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Niestatystyczne kryteria doboru słów (i frazeologizmów) 
kluczy. Analiza na przykładzie materiału prasowego 

dostępnego w korpusie ChronoPress

Celem artykułu jest analiza wybranych niestatystycznych metod identyfikacji słów kluczy (rozu-
mianych jako jednostki szczególnie ważne dla danej kultury i będącej źródłem wiedzy o niej): ich 
obecności w określonych typach i miejscach tekstów, przechodzenia zmian semantycznych i prag-
matycznych, tworzenia gniazd frazeologicznych. Analiza ta jest prowadzona głównie na przykła-
dach pozyskanych z ChronoPressu – Chronologicznego Korpusu Polskich Tekstów Prasowych 
1945–1954, z roku 1945. Jej wynik stanowi ocena omówionych metod pod względem przydatności 
w identyfikacji słów kluczy, wraz z opisem odnotowanych trudności i kontrowersji oraz propozy-
cjami rozwiązania niektórych z nich.
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Non-statistic criteria of choosing key words (and fixed expressions). The analysis on the  
basis of the press material from ChronoPress corpus

The aim of the article is to analyze non-statistic methods of identifying key words (understood 
as units presenting special importance for a given culture and being a source of knowledge about 
it). The analyzed criteria of this identification are: the presence of the words in the given types of 
texts and in their specific parts, undergoing semantic and pragmatic shifts, being a part of phraseo-
logical units. The analysis is conducted mainly on the examples extracted form ChronoPress (The 
Chronological Corpora of Polish Press Texts 1945–1954) from 1945. The effect of the survey is the 
evaluation of the abovementioned criteria in terms of their usefulness for identifying key words, 
followed by a description of the noticed problems and controversies as well as suggestions on find-
ing solutions. 
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Nicht statistische Kriterien für die Wahl der Schlüsselwörter (und der Phraseologismen). 
Die Analyse auf der Basis des Pressematerials aus dem ChronoPress-Korpus.  

Das Ziel des Artikels ist es, ausgewählte nicht-statistische Methoden zur Identifikation von Schlüs-
selwörtern (verstanden als Einheiten, die für eine jeweilige Kultur besonders wichtig sind und 
Wissen über diese Kultur enthalten) zu analysieren; untersucht werden dazu ihr Vorkommen in 
bestimmten Texttypen und Textstellen, ihr semantischer und pragmatischer Wandel und die Bil-
dung phraseologischer Nester. Die Analyse erfolgt hauptsächlich anhand von Beispielen aus dem 
ChronoPress-Korpus (Chronologischer Korpus der Polnischen Pressetexte 1945–1954) aus dem 
Jahre 1945. Zum Abschluss der Analyse werden die besprochenen Methoden hinsichtlich ihrer 
Eignung zur Identifikation von Schlüsselwörtern bewertet und die festgestellten Schwierigkeiten, 
Kontroversen sowie einige diesbezügliche Lösungsvorschläge vorgestellt.

Schlüsselwörter: Schlüsselphraseologismen, Identifikation von Schlüsselwörtern, ChronoPress

1. Wprowadzenie

Słowa klucze (niezależnie od tego, czy rzeczywiście są pojedynczymi sło-
wami, czy jednostkami nieciągłymi – frazeologizmami kluczami), rozumiane 
jako jednostki w sposób szczególny ważne dla danej kultury i będące źródłem 
wiedzy o niej, są istotnym składnikiem badań językowo-kulturowych. Z kolei 
jednym z ważnych teoretycznych zagadnień dotyczących słów kluczy są sposoby 
ich identyfikacji – pierwszym krokiem do podjęcia jakichkolwiek empirycznych 
badań jest bowiem ustalenie listy jednostek, które mają być im poddane. Meto-
dy te są zróżnicowane i przeszły ewolucję od intuicyjnych wyborów Raymonda  
Williamsa (1975), aż po stosowane współcześnie (możliwe dzięki dostępności 
różnorodnych korpusów) metody statystyczne. Obecnie dostępne możliwości 
identyfikacji słów kluczy można więc podzielić na: bazujące na samej frekwencji, 
oparte na identyfikacji przez człowieka oraz łączące obie metody (Scott 2009: 2).

Słowa klucze to jednostki, którym przypisuje się szczególny status albo z po-
wodu wyrażania przez nie ważnych społecznie znaczeń, albo z powodu specjal-
nej roli, którą odgrywają w tekście lub typie tekstów (Stubbs 2010: 21). Niniejszy 
artykuł dotyczy słów kluczy w pierwszym z wymienionych znaczeń, a dokład-
niej – przyjmuje definicję, zgodnie z którą słowa klucze „można analizować jako 
swoiste centra, wokół których organizują się poszczególne zjawiska kulturowe” 
(Wierzbicka 2007: 43). Dla tak rozumianych słów kluczy oraz analogicznie po-
strzeganych frazeologizmów kluczy (jednostek nieciągłych) najlepszą metodą 
identyfikacji (ekscerpcji z tekstów) jest połączenie metod statystycznych i nie-
statystycznych (bazujących na identyfikacji człowieka), przy czym lista frekwen-
cyjna stanowi punkt wyjścia do zastosowania procedur nieilościowych. Taką ko-
lejność działań proponują m.in. Scott (2009: 2) i Wierzbicka, która na pytanie 
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„Jak zatem można uzasadnić hipotezę, że dane słowo należy do zbioru słów klu-
czy danej kultury” odpowiada w pierwszej kolejności, że słowo takie powinno 
być powszechnie używane, nie być słowem marginalnym (Wierzbicka 2007: 42).

Celem artykułu jest przegląd wybranych niestatystycznych kryteriów identy-
fikacji słów kluczy1 i analiza rezultatów ich stosowania na konkretnym materiale 
językowym, który stanowią: lista kolokacji i lista leksemów o najwyższej frekwen-
cji, pozyskane z tekstów korpusu ChronoPress z roku 1945.  Lista kolokacji została 
utworzona w aplikacji MeWeX, lista leksemów – w wyszukiwarce ChronoPressu. 
Wnioski z badania mogą posłużyć jako wskazówki dotyczące używania omówio-
nych kryteriów do innego materiału badawczego i taki cel nadrzędny przyświeca ni-
niejszemu tekstowi. W związku z tym jest on podzielony na punkty omawiające dane 
kryterium wyboru słów kluczy w następujący sposób: omówienie kryterium, próba 
zastosowania go w praktyce na materiale ChronoPressu, opis uzyskanych wyni-
ków, wnioski (zauważone trudności i kontrowersje oraz propozycje ich rozwiązań).

ChronoPress (Chronologiczny Korpus Polskich Tekstów Prasowych 1945–
1954) zwiera ok. 56000 starannie dobranych fragmentów tekstów prasowych. 
Próbki mają długość ok. 300 wyrazów tekstowych, są opracowane na poziomie 
morfosyntaktycznym i ustrukturyzowane chronologicznie. Próbki te dobrano tak, 
aby reprezentowały pełne spektrum tematycznego oficjalnego dyskursu publicz-
nego w podanych latach (średnio 12 różnych tytułów gazet lub czasopism na 
rok). Wyszukiwarka ChronoPressu udostępnia różne filtry, w tym ekspozycji tek-
stu (określa miejsce tekstu w strukturze periodyku: na stronie tytułowej, ostatniej 
lub w środku), tytułu periodyku, częstotliwości wydawania. 

2.  Analiza – zastosowanie nieilościowych metod identyfikacji słów (i frazeolo-
gizmów) kluczy

2.1. Obecność w określonych typach i miejscach tekstów

Niektórzy badacze uważają, że słowa kluczowe pojawiają się w specyficz-
nych typach tekstów. Wierzbicka (2007: 43) na przytoczone wcześniej pytanie 
o to, jak uzasadnić hipotezę, że dane słowo jest słowem kluczem, odpowiada 
m.in.: „być może uda się też pokazać, że dane słowo klucz występuje często 
w przysłowiach, powiedzeniach, popularnych piosenkach, w tytułach książek itp”. 

Powyższe stwierdzenie opiera się na założeniu, zgodnie z którym wybrane 
typy tekstów są szczególnymi nośnikami kultury. Albo reprezentują ją, skupiając 

1 Opisanych przez Annę Wierzbicką i Raymonda Williamsa, to jest autorów reprezentujących 
kulturowy nurt badań nad słowami kluczami (Stubbs 2010).
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w sobie to, co w danym czasie ważne, popularne czy charakterystyczne, albo two-
rzą ją, włączając dzięki swojej sile oddziaływania pewne elementy do powszech-
nego obiegu kulturowego. Ilustracją drugiej z wymienionych sytuacji może być 
fraza (zapluty) karzeł reakcji. Mimo że propaganda lat pięćdziesiątych (i póź-
niejsza) nie posługiwała się nią powszechnie2, fraza ta do dziś jest znana i roz-
poznawalna, ponieważ pojawiła się na kontrowersyjnym, dobrze zapamiętanym 
plakacie przedstawiającym żołnierza Armii Ludowej i żołnierza Armii Krajowej, 
który miał być owym karłem. Powołując się na ten przykład, można do zbioru 
wymienionego przez Wierzbicką włączyć właśnie plakaty czy transparenty.

Kryterium zaproponowane przez badaczkę można również rozszerzyć, zwraca-
jąc uwagę nie tylko na typy tekstów, lecz także na rodzaj ich ekspozycji. Przywoła-
ny wyżej plakat to bowiem z jednej strony typ tekstu, z drugiej – szczególne miej-
sce ekspozycji sloganu, który został na nim umieszczony. Wiele typów tekstów 
konstruuje się właśnie tak, aby pewne treści wyeksponować. Na takim założeniu 
opiera się na przykład Maciejewski w swojej analizie słów kluczy w dyskursie 
o antykoncepcji (por. Maciejewski 2017). Badacz posługuje się pojęciem klastra 
tekstowego, czyli ściśle powiązanych ze sobą elementów strukturalnych, jedno-
stek multimodalnych, mogących przyjąć postać modułu hipertekstowego lub pro-
stego połączenia elementów werbalnych i niewerbalnych (por. Püschel 2007: 38). 
O tym, że dane słowo klucz dominuje w klastrze i konstytuuje go, świadczą: duża 
częstość użycia, graficzne wyeksponowanie i wspierający przekaz niewerbalny; 
w identyfikacji słów kluczy pomaga więc ich składnik wizualny (por. Maciejewski 
2017: 50). Na podobnych zasadach działają przekazy reklamowe lub prasa, w któ-
rej szczególne miejsce zajmują nagłówki, leady i pierwsze strony (lub okładki).

W ramach analizy materiału z ChronoPressu, biorącej pod uwagę omawiane 
kryterium, stworzyłam listę 1000 leksemów o najwyższej frekwencji w prasie 
z 1945 r. Lista ta została porównana z rankingiem sporządzonym na tej samej za-
sadzie, ale tylko na tekstach z pierwszych stron tych samych czasopism. Rezultat 
porównania był następujący: 167 jednostek z ogólnej listy nie było obecnych na 
liście 1000 leksemów najpopularniejszych na pierwszych stronach czasopism, 
a w 50 przypadkach różnica w pozycji na obu listach wynosiła więcej niż 1000 
pozycji, np. Żyd3 miał na liście ogólnej pozycję 895., a na liście pierwszostroni-
cowej – dopiero 4077., samochód – 932. na liście ogólnej, 1773. – na pierwszo-
stronicowej, kościół – 586. na liście ogólnej, 2489. – na pierwszostronicowej. Tak 
duże rozbieżności pomiędzy pozycją na dwóch listach frekwencyjnych pokazują, 

2 W ChronoPressie nie znajdujemy ani jednego wystąpienia, natomiast Narodowy Korpus 
Języka Polskiego (w pełnej wersji) notuje tylko siedem wystąpień sprzed roku 1989 (w tym aż 
cztery pochodzą z książki Teresy Torańskiej „Oni”, będącej zbiorem wywiadów z działaczami ko-
munistycznymi), wobec aż 383 wystąpień po roku 1989.

3 Różnice między pisownią wielką i małą literą nie zostały uwzględnione. 
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że niektóre leksemy są wprawdzie często używane w prasie, ale nie należą do 
słów, które były przez tę samą prasę eksponowane. Inaczej mówiąc, stosunkowo 
często pisano o Żydach, samochodach i kościołach (Kościele), ale nie na pierw-
szych stronach. Różnice w używaniu wymienionych leksemów w prasie ogólnie 
i na pierwszych stronach widoczne są też w profilach tych leksemów4, np. profil 
semantyczny Żyda uwzględniający wyrazy kontekstowe z prawej i lewej stro-
ny zawiera: w profilu pierwszostronicowym wyrazy: znaczyć, śmierć; w profilu 
ogólnym: udział, bezbronny, mordować, jeden, tysiąc, śmierć, liczba, komitet, 
organizacyjny, polski. Różnice w pozycji zajmowanej na listach frekwencyjnych 
nasuwają pytanie o to, czy dane słowo może być uznane za słowo klucz, jeśli 
jego frekwencja na pierwszych stronach czasopism jest niska. Wydaje się, że od-
powiedź powinna być raczej negatywna, choć oczywiście postawione pytanie ma 
dość ogólny charakter i przed zastosowaniem tego kryterium do konkretnego ma-
teriału badawczego należałoby je uściślić. Kwestie, które należałoby rozważyć, 
dotyczą zarówno danych liczbowych, jak i innych, np.: co to znaczy, że frekwen-
cja jest niska (jaka wartość bezwzględna lub jaka pozycja na liście rankingowej 
miałaby być uznana za graniczną), jak duża próbka tekstów powinna być brana 
pod uwagę, czy prasa jest zbiorem tekstów reprezentatywnych dla badanego typu 
dyskursu, jak dobrać odpowiednie tytuły prasowe. 

Konieczność rozstrzygnięcia powyższych dylematów to zaledwie niewiel-
ki fragment wyzwań, z jakimi musi się mierzyć badacz, kierujący się w wybo-
rze słów kluczy kryterium ich obecności w określonych typach tekstów. Przede 
wszystkim napotyka się w tym zakresie na trudności źródłowe. Wśród dostęp-
nych obecnie korpusów jedynie ChronoPress daje możliwość systematycznego 
przeszukiwania danych z uwzględnieniem ekspozycji tekstu (odróżnienie pierw-
szych, ostatnich i środkowych stron). Jeszcze bardziej problematyczne jest prze-
szukiwanie tekstów wymienionych przez Wierzbicką (przysłów, popularnych 
piosenek, tytułów książek). Wydaje się, że obecnie badacz może zdać się jedynie 
na własną kompetencję i pamięć, co bywa oczywiście zawodne (o ile nie cał-
kowicie niemożliwe, zwłaszcza w wypadku zakresu czasowego, do którego nie 
sięga pamięcią). Niektóre elektroniczne źródła mogą być pomocne (np. kolekcja 
druków ulotnych w bibliotece POLONA, Narodowy Fotokorpus Języka Polskie-
go), jednak możliwości ich przeszukiwania (np. brak filtra ekspozycji w NFJP) 
lub zawartość są wciąż niewystarczające dla opisanych celów. 

4 Zgodnie z informacją w wyszukiwarce ChronoPressu: „Profil semantyczny wyrazu (lekse-
mu) jest zbiorem wyrazów lub wyrażeń współwystępujących (kolokatów). Determinują one kon-
tekstowo semantykę pojęcia wyrażonego wyszukiwanym hasłem”.
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2.2. Zmiany semantyczne i pragmatyczne

Raymond Williams, przygotowując pracę Keywords: A Vocabulary of Cultu-
re and Society, kierował się przy wyborze słów własną intuicją, a następnie dwu-
nastotomowym Oxford English Dictionary. Cytaty zawarte w tym opracowaniu 
stanowiły empiryczny dowód, że wybrane słowa kluczowe przeszły historyczne 
zmiany znaczeń, które doprowadziły do powstania złożonych warstw znaczenio-
wych we współczesnym języku angielskim (Stubbs 2010: 23–24). Podążając tym 
tropem, można więc zauważyć, że słowa kluczowe w dłuższym okresie podle-
gają różnego rodzaju zmianom znaczeniowym i – być może –pragmatycznym5. 
Aby stwierdzić występowanie takich zmian, można posłużyć się – podobnie jak 
Williams – źródłami leksykograficznymi, a ponadto innymi opracowaniami (nie 
tylko językoznawczymi) oraz korpusami. 

Przykład wykorzystania wszystkich tych źródeł stanowi prześledzenie zmian, 
jakie zaszły w (pozornie?) synonimicznych przymiotnikach radziecki i sowiec-
ki. Według danych z ChronoPressu radziecki zajmował w 1945 r 48. miejsce 
na liście najczęściej używanych w prasie leksemów, sowiecki natomiast – 236. 
miejsce. Wszystkie największe współczesne słowniki języka polskiego (SJPDor, 
USJP, ISJP, WSJP) rejestrują te przymiotniki jako synonimy, chociaż niektóre 
podają dodatkowe informacje pragmatyczne: „sowiecki – słowo często używane 
z dezaprobatą” (ISJP), radziecki – „W tym znaczeniu wyraz zaczął być używa-
ny na początku lat 20. XX wieku przez komunistów i ich sympatyków, w uży-
ciu ogólnym był natomiast wyraz sowiecki. Do powszechnego użycia wszedł po 
1945 roku, czemu sprzyjało jego lansowanie w tekstach oficjalnych i propagan-
dowych.” (WSJP) Informacje leksykograficzne i korpusowe pokazują więc zgod-
nie, że radziecki był zdecydowanie preferowany przez oficjalne powojenne orga-
ny państwowe. Temu, kto i w jaki sposób używał wymienionych przymiotników, 
przyjrzała się szczegółowo Ewa Dzięgiel. W podsumowaniu jej tekstu czytamy 
m.in.: „Ćwierć wieku po upadku PRL wciąż używane są oba leksemy, w ocenie 
części osób radziecki jest neutralny, sowiecki ma konotacje negatywne, w ocenie 
innych – radziecki nie jest neutralny (ma konotacje serwilistyczne), z kolei so-
wiecki jest neutralny” oraz: „Kwestia wyboru między sowiecki a radziecki wciąż 
wywołuje dyskusje. Przykładem może być spór z 2012 roku o to, czy w wy-
dawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej należy przyjąć leksem sowiecki czy 
radziecki (...)” (Dzięgiel 2016: 116).

5 We wstępie do wspomnianej pracy (również w jej zmienionej wersji z 1983 r.) Williams nie 
odwołuje się wprost do pragmatyki językowej. Wydaje się jednak, że zwrócenie uwagi również na 
ten typ przemian (nie tylko na semantykę), może okazać się pomocny, czego dowodzę w dalszej 
części tekstu na przykładzie pary radziecki – sowiecki.
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Zmiany semantyczne i pragmatyczne można również obserwować, analizując 
materiał korpusowy pod kątem kolokacji danej jednostki. Do niniejszej analizy 
zostały wybrane połączenia żołnierz demokracji i inteligent pracujący – oba zna-
lazły się na liście utworzonej z tekstów ChronoPressu z 1945 r. za pomocą aplika-
cji MeWeX, służącej do wydobywania z korpusu słowników kolokacji. Żołnierz 
demokracji wystąpił w badanym materiale pięć razy, inteligent pracujący – dwa-
dzieścia dwa razy. Pierwsze połącznie ma zerową reprezentację w pełnej wersji 
NKJP, drugie zaś notowane jest 42 razy (z czego 41 po roku 1989). Na podstawie 
tych danych można uznać, że żołnierz demokracji nie podlegał przemianom (nie 
był używany na tyle często, by zostało to odnotowane w korpusie narodowym), 
inteligent pracujący wymaga natomiast ręcznej analizy odnalezionych przykła-
dów użycia. Dopiero taki ogląd pozwala dostrzec, że badane połączenie bywa 
współcześnie np. wyrazem ironii:

Wiekoprzemysłowa klaso robotnicza, rolniku i ty, inteligencie pracujący - ciesz się, 
bo doczekałeś! (1993 r.)

Niech dumna, a silna wiara w słuszność naszej sprawy socjalistycznej kieruje czyna-
mi klasy pracującej, bo tylko ona może podnieść Polskę z upadku politycznego, bo 
tylko robotnik, chłop i inteligent pracujący złączeni szczerym uściskiem bratnich 
dłoni, mogą zapewnić Polsce granitowe podstawy niepodległości kraju, granitowe 
podstawy dla szczęścia i dobrobytu ludu pracującego. (2010 r.)

Niektóre współczesne cytaty odnoszą się z kolei do realiów historycznych 
i nie są nośnikami żadnych zmian semantycznych czy pragmatycznych:

Inteligenci pracujący pracowali, to znaczy byli na posadach. W pierwszych latach 
po wojnie panowała radość odbudowy. (2010 r.)

Ten etap, na szczęście, mamy już za sobą. FWP organizował wakacje utrudzonym 
robotnikom i inteligentom pracującym. (2003 r.)

Badacz posługujący się omawianym kryterium identyfikacji słów kluczy na-
potyka – podobnie jak w przypadku poprzedniego – na szereg problemów. Jeden 
z nich opisywał już Williams: używanie słownika jako źródła informacji prowa-
dzi do opierania wniosków niemal wyłącznie na języku pisanym (Williams 1983: 
19). Obecnie ograniczenia te zostały w znacznym stopniu przezwyciężone, np. 
w Zasadach opracowania Wielkiego słownika języka polskiego PAN czytamy:
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Zasadą naszego słownika jest natomiast, aby na każdym etapie opisu wyrazu, poczy-
nając od wyodrębnienia znaczeń, opierać się na analizie dostępnych kontekstów, ma-
teriałów korpusowych, które dają bogatszy obraz użycia poszczególnych jednostek, 
niżby ktokolwiek mógł sobie wyobrażać. (Żmigrodzki 2015: 28)

Współczesne opracowania leksykograficzne opierają się więc na autentycz-
nych tekstach, również mówionych i zapisanych (internetowych: pochodzących 
z forów, mediów społecznościowych, komentarzy itd.). Dostęp do autentycznych 
próbek języka mówionego jest oczywiście znacznie trudniejszy niż do tekstów 
pisanych, co przekłada się na dużą dysproporcję pomiędzy nimi6, jednak dostęp 
ten jest nieporównywalnie lepszy niż w czasach Williamsa. 

Podobnie jak w wypadku poprzedniego z omówionych kryteriów identyfika-
cji słów kluczy trudno sobie obecnie wyobrazić, że stosowanie niniejszego mo-
głoby być w pełni zautomatyzowane. Udział człowieka, będący czasochłonnym 
procesem, wydaje się nieodzowny, co pokazują wspomniane wyżej przykłady 
użycia wyrażenia inteligent pracujący. 

2.3. Tworzenie gniazd frazeologicznych

Kolejną cechą słów kluczy, na którą zwraca uwagę Wierzbicka, jest to, że 
„(...) można pokazać, że słowo to stanowi centrum całego gniazda frazeologicz-
nego”, przy czym przykład takiego gniazda stanowią m.in.: na duszy, w duszy, 
przez duszę, ulżyć duszy, otworzyć duszę (por. Wierzbicka 2007: 42). To, czy 
podane przykłady faktycznie są frazeologizmami, jest sprawą dyskusyjną. Nie 
wgłębiając się w tym miejscu w rozważania teoretyczno-metodologiczne, można 
przyjąć, że autorka miała na myśli różnego rodzaju utrwalone połączenia, któ-
rych ośrodkiem jest badany leksem (również kolokacje).

Przy stosowaniu tego kryterium, identycznie jak w wypadku pozostałych, 
w praktyce pojawia się szereg szczegółowych pytań. Najbardziej palącymi kwe-
stiami wymagającymi rozwiązania wydają się: wybór konkretnych kolokatów, 
które należy wziąć pod uwagę jako istotne, oraz to, czy decydująca powinna być 
liczba ich wystąpień, czy inne czynniki. 

W analizowanym materiale za przykład może posłużyć leksem praca  

6 W zrównoważonej wersji NKJP próbki tekstów mówionych stanowią około 10 procent zaso-
bów, czyli 30 milionów słów tekstowych. W większości są to dane mówione medialne (transkryp-
cje audycji radiowych i programów telewizyjnych) oraz „inne dane mówione” (głównie stenogra-
my posiedzeń Sejmu i sejmowych komisji śledczych). Dane mówione konwersacyjne (transkrypcje 
rozmów Polaków o zróżnicowanym profilu wieku, wykształcenia i pochodzenia) liczą 900 000 
segmentów wyrazowych (Pęzik 2012: 38, 39). 
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(11. miejsce na liście frekwencyjnej najczęstszych leksemów w ChronoPressie 
w roku 1945) i jego kolokaty (wyniki pozyskane przy użyciu MeWeXu). Pierwsze 
58 801 połączeń z listy wykrytych przez MeWeX 196 885 zawiera 200 połączeń 
z leksemem praca. Innymi słowy, około jednej czwartej kolokacji pozyskanych 
z badanego materiału zawiera aż 200 przykładów wymagających ręcznej analizy. 
Ta ostatnia jest niezbędna, jeśli z obszernego materiału mają zostać wydobyte te 
połączenia, które są implikowane semantycznie, istotne poznawczo lub charak-
terystyczne dla danej epoki. W poniższej próbce podkreślone zostały propozycje 
takich kolokatów:

 – ciężka, intensywna, usilna, wytężona, znojna praca
 – najofiarniejsza, odpowiedzialna, ofiarna, owocna, przyzwoita, rzetelna, sumien-

na, uczciwa, wydajna praca
 – mozolna, żmudna...
 – niewolnicza, przymusowa praca
 – gorączkowa, spokojna praca
 – całodzienna, codzienna, dalsza, półroczna, roczna praca
 – nasza, swoja, wspólna praca
 – pionierska, twórcza praca
 – bezpieczna, pokojowa praca
 – najemna, normalna, równa, wykonana, wykonywana, wynagradzana, zbożna 

praca
 – praca konspiracyjna, organizacyjna, partyjna, pokojowa
 – praca literacka, naukowa, oświatowa, pedagogiczna, świetlicowa, wychowaw-

cza
 – praca akordowa, chałupnicza, najemna, zarobkowa
 – praca codzienna, przymusowa, twórcza, wytwórcza, zawodowa, zespołowa
 – bezpieczeństwo, bohaterowie, bohaterstwo, całokształt, ciągłość, człowiek, do-

robek, dyscyplina, dzień, etap, front, higiena, inspekcja, inspektor, koordyna-
cja, metody, miejsce, nakład, narzędzia, obóz, ochrona, odcinek, ogrom, ogrom, 
placówka, plan, plon, podjęcie, posterunek, przymus, rozpoczęcie, rynek, rytm, 
spółdzielnia, świat, tempo, utrudnianie, warsztat, warunki, wkład, współzawod-
nictwo, wydajność, wyniki, wyścig, wytyczne, zakład pracy

 – praca komisji, nauczyciela
 – Brygady Pracy, Fundusz Pracy, Konfederacja Pracy, Partia Pracy, Stronnic-

two Pracy

Propozycje te zostały wybrane arbitralnie. Gdyby chcieć posługiwać się takim 
kryterium, należałoby oczywiście wypracować metody pozwalające na możliwie 
konsekwentne opracowanie różnych leksemów będących ośrodkami kolokacji. 
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To jednak temat na osobne studium, przy czym można założyć, że wypracowanie 
takich standardów nie byłoby łatwe. 

Innym rozwiązaniem jest branie pod uwagę aspektów ilościowych: skoro 
praca przyłącza tak wiele różnych kolokatów (powyższa próbka prezentuje je-
dynie około setki z nich), musi być słowem istotnym dla danego typu dyskursu 
w danym czasie. Obie propozycje, to jest jakościową i ilościową analizę koloka-
cji, można połączyć.

Warte rozważenia wydaje się również rozszerzenie kryterium gniazd fraze-
ologicznych o gniazda słowotwórcze. Skoro jedną z cech słów kluczy jest two-
rzenie przez nie licznych gniazd frazeologicznych, analogiczne wnioski można 
by wyciągać na podstawie analizy gniazd słowotwórczych. Jeśli lista derywatów 
jest tak długa, jak w podanych niżej przykładach (pozyskanych z listy frekwen-
cyjnej ChronoPressu z roku 1945), zasadne wydaje się włączenie danych lekse-
mów (tu: germański i niemiecki) w poczet słów kluczy:

 – germański, germanizacja, German, germanizm, zgermanizować, germanizacyj-
ny, Germania, german, germanizować, pangermanizm, germanofil, Germanin, 
urgermański, starogermański, pragermańskość, pangermański, nowogermań-
skie, indogermański, germańskość, germanofilski; 

 – niemiecki, Niemiec, Niemcy, poniemiecki, niemczyzna, niemiecko, Niemka, 
niemieckość, antyniemiecki, zniemczeć, odniemczyć, odniemczać, proniemiec-
ki, wszechniemiecki, wielkoniemiecki, staroniemiecki, niemiecczyzna, filo- 
niemiecki.

3. Wnioski i podsumowanie

Zgodnie z przytoczonym wcześniej stwierdzeniem Wierzbickiej słowo klucz 
musi być przede wszystkim powszechnie używane (Wierzbicka 2007: 42). Z tego 
powodu każda procedura wydobywania słów kluczy danego dyskursu powinna 
rozpoczynać się od stworzenia listy jednostek o wysokiej frekwencji w tekstach 
danego typu. Lista taka może bowiem stanowić punkt wyjścia do zastosowania 
dalszych procedur badawczych – na tak przygotowanym zbiorze można stoso-
wać inne, niestatystyczne kryteria, rozpoznawania słów kluczy. Jak pokazuje 
przedstawiona analiza, kryteria te mają jednak różną wagę – spośród omówio-
nych, jako obligatoryjne można wskazać częściowo kryterium pierwsze: obec-
ności w określonym miejscu tekstów. Obecność w określonych typach tekstów 
powinna być natomiast traktowana pomocniczo, podobnie jak kryterium zmian 
semantycznych i pragmatycznych oraz tworzenia gniazd frazeologicznych (bycia 
ośrodkiem kolokacji). 
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Słowa, które nie są eksponowane w odpowiedni sposób, nie mogą być uzna-
ne za słowa klucze, nawet jeśli ogólnie mają wysoką frekwencję (czyli np. w wy-
padku prasy frekwencja ogólna, nieuwzględniająca miejsca ekspozycji, nie jest 
tak istotna jak ta dotycząca pierwszych stron). Należy więc brać pod uwagę ni-
niejsze kryterium, na ile tylko umożliwiają to dostępne źródła. Pozostałe kryteria 
powinny natomiast spełniać funkcję pomocniczą. Jak wspomniano wcześniej, 
Wierzbicka twierdziła, iż „być może uda się też pokazać, że dane słowo klucz 
występuje często w przysłowiach, powiedzeniach, popularnych piosenkach, 
w tytułach książek itp” (Wierzbicka 2007: 43). Kluczowym sformułowaniem jest 
tu „być może” – wskazuje na to, że badaczka nie uznawała tego kryterium za ko-
nieczne. Takie stanowisko wydaje się zasadne, bo choć obecność słów w tekstach 
będących szczególnymi nośnikami kultury świadczy o ich wadze dla danego typu 
dyskursu, nie można powiedzieć, że ich nieobecność w tych tekstach wyklucza 
je z grona słów kluczy. Dodatkowym argumentem przeciwko obligatoryjności 
tego kryterium są omówione wcześniej trudności źródłowe (brak możliwości 
systematycznego przeszukiwania obiegowych powiedzeń, popularnych piosenek 
czy haseł na plakatach), znacznie większe niż w wypadku tekstów prasowych. 
Podobnie rzecz się ma odnośnie do kryterium tworzenia gniazd frazeologicznych 
i słowotwórczych – to, że dane słowo takie gniazda tworzy, przemawia za uzna-
niem go za słowo klucz (jak w zaprezentowanych wcześniej przykładach: praca, 
germański, niemiecki), ale wątpliwe wydaje się nieuznawanie go tylko dlatego, 
że takich gniazd nie tworzy. Ta kwestia wymaga osobnego opracowania, zwłasz-
cza rozważenia istotności kryteriów jakościowych i ilościowych. Drugie wyda-
ją się mniej dyskusyjne – każdy wyraz o wysokiej frekwencji będzie bowiem 
tworzył stosunkowo dużo połączeń o różnym statusie (czy to frazeologizmów, 
czy kolokacji). Pytanie, czy będą to połączenia istotne, jak np. z analizowane-
go materiału dla Warszawy – barykady Warszawy, wyzwolenie Warszawy, ruiny 
Warszawy, czy też takie, jak: łamacz radziecki, polarnik radziecki – dla radziec-
kiego (wszystkie przykłady zostały wykryte przez MeWeX). Również kryterium 
zachodzenia w słowach kluczach zmian semantycznych lub pragmatycznych nie 
powinno być warunkiem sine qua non uznania ich statusu, zwłaszcza jeśli analiza 
dotyczy krótkiego odcinka czasu. Czy omówiony wcześniej żołnierz demokracji 
nie mógłby być jedną z kluczowych fraz okresu powojennego tylko dlatego, że 
jego obecność w dyskursie publicznym była krótka i nie odznaczyła się zmiana-
mi? Gdyby poszukiwać słów (fraz) kluczy całego dyskursu PRL, obejmującego 
kilkadziesiąt lat, omawiany przykład należałoby raczej pominąć (choć w tym 
wypadku prawdopodobnie zdyskwalifikowałaby go niska – w tak dużej próbce 
materiału – frekwencja). 

Rozważając stosowanie omawianych tu kryteriów, nie sposób abstrahować od 
źródeł materiałowych, na których się je stosuje. W niniejszym artykule posługuję 
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się pojęciem słów kluczy (lub frazeologizmów kluczy), nie precyzując, dla kogo 
te jednostki są kluczowe. Nie można zapominać, że teksty pisane były w powo-
jennej Polsce zdominowane przez język jednej (choć niezupełnie jednolitej) opcji 
politycznej – albo był to wręcz język propagandy, albo też taki, który był przez tę 
propagandę co najmniej tolerowany. Twórcy ChronoPressu, którego materiał jest 
tu analizowany, zadbali o to, aby korpus reprezentował jak najszersze spektrum 
dyskursu prasowego – od tytułów skierowanych do robotników i chłopów, po-
przez prasę kobiecą i młodzieżową, aż do inteligencji. Znajdują się w nim teksty 
zarówno z „Głosu Ludu” (ogólnopolskiego dziennika informacyjnego Polskiej 
Partii Robotniczej), jak i z czasopism uważanych za najmniej zideologizowane 
(„Przekrój”, „Tygodnik Powszechny”). Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie 
tytuły prasowe to wydawnictwa drukowane oficjalnie. Nie znajdziemy w Chro-
noPressie próbek z tekstów reprezentujących opozycyjny punkt widzenia, choć 
już w tamtym okresie teksty takie wydawano7. Również w NKJP nie uwzględ-
niono w żaden systemowy sposób głosu opozycji demokratycznej okresu PRL-u 
– wyboru dokonano bowiem wg typów tekstów (np. literatura piękna, literatura 
faktu, publicystyka) oraz klasyfikacji tematycznej (por. Górski, Łaziński 2012). 
Przegląd tytułów prasowych składających się na NKJP pokazuje, że brak w nim 
najbardziej znanych tytułów prasowych drugiego obiegu, takich jak „Biuletyn 
Informacyjny”, „Komunikaty” czy wydawanych oficjalnie, ale niezależnych 
(„Tygodnik Solidarność”). Trudno traktować powyższą konstatację jako zarzut 
– zadaniem korpusów nie jest bowiem uwzględnianie stron sporów politycznych 
czy światopoglądowych, jednak poszukując w korpusach słów kluczy, trzeba być 
świadomym wspomnianych ograniczeń.

4. Zakończenie

Uzyskane rezultaty analizy, której celem było dokonanie przeglądu niesta-
tystycznych kryteriów identyfikacji słów kluczy, pokazują, że większość tych 
kryteriów powinna być traktowana pomocniczo. To, że dane słowo klucz (lub 
frazeologizm) jest obecne w określony typie tekstów (piosenkach, powiedze-
niach, plakatach itp.), podlega zmianom semantycznym i pragmatycznym, jest 
ośrodkiem gniazda frazeologicznego – przemawia na korzyść uznania go za 
słowo (frazeologizm) klucz. Niespełnienie tych warunków nie jest jednak rów-
noznaczne z brakiem takiego statusu. Jedynym spośród omówionych kryteriów, 
które powinno być spełnione, jest występowanie danej jednostki w określonych 

7 W latach 1944–53 oprócz ulotek pojawiło się kilkaset podziemnych gazetek, broszur i ksią-
żek (Majchrzak 2013).
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miejscach tekstu, tj. takich, które są przez jego nadawcę odpowiednio ekspono-
wane. Poszukując więc słów kluczy danego dyskursu, należy – po zastosowa-
niu metod ilościowych (które pozwalają na wyszukanie jednostek powszechnie 
znanych użytkownikom tego dyskursu) – kierować się kryteriami niestatystycz-
nymi, mając jednak na uwadze różny stopień ich obligatoryjności. Stosowanie 
tych kryteriów wymaga jednak poczynienia kilku ważnych doprecyzowań, które 
w niniejszym tekście zostały jedynie zasygnalizowane i powinny stać się przed-
miotem osobnej, szczegółowej refleksji (np. sposób dobierania istotnych koloka-
cji do badań nad gniazdami frazeologicznymi lub kolokacyjnymi, kryteria opisu 
zachodzących zmian semantycznych i pragmatycznych na podstawie przykła-
dów użycia).
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