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1. WSTĘP

Intonacja jest nieodłącznym aspektem języka mówionego niosącym 
wiele znaczeń językowych i pozajęzykowych. Z uwagi na istotny wpływ 
intonacji na interpretację wypowiedzi oraz jej liczne funkcje (m.in. gra-
matyczne, leksykalne, dyskursowe) wiedza na jej temat ma wiele prak-
tycznych zastosowań, np. w systemach syntezy i rozpoznawania mowy, 
w automatycznej identyfi kacji i charakteryzacji mówców. Postęp techno-
logiczny umożliwił tworzenie dużych korpusów mowy, a także zaowocował 
powstaniem narzędzi do analizy mowy, które pozwalają na pozyskiwanie, 
przetwarzanie i przechowywanie wielu istotnych informacji, również tych 
dotyczących intonacji. Istniejące modele intonacji (np. Tilt, Momel, Proso-
gram, ToBI) pozwalają na opis przebiegu melodii wypowiedzi, który może 
być interpretowany na różnych poziomach analizy. Modele te są obecnie 
powszechnie stosowane w badaniach o charakterze podstawowym, jak 
i tych ukierunkowanych na zastosowania praktyczne.

Niniejsza praca ma częściowo charakter przeglądowy, a częściowo 
badawczy. W pierwszej części wyjaśniono pojęcie intonacji i omówiono 
najczęściej stosowane modele i metody jej analizy. W drugiej części pracy 
zaprezentowano wyniki badań w zakresie analizy intonacji wybranych 
utworów poetyckich, które przeprowadzono, opierając się na modelach 
zaprezentowanych w części przeglądowej.

2. CO ROZUMIEMY PRZEZ POJĘCIE INTONACJI?

Termin intonacja pojawia się w literaturze w szerokim lub wąskim 
znaczeniu [Hirst, Di Cristo 1998]. W pierwszym wypadku intonacja jest 
niesłusznie utożsamiana z prozodią i obejmuje cechy leksykalne, takie 

1 Badania zrealizowane w ramach projektu „Głosy poezji polskiej” kiero-
wanego przez dr Aleksandrę Kremer (UW), fi nansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2014/13/D/
HS2/00978.
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jak akcent i ton, oraz nieleksykalne, czyli deklinację (stopniowy spadek 
wysokości tonu na całej długości wypowiedzi), wzorce intonacyjne oraz 
zjawiska zachodzące na granicach fraz intonacyjnych (np. spadek wyso-
kości tonu do minimum lub jego wzrost sygnalizujący kontynuację wy-
powiedzi). Tylko intonacja rozumiana w wąskim znaczeniu, jako aspekt 
prozodii, to intonacja właściwa [zob. Ladd 2008, 6; Cruttenden 1997, 7]. 
Jest ona reprezentowana i analizowana na poziomie fonologicznym zgod-
nie z modelami, które na podobieństwo fonologii segmentalnej wyko-
rzystują skończoną liczbę abstrakcyjnych kategorii i defi niują zasady 
łączenia ich w jednostki wyższego rzędu. Opisy fonologiczne (np. ToBI) 
kodują informacje potrzebne do syntaktycznej i semantycznej interpreta-
cji intonacji wypowiedzi i uwzględniają tylko znaczenia językowe niesione 
przez intonację, wykluczają zaś znaczenia pozajęzykowe (np. związane 
z cechami fi zycznymi mówcy lub jego emocjami).

Intonacja może być rozumiana jeszcze w inny sposób – jako interfejs 
pomiędzy systemami leksykalnym i nieleksykalnym (→ poziom kogni-
tywny, fonologiczny) a parametrami prozodycznymi (→ poziom aku-
styczny, fi zyczny), do których zaliczamy częstotliwość podstawową (F0), 
intensywność, iloczas oraz cechy widmowe. W tym znaczeniu intona-
cja jest reprezentowana i analizowana na poziomie fonetycznym zgodnie 
z modelami wykorzystującymi ciągłe parametry (np. Tilt), które mogą być 
interpretowane zarówno na poziomie fonologicznym, jak i akustycznym.

3. OGÓLNA KLASYFIKACJA MODELI INTONACJI

3.1. Modele fonologiczne i fonetyczne

Jak wyjaśniono w poprzednim rozdziale, intonacja może być opisy-
wana na poziomie fonologicznym, za pomocą modeli fonologicznych, lub 
fonetycznym, za pomocą modeli fonetycznych. W pracy D. Hirsta i in. 
[2000] zaproponowano również poziom pośredni, powierzchniowo-fono-
logiczny, na którym intonacja jest opisywana w sposób kategorialny (jak 
w modelach fonologicznych), ale opis ten uwzględnia zarówno znaczenia 
językowe, jak i pozajęzykowe (jak w modelach fonetycznych).

Modele fonetyczne, np. Tilt [Taylor 2000], PaIntE [Möhler 1998], IPO 
[t’Hart i in. 1990], Prosogram [Mertens 2013], Polytonia [Mertens 2014], 
mają charakter ilościowy i opisują intonację za pomocą wektorów para-
metrów akustycznych / prozodycznych, które mogą być automatycznie 
oszacowane na podstawie danych wejściowych (są więc modelami opar-
tymi na danych). Kontury intonacyjne są wynikiem interpolacji między 
elementami struktury intonacyjnej (tj. akcentami i granicami fraz) albo 
superpozycji komponentów akcentowego i frazowego (zob. rozdział 3.2.). 
Opisy fonetyczne intonacji bazują na składniku makromelodycznym 
konturu intonacyjnego, który jest uzyskiwany poprzez stylizację (zob. 
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rozdział 4.1.). Modele fonetyczne uwzględniają zarówno znaczenia języ-
kowe, jak i pozajęzykowe niesione przez intonację, a ponadto są uniwer-
salne, niezależne od konkretnego języka.

Modele fonologiczne, np. model Pierrehumbert [1980], ToBI [Silver-
mann i in. 1992; Beckman i in. 2005], są jakościowe i sekwencyjne. Kon-
tury intonacyjne są reprezentowane jako ciągi dystynktywnych kategorii 
tonalnych (zob. rozdział 4.3.). Opis fonologiczny intonacji wymaga zde-
fi niowania inwentarza kategorii tonalnych i gramatyki intonacyjnej spe-
cyfi cznych dla danego języka.

3.2. Modele sekwencyjne i superpozycyjne

W modelach sekwencyjnych kontury intonacyjne składają się z se-
kwencji kategorii tonalnych (np. ToBI, INTSINT) lub zdarzeń intona-
cyjnych (np. PaIntE, Tilt, IPO, Prosogram) powiązanych z warstwą 
segmentalną wypowiedzi, a konkretnie z sylabami akcentowanymi i sy-
labami na granicach fraz intonacyjnych, między którymi dokonuje się 
interpolacji wybraną funkcją (np. liniową).

W modelach superpozycyjnych kontury intonacyjne opisywane są 
w kategoriach dwóch ciągłych składników o różnym zakresie czasowym, 
z których jeden odpowiada wyrazom i modeluje lokalne zmiany F0 zwią-
zane z wystąpieniem akcentu tonicznego lub granicy frazy intonacyjnej, 
a drugi odpowiada frazom i modeluje globalne trendy w przebiegu F0 (np. 
deklinację). Superpozycja polega na nałożeniu składnika akcentowego 
na frazowy. Klasycznym modelem superpozycyjnym jest model Fujisa-
kiego [Fujisaki 1983; zob. również: Möbius, van Santen 2000].

3.3. Modele generatywne i analityczne

Punktem wyjścia dla modeli generatywnych (np. ToBI) jest stworzenie 
reprezentacji symbolicznej (fonologicznej) intonacji, następnie przekształ-
cenie tego opisu w abstrakcyjną reprezentację przebiegu F0 i iloczasu, 
a na koniec zastosowanie reguł fonetycznych w celu ustalenia przebiegu 
konturu F0 [np. Jilka i in. 1999].

W modelach analitycznych reprezentacja intonacji jest uzyskiwana 
bezpośrednio z informacji na poziomie akustycznym i może być prze-
kształcona w reprezentację na wyższym poziomie (np. ToBI). Modele ana-
lityczne to przede wszystkim modele fonetyczne.

3.4.  Modele oparte na danych (ang. data-driven) i na regułach 
(ang. rule-based)

W modelach data-driven (np. PaIntE, Tilt, Momel) reprezentacja sym-
boliczna intonacji zostaje uzyskana automatycznie w wyniku zastosowa-
nia metod uczenia maszynowego (np. sieci neuronowych) na podstawie 
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informacji z poziomu akustycznego (parametry w dziedzinie czasu i F0). 
Z kolei w modelach rule-based (np. ToBI, IPO) kodowanie i generowanie 
konturów intonacyjnych jest oparte na regułach zdefi niowanych przez 
ekspertów. Modele data-driven są bardziej uniwersalne, gdyż mają za-
stosowanie do różnych języków i stylów wypowiedzi.

4. PRZEGLĄD WYBRANYCH MODELI INTONACJI

4.1. Momel [Hirst i in. 2000; Hirst 2007]

Momel to narzędzie do stylizacji intonacji, w trakcie której kontur in-
tonacyjny zostaje automatycznie rozłożony na dwa składniki:
– mikromelodyczny, na który składają się małe zmiany (zakłócenia) 

mające źródło w strukturze segmentalnej wypowiedzi [Lehiste 1961],
– makromelodyczny, który odpowiada globalnemu konturowi intona-

cyjnemu wypowiedzi niezależnemu od jej struktury segmentalnej.
Składnik makromelodyczny modelowany jest za pomocą kwadratowej 

funkcji sklejanej zdefi niowanej przez sekwencję tzw. punktów docelo-
wych (x = czas/sek., y = F0/Hz) połączonych ze sobą dwiema parabo-
lami. Momel dostarcza reprezentacji intonacji na poziomie akustycznym.

4.2.  INTSINT – International Transcription System for Intonation 
[Hirst i in. 2000; Hirst 2007]

INTSINT jest metodą umożliwiającą automatyczne uzyskanie re-
prezentacji powierzchniowo-fonologicznej intonacji, w której kontury 
intonacyjne modelowane są jako sekwencje tonów, między którymi prze-
prowadzana jest interpolacja wybraną funkcją. Pozycję tonów w dziedzi-
nie częstotliwości i czasu można uzyskać, dokonując stylizacji konturu, 
np. za pomocą Momela (punkty docelowe = tony). W porównaniu z mo-
delami fonologicznymi w INTSINT związek między tonami a elementami 
struktury intonacyjnej (akcentami, granicami fraz) jest mniej ścisły, 
a jednocześnie kształt konturu jest dokładniej odzwierciedlony. W skład 
inwentarza tonów w modelu INTSINT wchodzą:
– tony absolutne, których położenie w dziedzinie F0 określa się wzglę-

dem skali głosu mówcy (ang. pitch range): T (top – ton maksymalny), 
M (middle – średni), B (bottom – minimalny),

– tony względne, których wysokość ustalana jest względem wysoko-
ści poprzedniego tonu: H (higher – wyższy), S (same – taki sam), 
L (lower – niższy) – tony nieiteracyjne (nie występują w sekwencji) 
oraz U (upstepped – podwyższony), D (downstepped – obniżony) – 
tony iteracyjne (mogą występować jeden po drugim).
Model INTSINT jest dwukierunkowy, tzn. może być stosowany za-

równo w celu kodowania, jak i generowania intonacji (zob. rys. 3.).
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 4.3. ToBI – Tones and Break Indices

ToBI jest systemem anotacji intonacji ściśle związanym z fonologią 
autosegmentalno-metryczną [Goldsmith 1976] i modelem fonologicznym 
intonacji zaproponowanym przez Pierrehumbert [1980], których głów-
nymi założeniami były m.in. liniowość struktury tonalnej, odróżnienie 
stress od pitch accent, czy też fonologiczna interpretacja globalnych tren-
dów w przebiegu F0 (deklinacja vs. downstep [Ladd 2008, 76]). Anotacja 
w ToBI przebiega dwupoziomowo. Na poziomie tones (zob. tabela 1.) opi-
sywana jest struktura intonacyjna wypowiedzi jako sekwencja kategorii 
tonalnych oznaczających akcenty toniczne (ang. pitch accents), akcenty 
frazowe (ang. phrase accents) i tony graniczne (ang. boundary tones). Na 
poziomie break umieszczane są indeksy oznaczające siłę granicy między 
kolejnymi wyrazami:
- 0 – najsłabsza granica – między wyrazami w klitykach
- 1 – granica między wyrazami akcentowanymi
- 2 – granica percepcyjnie silniejsza niż 1, a jednocześnie wskazówki 

prozodyjne nie są wystarczające, aby stwierdzić obecność granicy 
frazy składowej (3)

- 3 – fraza intonacyjna składowa (ang. intermediate phrase)
- 4 – fraza intonacyjna główna (ang. intonational phrase), zawiera jedną 

frazę lub więcej fraz składowych
Melodia wypowiedzi jest opisywana za pomocą dwóch głównych 

tonów: niskiego L i wysokiego H oraz dodatkowo tonu wysokiego obniżo-
nego !H, których skalowanie w dziedzinie F0 określają reguły. Gdy tony 
występują w kombinacji, nie zawsze H oznacza lokalne maksimum F0, 
a L minimum z uwagi na zjawiska określane mianem downstep i upstep, 
czyli lokalnego obniżania i podwyższania tonu [Ladd 2008].

Frazy intonacyjne składają się obligatoryjnie z jednego akcentu to-
nicznego lub większej ich liczby, przy czym nie rozróżnia się akcentów 
prenuklearnych i nuklearnych. Wszystkie akcenty mogą być mono- lub 
dwutonalne, np. H* (lokalne maksimum F0 na sylabie akcentowanej), 
H + L* (wysoki ton poprzedzający sylabę akcentowaną, na której znaj-
duje się lokalne minimum F0). Na końcu frazy składowej występuje za-
wsze akcent frazowy (H–, !H– lub L–), natomiast fraza główna kończy się 
dodatkowo tonem granicznym (H% lub L%).
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Tabela 1. Inwentarz kategorii tonalnych dla języka angielskiego 
[Beckman, Ayers 1997]

akcenty toniczne
melodia na granicy 

frazy składowej 
(akcent frazowy)

melodia na granicy frazy głównej 
(akcent frazowy + ton graniczny)

H*, L + H*, H+!H*, 
!H*, L + !H*

L*, L + H*, L* + H
L–, H–, !H– L–L%, H–H%, L–H%,

H–L%, !H–L%

5. ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI INTONACJI 
DO ANALIZY MELODII WIERSZA2

5.1. Aleksander Wat, Oda trzecia w skróceniu3

Dla całego nagrania przeprowadzono ekstrakcję i stylizację F0 za 
pomocą programu Momel, a ich wyniki poddano ręcznej weryfi kacji 
w programie Praat. Uzyskane w ten sposób dane poddano kodowaniu in-
tonacyjnemu w systemie INTSINT. Dodatkowo, na podstawie stylizowa-
nych konturów intonacyjnych, dla każdego słowa i każdej frazy uzyskano 
opis parametryczny uwzględniający wartość średnią, maksymalną, mi-
nimalną F0 (kolejno F0 mean, F0 max, F0 min), zakres zmiany w pół-
tonach (F0 range), odchylenie standardowe (stdev), medianę oraz dolny 
i górny kwartyl rozkładu wartości F0. Część materiału poddano anali-
zie wariancji. Wyniki analizy percepcyjnej oraz parametrycznej intonacji 
wiersza można podsumować następująco:
a) Konsekwentne realizowanie akcentu emfatycznego na słowie skóra, 

przede wszystkim wtedy, gdy występuje ono na początku frazy. Po 
akcencie emfatycznym płaska intonacja – możliwość aproksymacji 
konturu linią prostą (rys. 1.). W modelu INTSINT akcenty emfatyczne 
na słowie skóra zostały oznaczone etykietami wyrażającymi znaczną 
zmianę wysokości tonu (np. kombinacja tonów TL, TB, TM, MB, ML, 
MTD) i/lub wskazującymi na wystąpienie tonu wysokiego (T), co po-
krywa się z opisem akustycznym, parametrycznym.
Na słowie skóra obserwujemy znacznie wyższe wartości parametrów 

opisujących przebieg F0 niż na innych wyrazach, co wskazuje na obec-
ność lokalnego maksimum wysokości tonu (→ F0 min/max/median/
/mean) oraz/lub stosunkowo duży zakres zmiany wysokości tonu 
(→ stdev i F0 range, rys. 2.). Wszystkie różnice są statystycznie istotne.

2 Pomysłodawczynią badania była dr Aleksandra Kremer, wykonawcą w ca-
łości autorka artykułu.

3 Nagranie zostało zrealizowane przez poetę w maju 1967 r., kopia z Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego. Tekst: Poezje zebrane, red. A. Micińska, J. Zieliński, 
wyd. „Znak”, Kraków 1992, s. 314–316, 513–514.
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Rys. 1. Charakterystyczny przebieg intonacji we frazie rozpoczynającej się 
akcentem emfatycznym na słowie skóra

Rys. 2. Różnice w wartościach parametrów F0 na wyrazie skóra i pozostałych 
słowach

inne inne
wyraz wyraz

skóra skóra

b) Charakterystyczne wzorce intonacyjne:
– Percepcyjne wrażenie „falowania” tonu we frazie współczując, 

współcierpiąc, współbrzmiąc. Na sylabie współ- ton opada, a na-
stępnie wzrasta i znów opada. W notacji INTSINT przebiegi te opi-
sano jako MSUL, HBHD, HDUM. Z kolei we frazach w każdej 
skórze każdego w żółtej, białej, czarnej, czerwonej i tej z mięs ob-
dartej oraz więc skórę tylko, tylko nagą skórę podobny efekt falo-
wania uzyskano poprzez powtarzanie intonacji rosnąco-opadającej 
na kolejnych słowach (rys. 3.).
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Rys. 3. Przykład konturu dającego wrażenie falowania tonu. Na warstwach wi-
dzimy kolejno: segmentację i transkrypcję na poziomie wyrazów, wyniki styli-
zacji Momelem (wartości F0 to punkty docelowe), wyniki kodowania w INTSINT 
oraz wartości wygenerowane dla tonów INTSINT [zob. Hirst 2007]

– Powtarzający się typ przebiegu F0 na monosylabicznych frazach: 
tiu-tiu-tiam-tiam-tiam. W notacji INTSINT: MS, MS, MS, BH, BH. 
Zakres zmiany F0 wynosi kolejno 1,34; 0,94; 1,39, 2,57 i 3,02 pół-
tonu.

– We frazie w skórze mojej jest bieda moja wielka pojawia się ton „za-
wodzący” uzyskany poprzez powtarzanie wzorca rosnąco-opadają-
cego (na bieda moja i wielka, w notacji INTSINT kolejno BTM, BTL) 
i dodatkowo znaczne zwolnienie tempa. To samo w kolejnym frag-
mencie bardzo wielka bieda – akcenty toniczne na bardzo i bieda 
(kolejno BTD, LHL). Podobny efekt mówca uzyskał we frazie w skó-
rze mojej jest biada moja, wielka, bardzo wielka biada, w której 
też powtarza się intonacja rosnąco-opadająca na kilku kolejnych 
słowach: wielka (MUB), bardzo (BHD) wielka (LHL) biada (LHL). 
Obie frazy zaczynające się od w skórze mają akcent emfatyczny na 
początku, który wyznacza przebieg konturu intonacyjnego aż do 
następnego akcentu tonicznego i percepcyjnie wzmacnia efekt za-
wodzenia.

c) Kompletnie płaska intonacja (rys. 4.), tylko zmienny rytm mowy lub 
małe zmiany wysokości tonu rozciągnięte w czasie (np. 1,3 półtonu 
w ciągu 2 sekund). Wzorce te powtarzają się szczególnie w drugiej 
części nagrania. 
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Rys. 4. Przykład frazy z płaskim konturem intonacyjnym

d) Zmiany rejestru, np. fraza więc skórę tylko, tylko nagą skórę zo-
stała zrealizowana w całości w wyższym rejestrze (F0 mean/max/
min = 158/194/132 Hz) w porównaniu z fragmentem wcześniejszym 
(123/146/104 Hz) i późniejszym (131/161/112 Hz).

5.2. Miron Białoszewski, Aniela w miasteczku Folino w nocy4

Na potrzeby analizy intonacji przeprowadzono ręcznie segmentację 
i transkrypcję nagrań na poziomie wyrazów, anotację w systemie ToBI 
oraz pomiar parametrów w dziedzinie F0 i czasu.

W pierwszym z badanych wierszy struktura frazowa wypowiedzi jest 
ukształtowana pod wpływem zapisu tekstu. Tam, gdzie w tekście pojawia 
się koniec wersu, mówca zrealizował granice fraz intonacyjnych (ozna-
czone indeksem 3 lub 4). W drugiej części wiersza we fragmencie zaczy-
nającym się od słów bo niechbym ja, a kończącym się słowami do okien, 
w którym następuje lokalne przyspieszenie tempa (z 4,44 do 5,72 syl./s), 
a kontur intonacyjny niewiele się zmienia, podział na frazy nie jest do 
końca jednoznaczny (→ indeks 2).

W miejscach, w których w tekście pojawiają się wykrzyknienia, nastę-
puje znaczne podwyższenie rejestru (ze średnio 160 Hz nawet do 277 Hz). 
We fragmencie zaczynającym się od luudzie! mówca realizuje każde słowo 
jako oddzielną, główną frazę intonacyjną (→ indeks 4), co jest zgodne z za-
pisem tekstu, przy czy wszystkie frazy mają ten sam charakterystyczny 

4 Nagrania wierszy M. Białoszewskiego, zrealizowane przez poetę ok. 1965 r., 
pochodzą z płyty Białoszewski do słuchu, tom IV, wyd. „Bołt Records” 2013. 
Tekst: M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. VII, PIW, Warszawa 1994, s. 66–67.
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wzorzec intonacyjny H* H–L% (rys. 5.). Akcent toniczny, nuklearny, reali-
zowany jest jako ton wysoki, który utrzymuje się do końca frazy, kontur 
jest płaski (F0 mean: 215–225 Hz, F0 max: 230–243 Hz). W drugiej czę-
ści wiersza (od słów ludzie) również pojawia się kilka wykrzyknień – into-
nacyjnie są one realizowane jako akcenty H* (F0 mean: 211–217 Hz, F0 
max: 218–224 Hz, płaski kontur). Tutaj także następuje zmiana rejestru 
na wyższy, tempo zdecydowanie zwalnia (do 3,53 syl./s, we wcześniej-
szym fragmencie 2,94 syl./s), ale z uwagi na brak pauz trudno stwierdzić 
obecność granic fraz, stąd indeks 2. Wyjątek stanowi ostatnie wykrzyknie-
nie, które zostało jednoznacznie zrealizowane jako fraza intonacyjna pełna 
o konturze opisanym przez sekwencję H* H–L%. 

Rys. 5. Fragment wiersza: zmiana rejestru i charakterystyczna wysoka, płaska 
intonacja (kontur H* H–L%)

 

Ostatni fragment wiersza rozpoczynający się od słów radio to i ja mam 
(rys. 6.) składa się z szeregu wykrzyknień, stanowiących odrębne frazy 
(tak w zapisie, jak i w realizacji głosowej), oznaczone indeksem 4, o cha-
rakterystycznym konturze, którego kształt wyznacza jeden akcent lub 
więcej akcentów H* zrealizowanych jako lokalne maksima F0, przy czym 
akcenty inicjalne są poprzedzone znacznym wzrostem F0 (7–10 półto-
nów) z uwagi na kończącą wcześniejsze frazy kombinację tonów L–L%. 
W tym fragmencie następuje stopniowy wzrost ekspresji, co mówca uzy-
skuje poprzez podnoszenie wysokości tonu – maksima F0 kolejnych ini-
cjalnych akcentów H* wykazują tendencję wzrostową (319, 314, 329, 
350, 348 Hz). Wzrost poziomu ekspresji obserwujemy także na całej dłu-
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gości utworu – ostatni fragment składający się z wykrzyknień zrealizo-
wany został w wyższym rejestrze niż dwa poprzednie (277 Hz vs. 218 
i 210 Hz), a tempo mowy zdecydowanie przyspiesza (do 6,25 syl./s).

Rys. 6. Przebieg intonacji we fragmencie nacechowanym emocjonalnie

5.3. Miron Białoszewski, Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali5

Przez większą część utworu mówca kształtuje strukturę frazową wypo-
wiedzi zgodnie z podziałem na wiersze w tekście (→ indeksy 3 i 4). Pierwsze 
trzy akapity składają się z dwóch wersów każdy, wersy te mówca zrealizo-
wał według tego samego schematu intonacyjnego: melodia pierwszej frazy 
(wersu) opisana jest poprzez sekwencję: L + H* L* L–L%, zaś frazy drugiej: 
H* L* L–L%, przy czym jest ona dłuższa od pierwszej i na całej jej długości 
obserwujemy stopniowy spadek F0 (rzędu 6,6–8 półtonów) od lokalnego 
maksimum na akcencie prenuklearnym do końca frazy (rys. 7.).

Mówca podąża za wskazówkami w tekście (→ wykrzyknienia ! !! !!!) 
i podnosi poziom ekspresji wypowiedzi: w ostatnim z trzech omawianych 
akapitów akcenty L + H* i H* zrealizowano na wyższym tonie i podnie-
siono o ok. 2,3 półtonów rejestr.

W drugiej części utworu zapis słów szara, naga, jama sugeruje, że 
każde z nich zrealizowane jest jako osobna fraza i na niższym tonie. Mówca 
wyraźnie podąża za tekstem – każdy kolejny akcent nuklearny ma niższy 

5 M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. I, PIW, Warszawa 1987, s. 116.
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ton: szara – H* (F0 mean = 150 Hz), naga – !H* (F0 mean = 109 Hz), jama 
– L* (F0 mean = 92 Hz). Ten sam wzorzec intonacyjny pojawia się w kolej-
nych wersach zawierających sekwencję tych słów (3 frazy: H* L–, !H* L–, L* 
L–L%). W dwóch ostatnich wersach (zapis: sza-ra-na-ga-ja-ma, szaranaga-
jama) zredukowana zostaje liczba fraz i akcentów: H* L* L–L%, H* L–L%. 
Struktura intonacyjna wersów jest podyktowana zapisem tekstu sugerują-
cym stopniowe przyspieszenie tempa prowadzące do całkowitego scalenia 
słów. Widoczne jest stopniowe skracanie pauz między słowami (pierw-
sza: 0,38 s, ostatnia: 0,11 s), aż do ich totalnego zaniku. Tempo wzrasta 
z 3,7 syl./s w pierwszej sekwencji do 7,8 syl./s w ostatniej (rys. 8.).

Rys. 7. Okno programu Praat pokazujące anotację fragmentu wiersza. Na war-
stwach widzimy kolejno: segmentację i transkrypcję na poziomie wyrazów, po-
dział na wersy w zapisie wiersza, break indices, tones (ToBI) i wyniki pomiarów

?
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R ys. 8. Intonacyjna realizacja fragmentu wiersza M. Białoszewskiego. Ostatnia 
warstwa zawiera pomiary tempa mowy (w liczbie sylab na sekundę)
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Contemporary methods of analysing spoken language intonation. 
An example of applying selected methods to analysing 

the melody of a poem

Summary

The paper gives an overview of the existing models of intonation for describing 
and analysing the speech melody at different levels, including the phonetic and 
phonological ones. The paper presents the results of an analysis of the prosodic 
realisation of three modern poems. For this purpose, intonation was described 
in INTSINT and ToBI systems. F0 was extracted with the use of the Momel tool. 
The results of the analysis of Bialoszewski’s poems are particularly interesting. 
They prove that the text functions as a musical score for the vocal performance 
of the verses in his poetry (Baranczak 1974).
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