla-
by prominentne są pogrupowane razem i sklasyfikowane jako akcentowane) 
– przejścia tego typu zlokalizowane są głównie w kwadrantach krótka-krót-
ka (36%) i  krótka-długa (33%). Przejścia do sylab z  akcentem wyrazowym 
zlokalizowane są głównie w kwadrancie krótka-krótka (60%), zaś w przypad-
ku przejść do sylab z akcentem frazowym dominuje kwadrant krótka-długa 
(50%).

Rys. 3. Dystrybucja przejść do sylab o różnym poziomie prominencji: z akcentem wyrazo-
wym, melodycznym i frazowym na wykresach time-delay. Mówcy natywni

obserwacje te są zgodne z wnioskami płynącymi z wcześniejszych prac, w któ-
rych pokazano, że akcent wyrazowy w  języku polskim nie jest istotnie związany 
z wydłużeniem iloczasu sylaby (Jassem 1962; nowak 2006; klessa 2006; Malisz, 
Wagner 2012), szczególnie w porównaniu z językami o rytmie akcentowym (np. 
język angielski lub niemiecki). W przeciwieństwie do akcentu wyrazowego, któ-
ry na poziomie percepcji jest łączony ze słabą prominencją (selkirk 1995), akcent 



Akustyczne wyznaczniki rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nienatywnych… 259

frazowy, dający percepcyjne wrażenie silnej prominencji, jest w sposób istotny sy-
gnalizowany wydłużeniem iloczasu sylaby akcentowanej (Malisz, Wagner 2012).

W  przypadku akcentu koreańskiego różnice w  dystrybucji między różny-
mi typami przejść w czterech kwadrantach wykresu time-delay są mniejsze niż 
w grupie mówców natywnych (por. rys. 4.). Przejścia do sylab z akcentem wy-
razowym zlokalizowane są głównie w kwadrancie krótka-długa (43%), rzadziej 
w kwadrancie krótka-krótka (29%), zaś w przejściach do sylab z akcentem melo-
dycznym sekwencje krótka-krótka są prawie tak samo częste jak sekwencje krót-
ka-długa (kolejno 40% i 38%). W odniesieniu do realizacji akcentu frazowego 
przez mówców koreańskich obserwujemy dystrybucję przejść podobną do ogól-
nej, tj. w kwadrancie krótka-krótka (35%) i krótka-długa (36%).

rys. 4. dystrybucja przejść do sylab o różnym poziomie prominencji: z akcentem wyrazo-
wym, melodycznym i frazowym na wykresach time-delay. Mówcy z akcentem koreańskim

Wyniki te pokazują, że w  przeciwieństwie do mówców natywnych, mówcy 
koreańscy wydłużają iloczas sylab wraz ze spadkiem, a nie wzrostem, poziomu 
prominencji, co może wynikać ze specyfiki prozodii języka koreańskiego, w któ-
rym prominencję realizuje się nie na poziomie akustycznym, ale poprzez prze-
niesienie uwydatnionego słowa na początek frazy (Jun 2005).

W grupie z akcentem niemieckim (por. rys. 5.) przejścia do sylab z akcentem 
wyrazowym są skoncentrowane głównie w kwadrancie krótka-krótka (54%). do-
datkowo, w porównaniu do mówców natywnych, można zaobserwować liczniej-
szą dystrybucję tych przejść w kwadrancie krótka-długa (31% vs. 16%). Przejścia 
do sylab z akcentem melodycznym zlokalizowane są głównie w kwadrancie krót-
ka-długa (40%) i krótka-krótka (29%), natomiast przejścia do sylab z akcentem 
frazowym charakteryzują się dystrybucją podobną do ogólnej – głównie w kwa-
drancie krótka-długa (37%), a także w kwadrancie krótka-krótka (30%). W przy-
padku mówców z akcentem niemieckim, podobnie jak u mówców natywnych, 
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można mówić o tendencji do lokalnego zwalniania wraz ze wzrostem poziomu 
prominencji.

rys. 5. dystrybucja przejść do sylab o różnym poziomie prominencji: z akcentem wyrazo-
wym, melodycznym i frazowym na wykresach time-delay. Mówcy z akcentem niemieckim

na podstawie wyników przedstawionych w tej sekcji można stwierdzić większe 
podobieństwo w realizacji różnego typu prominencji między mówcami natywny-
mi i z akcentem niemieckim, niż między Polakami i koreańczykami. Wyniki te są 
zgodne z percepcyjną oceną siły obcego akcentu w wypowiedziach mówców nie-
natywnych, która pokazała, że wypowiedzi koreańczyków cechował silny obcy ak-
cent, zaś w mowie niemców był on postrzegany jako umiarkowany (Wagner 2013).

3.2.2. Interpretacja ilościowa wyników

Wieloczynnikowa analiza wariancji z poziomem prominencji i akcentem jako pre-
dyktorami jakościowymi i wartościami wyrażającymi lokalne przyspieszenie i zwol-
nienie jako zmiennymi zależnymi (por. rys. 6.) wykazała statystycznie istotny wpływ 
interakcji między poziomem prominencji i akcentem (F=10,4, p<0,01) na względną 
zmienność iloczasu sylab. W testach post-hoc zaobserwowano istotne różnice w reali-
zacji przejść do akcentu wyrazowego między Polakami i pozostałymi mówcami oraz 
poziomami prominencji, przejść do akcentu frazowego między Polakami i koreań-
czykami, a także istotne różnice w lokalnym przyspieszeniu w realizacji przejść do 
akcentu frazowego przez Polaków i akcentu melodycznego przez niemców. dodat-
kowo, z uwagi na mówców natywnych, analiza wariancji pokazała statystycznie istot-
ny wpływ poziomu prominencji (F=5,2, p<0,01), co świadczy o znacznych różnicach 
w  lokalnym przyspieszeniu/zwolnieniu między trzema poziomami prominencji. 
W przypadku wspomnianych w poprzedniej sekcji tendencji do lokalnego zwalnia-
nia wraz ze wzrostem poziomu prominencji w grupie z akcentem niemieckim oraz 
lokalnego przyspieszania w grupie z  akcentem koreańskim, obserwowane różnice 
w wartościach lokalnego przyspieszenia/zwolnienia nie są statystycznie istotne.
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Rys. 6. Wpływ akcentu (PL, DE, KOR) i poziomu prominencji na lokalne przyspieszenie 
i zwolnienie

3.3 Długookresowa zmienność iloczasu na poziomie stóp

celem analiz przedstawionych w  tym rozdziale było zbadanie regularności 
w realizacji iloczasu, w oparciu o które słuchacze formułują pewne długookre-
sowe oczekiwania dotyczące nadchodzących zdarzeń rytmicznych, czyli metrum 
(Wagner 2008a, str. 162). Analizie poddano stopy długości 2, 3 i 4 sylab; dodat-
kowo wprowadzono rozróżnienie między stopami binarnymi (tj. 2-sylabowymi) 
o końcowej i niekońcowej pozycji we frazie, z uwagi na istotny wpływ obecności 
granicy frazy prozodycznej na iloczas sylab wchodzących w skład tego rodzaju 
przejść (Wagner 2010; carlson i in. 2005; kim i in. 2008; Aguilar i in. 2009). Ana-
lizy w zakresie długookresowej zmienności iloczasu na poziomie stóp pozwalają 
na obserwację dwóch kluczowych dla percepcji rytmu zjawisk: skracania kom-
pensacyjnego oraz percepcyjnego zawężania iloczasu (ang. time shrinking). 

na rysunku 7. przedstawiono średnie znormalizowane iloczasy sylab wcho-
dzących w skład stóp o różnej długości i pozycji we frazie.

Rys. 7. Długookresowa zmienność iloczasu na poziomie stóp w mowie natywnej (PL), 
z akcentem niemieckim (DE) oraz koreańskim (KOR)
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Jeśli chodzi o  mówców natywnych, to bardzo zbliżony iloczas syl1 i  syl2 
w  stopach binarnych niekońcowych wskazuje na tendencję do lokalnego 
izochronizmu5. na granicach stóp binarnych końcowych widzimy znaczne wy-
dłużenie iloczasu, przy czym w porównaniu ze stopami binarnymi niekońcowy-
mi sylaba przedostatnia (akcentowana) również ulega znacznemu wydłużeniu 
– jest to zgodne z wynikami analizy krótkookresowej, która pokazała znaczną 
koncentrację przejść do sylab na granicy fraz w kwadrancie długa-długa. W re-
alizacji stóp 3- i 4-sylabowych wyraźnie widać tendencję do przyspieszania po-
cząwszy od sylaby akcentowanej i zwalniania na granicy stopy – w tym przy-
padku, w odniesieniu do przedostatniej i ostatniej sylaby można mówić o zja-
wisku percepcyjnego zawężania iloczasu, które powoduje percepcyjne wrażenie 
izochronizmu i braku zmienności w dłuższych stopach. 

W  wypowiedziach niemców obserwuje się brak tendencji do lokalnego 
izochronizmu w  stopach binarnych niekońcowych oraz znaczne wydłużenie 
iloczasu na granicach stóp binarnych końcowych (bez znacznego wydłużenia 
sylaby poprzedniej, akcentowanej). W  stopach 3-sylabowych widać tendencję 
do przyspieszania począwszy od sylaby akcentowanej bez, jak to miało miejsce 
w wypowiedziach mówców natywnych, zwolnienia na granicy stopy. natomiast 
w  realizacji stóp 4-sylabowych pojawia się wyraźna alternacja (naprzemienne 
zwalnianie i przyspieszanie). takie wzorce długookresowej zmienności iloczasu 
w stopach wykluczają zjawisko percepcyjnego zawężania iloczasu.

Podobnie jak w grupie z akcentem niemieckim, w wypowiedziach koreańczy-
ków nie występuje tendencja do lokalnego izochronizmu w stopach binarnych 
niekońcowych we frazie, ale zaobserwować można zwolnienie na granicach stóp 
binarnych końcowych. W  realizacji stóp 3-sylabowych obserwuje się przyspie-
szanie począwszy od sylaby akcentowanej i zwalnianie na granicy stopy, co może 
powodować zjawisko time shrinking. natomiast w realizacji stóp 4-sylabowych 
pojawia się wyraźna alternacja (naprzemienne przyspieszanie i zwalnianie).

ogólnie rzecz biorąc, w trzech badanych grupach akcentowych obserwujemy 
podobny wzorzec realizacji iloczasowej stóp binarnych końcowych we frazie (tj. 
lokalne zwolnienie), a także asymetrię w kierunku alternacji we wzorcach reali-
zacji iloczasowej stóp 4-sylabowych między akcentem niemieckim i koreańskim 
(naprzemienne zwalnianie i przyspieszanie vs. przyspieszanie i zwalnianie).

W żadnym z badanych akcentów nie można jednoznacznie stwierdzić obec-
ności zjawiska skracania kompensacyjnego, ponieważ znaczna większość staty-
stycznie istotnych efektów (w analizie wariancji i testach post-hoc) zilustrowanych 
na rysunku 7. wynika z  różnic w  iloczasowej realizacji stóp binarnych o  koń-
cowej pozycji we frazie i  pozostałych stóp. natomiast w  przypadku skracania 

5 zob. również wyniki w sekcji: krótkookresowa względna zmienność iloczasu, opis kategorialny
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kompensacyjnego oczekiwać należy istotnych różnic w iloczasach sylab o tej sa-
mej pozycji, ale w stopach o różnej długości.

3.4. Analiza w dziedzinie częstotliwości podstawowej (f0)

obecnie wiadomo, że choć iloczas jest głównym korelatem akustycznym 
rytmu mowy, to wchodzi on w  interakcję z  f0 i  intensywnością tworząc pew-
ne wrażenia rytmiczne (Barry i  in. 2009). „dodatkowe” wskazówki akustyczne 
w  dziedzinie f0 lub/i  intensywności odgrywają ważną rolę, gdyż w  niektórych 
kontekstach same wskazówki iloczasowe mogą okazać się niewystarczające i pro-
wadzić do niejednoznaczności: na przykład wydłużenie iloczasu może sygnalizo-
wać początek, jak i koniec grupy rytmicznej.

Poniżej przedstawiono wyniki badania wykorzystania przez mówców dyna-
miki zmian wysokości tonu w  celu rytmicznego grupowania wypowiedzi oraz 
nadania jej określonej struktury rytmicznej. Przeprowadzono pod tym kątem 
analizy, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy dynamika zmian wysokości 
tonu różni się istotnie między funkcjonalnie różnymi przejściami, poziomami 
prominencji oraz trzema akcentami (Pl, de, kor).

3.4.1. Udział zmian w dziedzinie f0 w realizacji funkcjonalnie różnych 
przejść

Wyniki wielowymiarowej analizy wariancji pokazały statystycznie istotny 
wpływ typu przejścia (F=98,2, p<0,01), akcentu (F=37,1, p<0,01) oraz inte-
rakcji między typem przejścia i akcentem (F=2,5, p<0,05) na dynamikę zmian 
wysokości tonu wyrażoną poprzez różnicę średnich wartości f0 na sąsiednich 
sylabach i  podaną w  półtonach. We wszystkich grupach akcentowych dyna-
mika zmian wysokości tonu jest najmniejsza w  przypadku przejść do sylab 
nieakcentowanych i największa w przejściach do sylab na granicach fraz, ale 
nie wszystkie różnice widoczne na rysunku 8. są statystycznie istotne. Podczas 
gdy w mowie natywnej każdy typ przejścia w sposób istotny decyduje o dyna-
mice zmian wysokości tonu, w mowie z akcentem koreańskim istotne są róż-
nice między przejściami do sylab na granicach fraz i pozostałymi, natomiast 
w wypowiedziach niemców – między przejściami do sylab nieakcentowanych 
i pozostałymi. Wyniki te wskazują na odmienny sposób wykorzystania przez 
te trzy grupy mówców zmian w dziedzinie f0 w celu rytmicznego grupowania 
wypowiedzi oraz nadania jej określonej struktury rytmicznej. spośród trzech 
badanych akcentów, akcent koreański charakteryzuje się najmniejszą ogólną 
dynamiką zmian f0.
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Rys. 8. Dynamika zmian wysokości tonu w funkcjonalnie różnych przejściach w trzech 
badanych akcentach

3.4.2. Udział zmian w dziedzinie f0 w realizacji prominencji

Wyniki wielowymiarowej analizy wariancji pokazały statystycznie istotny 
wpływ akcentu (F=45,1, p<0,01), poziomu prominencji (F=38,3, p<0,01), oraz 
interakcji między poziomem prominencji i akcentem (F=4,2, p<0,01) na dyna-
mikę zmian wysokości tonu. W mowie natywnej akcenty melodyczne i frazowe 
są sygnalizowane poprzez istotnie większe zmiany wysokości tonu niż akcenty 
wyrazowe. W wypowiedziach niemców dynamika zmian rośnie wraz z pozio-
mem prominencji, ale tylko różnica między przejściami do sylab z akcentem fra-
zowym i wyrazowym jest statystycznie istotna. W mowie z akcentem koreańskim 
różnice przedstawione na rysunku 9. nie są statystycznie istotne. 

Rys. 9. Dynamika zmian wysokości tonu w przejściach do sylab o różnym poziomie 
prominencji (słaba: akcent wyrazowy, średnia: akcent melodyczny i silna: akcent frazowy) 

w trzech badanych akcentach (PL, DE, KOR)
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ogólnie rzecz biorąc, zaobserwować można różnice między trzema bada-
nymi akcentami w stosowaniu wysokości tonu jako akustycznego wyznacznika 
prominencji, przy czym udział dynamiki zmian w dziedzinie f0 w realizacji pro-
minencji jest największy w mowie natywnej, a najmniejszy w przypadku akcentu 
koreańskiego.

Wnioski końcowe

Badania przedstawione w niniejszej pracy miały na celu zidentyfikowanie 
cech akustycznych w dziedzinie iloczasu i f0, które pełnią rolę wyznaczników 
struktury rytmicznej i  grupowania rytmicznego, związanych z  prominencją 
i frazowaniem, w wypowiedziach języka polskiego zrealizowanych przez mów-
ców natywnych i nienatywnych z akcentem koreańskim i niemieckim. zasto-
sowano w tym celu podejście wielowymiarowe oparte na wykresach time delay 
(Wagner 2008a). 

Wyniki krótkookresowej analizy względnej zmienności iloczasu w funkcjo-
nalnie różnych przejściach (tj. do sylab akcentowanych, nieakcentowanych i na 
granicy fraz) pokazały, że tendencja do lokalnego izochronizmu jest największa 
w wypowiedziach mówców natywnych (głównie z uwagi na stopy binarne nie-
końcowe), natomiast tendencja do alternacji (rytmu naprzemiennego) – w ak-
cencie koreańskim. Analiza ilościowa pokazała ogólny trend do lokalnego zwal-
niania w przejściach do sylab akcentowanych (przede wszystkim z uwagi na ak-
cent frazowy) i na granicy fraz oraz lokalnego przyspieszania w przejściach do 
sylab nieakcentowanych. oznacza to, że lokalne zwolnienie jest wyznacznikiem 
grupowania rytmicznego na poziomie frazy.

krótkookresowa analiza względnej zmienności iloczasu w  przejściach do 
sylab z  akcentem wyrazowym, melodycznym i  frazowym pozwoliła ustalić, że 
w mowie natywnej wyznacznikiem struktury rytmicznej jest lokalne zwolnienie, 
które jest wprost proporcjonalne do poziomu prominencji. W  wypowiedziach 
niemców zaobserwowano jedynie subtelną, ale nieistotną statystycznie, tenden-
cję do lokalnego zwalniania postępującego wraz ze wzrostem poziomu promi-
nencji (tj. od akcentu wyrazowego do frazowego), natomiast w akcencie koreań-
skim w miarę wzrostu poziomu prominencji tendencja do lokalnego zwalniania 
słabnie, ale różnice nie są statystycznie istotne. ogólnie rzecz biorąc, spośród 
trzech uwzględnionych w badaniu poziomów prominencji, największą różnicę 
między mówcami natywnymi i nienatywnymi obserwuje się w realizacji akcentu 
wyrazowego, a w drugiej kolejności w realizacji akcentu frazowego.
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Badanie w zakresie długookresowej zmienności iloczasu w stopach o różnej 
długości pozwala wyciągnąć wniosek, że rytm wypowiedzi w języku polskim jest 
kształtowany przez lokalny izochronizm w stopach binarnych niekońcowych oraz 
zjawisko zawężania percepcyjnego (ang. time shrinking), obserwowane w  dłuż-
szych stopach, którego brak w wypowiedziach mówców nienatywnych. tego ro-
dzaju relacje iloczasowe w  stopie są charakterystyczne dla rytmu sylabicznego 
(np. w języku włoskim lub francuskim) i mogą przyczyniać się do percepcyjne-
go wrażenia mniejszej zmienności rytmicznej w  wypowiedziach natywnych niż 
z akcentem koreańskim lub niemieckim oraz ogólnie – do percepcji mniejszej 
zmienności rytmicznej języka polskiego w  porównaniu z  językami o  rytmie 
akcentowym (np. język angielski lub niemiecki).

 Analizy w dziedzinie f0 pokazały, że w polskiej mowie natywnej dynamika 
zmian wysokości tonu jest równie istotnym jak iloczas wyznacznikiem struktury 
rytmicznej i grupowania rytmicznego, natomiast mówcy nienatywni wykorzy-
stują zmiany w tym zakresie w nieco odmienny sposób. W wypowiedziach z ak-
centem koreańskim można było zaobserwować istotny wzrost dynamiki zmian 
wysokości tonu w realizacji przejść do sylab na granicy fraz, natomiast w mowie 
niemców stanowiła ona istotny wyznacznik akustyczny prominencji i  granic 
fraz prozodycznych (w porównaniu z przejściami do sylab nieakcentowanych). 
W odniesieniu do prominencji, w mowie natywnej zmiany w dziedzinie f0 były 
znacząco różne w realizacji przejść do sylab z akcentem wyrazowym (tj. o niskim 
poziomie prominencji) z jednej strony oraz przejść do sylab z akcentem melo-
dycznym i frazowym (tj. o średnim i wysokim poziomie prominencji) z drugiej 
strony. Mówcy koreańscy nie wykorzystują dynamiki zmian f0 jako akustyczne-
go wyznacznika poziomu prominencji, natomiast mówcy niemieccy korzystają 
z niej, aby rozróżnić między słabą a silną prominencją.

Podsumowując, zastosowane w  niniejszej pracy podejście wielowymiarowe 
pozwoliło na wyłonienie akustycznych wyznaczników rytmu języka polskiego 
w dziedzinie iloczasu (m.in. lokalny izochronizm, alternacja, lokalne zwalnianie/
przyspieszanie w  realizacji funkcjonalnie różnych przejść i  poziomów promi-
nencji, zjawisko time shrinking) i f0 (dynamika zmian wysokości tonu), a także 
umożliwiło opis, zarówno kategorialny jak i  ilościowy (ciągły), różnic między 
mówcami natywnymi i  nienatywnymi języka polskiego w  realizacji struktury 
rytmicznej i grupowania rytmicznego, które mogą przyczyniać się do percepcji 
obcego akcentu o różnej sile w wypowiedziach mówców nienatywnych.
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Acoustic exponents of rhythm in utterances of polish native  
and non-native speakers

s u m m a r y

The paper deals with the acoustic correlates of speech rhythm in utterances produced 
by native speakers of Polish and non-native speakers of Polish with korean and german 
accent. The research material consisted of recordings of a story, annotated with respect to 
different levels of prominence and prosodic phrase boundaries. on the basis of the annota-
tions, a multidimensional analysis was carried out in order to study the realization of rhyth-
mic structure and grouping related, respectively, to prominence and phrasing. The results 
made it possible to determine the contribution of duration and fundamental frequency (f0) 
parameters in the realization of rhythmic structure and grouping, and to account for the 
perceptually noticeable differences in the rhythm of utterances produced by the native and 
non-native speakers, as well as the discrepancy between the two non-native accents.


