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Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji
językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach 
zachodniosłowiańskich

1. Informacje wstępne

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zastosowania profili kolokacyjnych
w analizie stereotypów narodowościowych na przykładzie wzajemnych relacji auto- 
i heterostereotypów Polaka, Czecha i Słowaka. Prezentowana analiza została przepro-
wadzona na materiale korpusowym przy wykorzystaniu korpusowego aparatu meto-
dologicznego oraz z pomocą stosownych narzędzi korpusowych. Badanie ma wykazać
przydatność korpusów oraz profili kolokacyjnych na tle innych korpusowych metod
 badawczych w zakresie badania stereotypów. Wymiernym efektem niniejszego opra-
cowania jest natomiast konfrontatywna analiza wybranych stereotypów narodowo-
ściowych w języku polskim, czeskim oraz słowackim.

Ze względu na wieloznaczność leksemu korpus w niniejszej pracy przez termin ten
rozumiemy pojęcie zdefiniowane przez F. Čermáka (2006: 10).

We współczesnej lingwistyce korpusowej przez korpus rozumie się przede wszystkim taki zbiór
 teks tów, który jest zestawiony reprezentatywnie, z uwzględnieniem celu, któremu ma służyć; jest
wyposażony w oprogramowanie komputerowe oraz utworzony metodami korpusowymi. Najczęściej
jednym z założeń jest anotacja korpusu umożliwiająca uzyskanie nie tylko informacji o źródłach
(anotacja zewnętrzna), ale także o strukturze, a nawet o charakterze jednostek językowych (anota-
cja wewnętrzna). Korpus nieanotowany, oczywiście, może być użyty do studiów językowych; ano-
tacja jest skomplikowana i droga, a nieraz na tyle zawodna, że nie można na niej polegać. Jednakże
wyniki takiego badania są zawężone (tłum. własne — MHJ).

Zastosowana metodologia sprowadza się właściwie do dwóch z trzech wymienia-
nych w literaturze przedmiotu podejść korpusowych, a mianowicie corpus-driven oraz
corpus-based. Poprzez corpus-driven rozumiemy metodę badawczą polegającą na trak-
towaniu danych korpusowych jako całości. Wnioski wyciągnięte z analizy muszą od-
zwierciedlać tylko i wyłącznie poświadczenia korpusowe. Badacz powinien starać się
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zapomnieć o wiedzy, którą posiada na analizowany temat z innych, pozakorpusowych
źródeł (na podstawie Tognini-Bonelli 2001: 84). W przeciwieństwie do powyższego
metoda corpus-based polega na korzystaniu z korpusu głównie do wyłożenia, spraw-
dzenia lub egzemplifikacji teorii oraz opisów, które były sformułowane przed dostępem
do wielkich korpusów (na podstawie Tognini-Bonelli 2001: 65).

W niniejszym artykule nacisk jest położony na profile kolokacyjne wpisujące się
w podejście corpus-driven. Metoda ta polega na grupowaniu kolokatów1 w segmenty
semantyczne. W ten sposób budowany jest obraz leksemu. W artykule przedstawiona
zostanie problematyka analizy semantycznych grup kolokacyjnych wykorzystanych do
konstruowania najpierw autostereotypów, a następnie heterostereotypów w poszcze-
gólnych językach.

1.1. Podstawowe problemy techniczne

Do podstawowych problemów technicznych, które warto mieć na uwadze przed zapo-
znaniem się z wynikami przeprowadzonej analizy, jest niewspółmierność wykorzysty-
wanych w badaniu korpusowych zasobów tekstowych oraz trudności z ekscerpcją
 danych. Do badania zostały wykorzystane narodowe korpusy języka czeskiego, sło-
wackiego i polskiego. Możliwości, którymi dysponuje badacz przy pracy z Czeskim
Kor pusem Narodowym i Słowackim Korpusem Narodowym, są o wiele większe niż
przy korzystaniu z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (patrz tabela). Zarówno  czes-
ki, jak i słowacki korpus zawierają o wiele więcej podkorpusów, a ich wyszukiwarki 
są wyposażone w szerszy wachlarz funkcji w porównaniu z Poliqarpem czy PELCRą2.

Innym problemem jest wybór typu tekstów użytych do analizy. Różnorodna (w za-
leżności od korpusu) klasyfikacja rodzajów tekstów oraz niejednakowy skład tych zbio-
rów tekstów nastręcza poważne trudności w zastosowaniu jednolitych parametrów ba-
dania. W związku z tym w analizie uwzględniliśmy wielość zmiennych, podkreślając
ich znaczenie dla wyniku opracowania konkretnego stereotypu. 

1.2. Ekstrakcja kolokatów

Kolokaty potrzebne do stworzenia wizerunku kolokacyjnego zostały wygenerowane
automatycznie, następnie manualnie pogrupowane w odpowiednie segmenty seman-
tyczne. W przypadku języka czeskiego i słowackiego korzystaliśmy ze starszej wyszu-
kiwarki Bonito, co było związane z tym, że nowa, bardziej funkcjonalna wyszuki -
warka NoSketch Engine była wówczas w fazie próbnej implementacji3. Z tego względu
 kolokaty zostały wygenerowane przy pomocy testu MI-score, a nie dającego lepsze wy-
niki logarytmu Dice’a (dostępnego w wyszukiwarkach NoSketch Engine i KonText).
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1 Kolokat — wyraz współwystępujący, tworzący sensowne połączenie lub część sensownego połą -
czenia.

2 Poliqarp i PELCRA są wyszukiwarkami obsługującymi Polski Korpus Narodowy. Dostępne są na
stronie internetowej www.nkjp.pl.

3 Wyszukiwarka KonText nie była w tym czasie dostępna.
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Przy budowie kwerend korzystaliśmy z atrybutu lematu. Zapytania zatem zastosowa-
ne w przypadku ekstrakcji danych z korpusu języka czeskiego zostały skonstruowane
w sposób następujący:

[lemma=”Polák”]
[lemma=”Čech”]
[lemma=”Slovák”].
W przypadku języka słowackiego wyszukiwanie materiału następowało po zazna-

czeniu atrybutu lemma i wpisaniu w okienko zapytań stosownej formy kanonicznej
(małą literą), np. poliak. Ekstrakcja kolokatów z odpowiednimi polskimi wyrazami była
dokonana za pomocą wyszukiwarki PELCRA.

Podstawowym problemem na tym etapie badania była niewspółmierność zastoso-
wanych testów statystycznych do ekstrakcji kolokacji. Z tekstów czeskich i słowackich,
jak już wspomniano wyżej, kolokaty zostały wygenerowane przy pomocy testu infor-

Tab. 1. Porównanie możliwości stwarzanych przez poszczególne korpusy narodowe 

Opcje Czeski Korpus Narodowy S owacki Korpus 
Narodowy 

Narodowy Korpus 
J zyka Polskiego 

Liczba 
dost pnych 
korpusów 

11 korpusów j zyka 
pisanego 

(synchronicznych),  
5 korpusów j zyka 

mówionego, 2 korpusy 
diachroniczne oraz 

kilkana cie korpusów 
równoleg ych 

15 korpusów j zyka 
pisanego, 6 korpusów 
j zyka mówionego,  

1 korpus historyczny,  
7 korpusów 

równoleg ych 

2 (korpus 
zrównowa ony, pe ny 
korpus, subkorpusy) 

Wyszukiwarka Bonito, NoSketch Engine, 
KonText 

Bonito, NoSketch 
Engine 

Poliqarp, PELCRA 

Mo liwo ci 
wyszukiwarek 

szeroki wachlarz  funkcji 
(m.in. kolokator z wieloma 

testami statystycznymi, 
mo liwo  filtrowania  
i usuwania zb dnych 

danych, rozk ad cz sto ci) 

patrz: Czeski Korpus 
Narodowy 

o wiele mniejsze 
wzgl dem czeskiego  

i s owackiego korpusu 
(kolokator z jednym 

testem statystycznym) 

Statystyka rozk ad cz sto ci, testy w 
kolokatorze: MI-score,  

T-score, log Dice, 
frekwencja wzgl dna, 
frekwencja ca kowita, 

brak Chi2 

patrz: Czeski Korpus 
Narodowy 

brak rozk adu 
cz sto ci,  

w kolokatorze 
dost pny tylko test 

Chi2 oraz frekwencja 
ca kowita. 

Mo liwo ci 
wytworzenia 
subkorpusu 

ró norodne, 
uwzgl dniaj ce wszystkie 
metadane np. wed ug typu 

tekstu, autora, j zyka, 
t umacza, daty itp. 

patrz: Czeski Korpus 
Narodowy 

typ tekstu, kana , data, 
tytu  
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macji wzajemnej, natomiast z tekstów polskich — testu Chi2. Trudności nastręczał  tak -
że fakt, że wyszukiwarka PELCRA nie zawsze zwraca wyniki w formie lematów.

Kolejnym problemem jest jakość wygenerowanych kolokacji. Dotyczy to szcze-
gólnie narodowego korpusu języka polskiego, w którym słowa kluczowe mające w języ-
ku polskim homonimy były dość często przez program mylone, co znacznie utrudniało
pracę. Przykładem może być przymiotnik polski nieraz utożsamiany z formą dopełnia-
cza rzeczownika Polska. W korpusach języka czeskiego i słowackiego oczywiście też
zdarzały się pomyłki (liczebnie więcej błędów anotacyjnych występuje w korpusie języ-
ka słowackiego niż czeskiego), ale możliwość usunięcia błędnych poświadczeń (w prze-
ciwieństwie do NJKP) znacznie poprawiała jakość pracy oraz uzyskanych wyników.

1.3. Metoda

W badaniu staraliśmy się nakreślić auto- i heterostereotypowe obrazy składające się na
wizerunek polskości, słowackości i czeskości. Ich opracowanie przebiegało według
 następujących procedur: wybór wyrazów kluczowych, weryfikacja poprawności otrzy-
manych poświadczeń, automatyczna ekstrakcja kolokatów, manualny podział na  grupy
semantyczne, ukontekstowienie wygenerowanych kolokacji. Następnie na przykładzie
poszukiwania obrazu Polaka w korpusie języka czeskiego weryfikowaliśmy metodę
profili kolokacyjnych poprzez zastosowanie innych sposobów.

Profile kolokacyjne zostały skonstruowane dla leksemów oznaczających Polaka,
Czecha i Słowaka w języku polskim, czeskim i słowackim. Do badania wybrano neu-
tralny odpowiednik nazwy narodowości (np. pol. Czech, Słowak, Polak). Grupowano
kolokaty znajdujące się w odległości jednej pozycji zarówno z lewej, jak i prawej stro-
ny od słowa kluczowego. Dodatkowo analizie poddano kolokaty przymiotników po-
chodzących od rzeczownej nazwy narodowości (np. pol. polski, czeski, słowacki) oraz
wyrazów nazywających kraj, odpowiednio — Polska, Słowacja, Czechy. Ilość mate-
riału dostarczona przez poszczególne korpusy dla większości tych słów oceniamy jako
zadowalającą. Wyjątek stanowiły leksemy odnoszące się do słowackości w Narodowym
Korpusie Języka Polskiego. Wizerunki kolokacyjne wymagają bardzo dużej liczby po-
świadczeń, dlatego 1732 wystąpienia nie mogą zostać uznane za ilościowo wystarcza-
jące dla metody profili kolokacyjnych.

2. Autostereotypowe wizerunki kolokacyjne

Pierwszy etap badawczy dotyczył opracowania profili kolokacyjnych tworzących  auto -
stereotyp danej narodowości. Już we wstępnej fazie prac wyłoniły się pierwsze zna-
czące różnice w charakterze wygenerowanych kolokacji. Przejawiały się one w więk-
szej trudności odnalezienia cech charakterystycznych dla narodu czeskiego, częściowo
i słowackiego w przeciwieństwie do narodu polskiego. Dotyczy to szczególnie pod-
korpusów prasy. Wydaje się zatem, że polska prasa w porównaniu z czeską i słowacką
charakteryzuje się w większym stopniu treściami historycznymi. Prasa czeska i sło-



wacka odznacza się zawartością aktualniejszą, bardziej skoncetrowaną na kwestiach
dotyczących teraźniejszości i przyszłości narodowej niż odwoływaniem się do historii.
W związku z tym czeskich cech autostereotypowych trzeba było szukać w korpusach,
których skład nie będzie ograniczony do publicystyki, ale będzie zawierał także bele-
trystykę oraz teksty naukowe i popularnonaukowe. Zestawienie charakterystycznych
kolokatów pozwoliło na pogrupowanie leksemów w segmenty odnoszące się do po-
chodzenia i miejsca życia Czechów, problematyki germanizacji, asymilacji, stosunków
ze Słowakami, Niemcami i Romami. Z zestawienia kolokatów (pogrupowanych meto-
dą corpus-driven) Czech się jawi także jako ofiara prześladowań, Szwejk, przestępca,
ateista. Co ciekawe, wśród kolokatów nie udało się wyodrębnić centralnej autosteroty-
powej czeskiej cechy, jaką jest małość w znaczeniu małego narodu, małego języka, ma-
łego terytorium. Własność tę znaleźliśmy przy zastosowaniu podstawowych metod wpi-
sujących się w podejście corpus-based. Cecha ta jest niezmiernie ważna dla postrze -
gania Polski przez Czechów jako dużego narodu/kraju, ze względu na swój rozmiar,
 zagrażającego pozycji czeskiej w Unii Europejskiej.

Na podobną trudność natknęliśmy się przy budowie kolokacyjnego autostereoty-
pu Słowaka. W tym wypadku również należało dokonać dogłębnej sondy do innych
niepublicystycznych korpusów. Wizerunek kolokacyjny pokazuje Słowaka uwikłane-
go w trudne stosunki z innymi narodami, szczególnie z Węgrami i Czechami.

Najłatwiej udało się pogrupować kolokaty z NKJP współwystępujące ze słowami
kluczowymi odnoszącymi się do polskości, jak Polak, polski, Polska. Można je po-
dzielić na wyrazy obrazujące Polaka jako bohatera, ofiarę prześladowań, katolika, oso-
bę pijącą oraz respondenta. O ile wymienione kategorie raczej nie budzą zdziwienia
polskiego czytelnika, korespondują bowiem z odczuciami własnymi, to grupa koloka-
tów określająca Polaka jako respondenta może być postrzegana jako irrelewantna.
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4 Podane liczby wystąpień słów kluczowych odnoszą się do konkretnego podkorpusu. Nie są nato-
miast sumą wystąpień we wszystkich podkorpusach zintegrowanych w poszczególnych korpusach naro-
dowych.

Tab. 2. Poświadczenia leksemów Czech, Słowak, Polak
oraz ich odpowiedników w języku czeskim i słowackim w korpusach4

 Liczba po wiadcze   
w Czeskim Korpusie 

Narodowym 
(SYN2009PUB) 

Liczba po wiadcze   
w S owackim Korpusie 

Narodowym 
(prim-6.0-public-inf) 

Liczba po wiadcze  
w Narodowym 

Korpusie J zyka 
Polskiego 

(podkorpus 
zrównowa ony) 

Czech 124 076 55 660 13 022 

S owak 30 555 158 470  1 732 

Polak 29 498   11 571 55 646 
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Związana jest bowiem z typem poświadczeń zawartych w korpusie publicystycznym
oraz ze specyfiką testu informacji wzajemnej, na podstawie którego taka grupa wyra-
zów została wskazana. Niemniej jednak w perspektywie konfrontatywnej może okazać
się to cenne. W związku z powyższym oraz z głównym postulatem podejścia corpus-
-driven Polak-respondent pozostaje w naszym zestawieniu.

Tab. 3. Grupy semantyczne kolokatów tworzących wizerunki autostereotypowe 

3. Hetereostereotypy Polaka, Czecha i Słowaka w języku polskim, czeskim 
i słowackim

3.1. Polak w korpusie języka czeskiego i słowackiego

Tab. 4 Grupy semantyczne kolokatów występujących z leksemami Polak, polski, ewentualnie Polska

Polak w korpusie  
j zyka polskiego 

Czech w korpusie  
j zyka czeskiego 

S owak w korpusie  
j zyka s owackiego 

osoba pij ca pochodzenie, miejsce ycia madziaryzacja 

ofiara  
prze ladowa  

zmiana pochodzenia: zniemczenie, 
naturalizacja, asymilacja wynarodowianie 

bohater 
braterstwo (ze S owakami),  

wspó ycie  
(ze S owakami, Niemcami, Romami) 

braterstwo  
(mi dzy S owakami) 

religia ofiara prze ladowa  zagro enie (Czesi, W grzy) 

respondent Szwejk, przest pca  

 ateista  

 
Polak w j. polskim  

(autostereotyp) 
Polak w j. czeskim 
(heterostereotyp) 

Polak w j. s owackim 
(heterostereotyp) 

osoba pij ca, ofiara 
prze ladowa , bohater, 

religia, respondent 

katolik, konserwatywny, ofiara 
prze ladowa , 

przedsi biorczy, szlachcic, 
turysta, antysemita, robi cy 

zakupy, postkomunista, 
pijany?5 

naturalizowany6, rodzony, 
przedsi biorczy 

ofiara przest pstw, 
prze ladowa ,  

turysta 

5 W dalszej części artykułu wyjaśnimy, na ile cecha „pijaństwo”  wpisuje się w heterostereotyp Pola -
ka w języku czeskim.

6 Połączenia „naturalizowany Polak” odnoszą się do znanych opinii publicznej osób innego pocho-
dzenia niż polskiego, które przyjęły polskie obywatelstwo, np. Emmanuel Olisadebe. 



Przy nakreślaniu heterostereotypowych obrazów Polaka, Czecha i Słowaka napotka -
liśmy także wiele problemów. W publicystycznym korpusie języka czeskiego trudności
nastręczał przede wszystkim brak charakterystycznych kolokatów związanych zarówno
z Polakiem, jak i Słowakiem. W bliskim sąsiedztwie bowiem występują często wyrazy
generalizujące lub nazwy własne. Tak jak w przypadku budowania autostereotypu Czecha,
tak i w tym przypadku należało wygenerować maksymalną liczbę kolokacji, pracując
z różnymi korpusami. Pozwoliło to na wyodrębnienie kilku grup (por. tab. 4).

Przy analizie kolokacji należało zachować szczególną ostrożność z dwóch powo-
dów. Po pierwsze trudność wynikała ze specyfiki testu, jakim jest informacja wzajem-
na, który został użyty do ekstrakcji kolokacji. Test ten w pierwszej kolejności wy szukuje
wyrazy, które mają ogólną niską frekwencję w korpusie. W związku z tym połączenia
typu polský bohemista, polský slovakista odznaczają się wysokimi wartościami, w tych
przypadkach ok. 10 (SYN2005). Rodzi się zatem absurdalne, na pierwszy rzut oka, py-
tanie, czy Polak to rzeczywiście bohemista/słowakista? Intuicję badacza potwierdzają
poświadczenia. Dwa z trzech wystąpień kolokacji polský bohemista dotyczą znanego
polskiego bohemisty Leszka Engelkinga, natomiast trzecie poświadczenie odnosi się
do grupy studentów studiujących język czeski. 

1) Právo, 9.3.2000 [...] o české plebejské a polské šlechtické kultuře mluví v dalším roz-
hovoru polský bohemista Leszek Engelking. 
O czeskiej plebejskiej i polskiej kulturze szlacheckiej mówi w kolejnej rozmowie pol-
ski bohemista Leszek Engelking.

2) Reflex, č. 43/2003 Teď už mám pátý semestr na výuku polských bohemistů volný  kaž -
dý čtvrtek. 
Już piąty semestr dostaję wolny każdy czwartek na przeprowadzenie zajęć dla pol-
skich bohemistów.

3) Týden, č. 17/2003 udělovat se budou ceny Premia Bohemica polskému bohemistovi
Leszku Engelkingovi (25.4. v 10.00).
Zostanie przyznana nagroda Premia Bohemica polskiemu bohemiście Leszkowi
Engelkingowi.

A zatem Polak nie jest, co prawda, typowym bohemistą czy słowacystą, ale w per-
spektywie konfrontatywnej, gdyby w grę wchodziły inne języki, taka kolokacja mo-
głaby wskazywać na większe zainteresowanie sprawami czeskimi wśród Polaków niż
np. wśród Afgańczyków (w postrzeganiu przez Czechów).

Kolejnym problemem, zawsze występującym przy nakreślaniu obrazu leksemu za
pomocą profili kolokacyjnych, jest ich bezkontekstowa wieloznaczność. Po osadzeniu
kolokacji w kontekście okazuje się, jak wiele znaczeń może nieść dane połączenie  (wię -
cej na ten temat przy opisie hetereostereotypów Słowaka i Czecha zob. 3.2. oraz 3.3.).
Przy zestawianiu kolokatów występujących z wyrazami Polak, polski taka sytuacja mia-
ła miejsce m.in. przy połączeniu Polak pić (oryg. Polák pít). W poświadczeniach jest
poruszona nie tylko kwestia stosunku Polaków do picia alkoholu, ale także do kawy.
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1) Poláci pijí pivo nejraději z plechovky. 
Polacy piją piwo najchętniej z puszki. 

2) Tak například Poláci pijí podle statistiky 37 dní do roka vodku. 
Na przykład Polacy według statystyk piją 37 dni w roku wódkę. 

3) Mokate, která se chlubí tím, že naučila Poláky pít instantní kávové nápoje, teď chce
naučit…
Mokate, która chwali się, że nauczyła Polaków pić kawę rozpuszczalną, teraz chce…

Warto zwrócić też uwagę na to, że niektóre poświadczenia mogą być wyrazem na-
szego autostereotypu. Zdanie „mówi się, że Polacy piją dużo wódki...” jest autorstwa
polskiego aktora Franciszka Pieczki biorącego udział w zdjęciach do czeskiego filmu.
Cytowane zdanie jest fragmentem jego wywiadu dla czeskiej gazety. 

Jak vzpomínáte na spolupráci s Čechy? Byla to velmi krásná zkušenost, všichni mě při-
jali velmi dobře. Připadal jsem si jako doma. — Našel byste rozdíly mezi českou 
a polskou mentalitou? Říká se, že Poláci pijí hodně vodky a zároveň se počítají
mezi nejvroucnější katolíky... (Smích) Fr. Pieczka

Jak Pan wspomina współpracę z Czechami? Było to wspaniałe doświadczenie, przyjęto
mnie bardzo dobrze. Czułem się jak w domu. — Znalazłby Pan różnice między pol-
ską a czeską mentalnością? Mówi się, że Polacy piją dużo wódki a jednocześnie
uważają się za zagorzałych katolików... (Śmiech) Fr. Pieczka

Weryfikując trop Polaka-pijaka, wykorzystaliśmy jeszcze inne sposoby na identy-
fikację tej cechy. Zastosowane zostały tu proste metody corpus-based, poczynając od
poszukiwań połączeń z różnymi innymi leksemami denotującymi pijaństwo, np. przy-
miotnik pijany (oryg. opilý).

Kwerenda wskazała takie narodowości jak Mongoł, Ukrainiec, Duńczyk oraz
Szwed. Trzeba jednak podkreślić, że połączenia typu pijany jak Duńczyk (oryg. opilý
jako Dán) czy pijany jak Szwed (oryg. opilý jako Šved) są frazeologizmami. Wpisują
się zatem w nieaktualny obraz narodowości skandynawskich.

Jednym z etapów przedstawionej analizy była także weryfikacja metody profili ko-
lokacyjnych poprzez najprostszy, choć czasochłonny sposób — przeczytanie reprezen-
tatywnej liczby poświadczeń. Ze względu na to, że taką metodą został opracowany już
artykuł prezentujący Polaka (Filippová 2002), wyniki uzyskane na podstawie analizy
profili kolokacyjnych zostały porównane z wymienionymi wyżej badaniami. Po po-
równaniu obu analiz można stwierdzić, że oba badania się dopełniają. Zarówno obraz
wyłaniający się z analizy profili kolokacyjnych, jak i powstały w wyniku lektury  okreś -
lonej liczby poświadczeń pozwoliły na wyodrębnienie takich właściwości Polaka, jak:
katolicyzm, konserwatyzm, przedsiębiorczość, szlacheckość, antysemityzm. Oba wy-
niki badań pokazują Polaków także jako robotników, turystów, kupujących, ofiary prze-
śladowań, naród z przeszłością komunistyczną. Losowa próbka poświadczeń pozwoli-
ła na uzupełnienie wizerunku Polaka, natomiast profile kolokacyjne na zhierarchizo-
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wanie cech pod względem ich ważności. Warto podkreślić jednak, że pewnych cech nie
udało się odnaleźć przy użyciu obydwu metod. Aby dopełnić wizerunek Polaka, trze-
ba było zatem zastosować jeszcze inne metody pozwalające na znalezienie cech naro-
dowościowych. Przykładem mogą być złożone kwerendy wykorzystujące określone
konstrukcje składniowe, np. jak Polak (oryg. jako Polák), Polak jak (oryg. Polák jako).
Niezmiernie ważna jest także weryfikacja cech Polaka znanych z pozakorpusowych
źródeł. Jedną z takich właściwości Polski jest jej wielkość, która koreluje z czeską  auto -
stereotypową małością (por. Holý 2010). Polska jako duży kraj w stosunku do małych
Czech znajduje swoje odzwierciedlenie w poświadczeniach korpusowych, ale do jej
wyłonienia niewystarczające okazały się zarówno profile kolokacyjne, jak i przeczyta-
nie losowej liczby poświadczeń. 

W artykule został przedstawiony tylko wycinek zastosowanych sposobów eks-
trakcji materiału. Jesteśmy ograniczeni objętością niniejszego opracowania, dlatego po-
niżej przedstawione zostaną już tylko wizerunki Czecha i Słowaka opatrzone niewiel-
kim komentarzem.

3.2. Czech w korpusie języka słowackiego i polskiego

Tab. 5. Grupy semantyczne kolokatów występujących z leksemami Czech, czeski, 
ewentualnie Czechy/Republika Czeska
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Czech w j. czeskim 
(autostereotyp) 

Czech w j. s owackim 
(heterostereotyp) 

Czech w j. polskim 
(heterostereotyp) 

pochodzenie, miejsce ycia hokeista, sportowiec hokeista, prozaik,  
szkoleniowiec 

zmiana pochodzenia: zniemczenie,  
naturalizacja, asymilacja eurosceptyk piwo, browar 

braterstwo (ze S owakami),  
wspó ycie (ze S owakami,  

Niemcami, Romami) 
brat, wspó ycie celnik, pogranicze 

ofiara prze ladowa  pochodzenie,  
np. wo y ski S owacja, W gry 

Szwejk, przest pca  elektrownia 

ateista   

Kolokaty Czecha w korpusie języka polskiego odnoszą się najczęściej do sfery
sportu i rozrywki. Czesi kojarzą się Polakom przede wszystkim z hokejem i piwem.
Poważniejszy obraz Czecha wyłania się z korpusu języka słowackiego. Tu oprócz
Czecha-sportowca widoczny jest Czech-eurosceptyk oraz Czech-brat. Szczególnie cie-
kawe są połączenia odnoszące się właśnie do braterskiej przyjaźni Czechów i Słowaków.
Dogłębna analiza poświadczeń wskazuje, że nieraz kolokacja bracia Czesi jest używana



ironicznie, co pokazuje konflikt między oboma narodami, a także poczucie pewnego
kompleksu w stosunku do Czechów. 

1) za tých 40 rokov „bratia Česi“ urobili Slovákom veľmi zlé meno. 
W ciągu tych 40 lat bracia Czesi zszargali Słowakom reputację.  

2) Tak ako bratom Čechom závidíme ich kinematografiu, závidíme…
Tak jak zazdrościmy braciom Czechom kinematografii, zazdrościmy i….

3) nám avizovanú horúcu jeseň “ukradli” bratia Česi […]
tak nam zapowiadaną gorącą jesień ukradli bracia Czesi

Podobnie wśród połączeń odnoszących się do braterstwa i współżycia Czechów 
i Słowaków można znaleźć i takie, które wskazują na rozczarowanie lub połączenie
stałe, np. Święto braterstwa Czechów i Słowaków. Szczególnie warte uwagi jest pierw-
sze z poniższych poświadczeń. Mamy tu bowiem do czynienia z kolokacją pozorną,
czyli niepoprawnie zinterpretowanym połączeniem przez moduł ekstrakcji kolokacji.
Wyraz rozčarovanie jest nagłówkiem, natomiast słowo spolužitie początkiem pierw-
szego zdania.

1) Rozčarovanie Spolužitie Čechov a Slovákov v spoločnom štáte [...]
Rozczarowanie Współżycie Czechów i Słowaków we wspólnym państwie [...]

2) [...] Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine [...] 
[...] Święto braterstwa Czechów i Słowaków na Wielkiej Jaworzynie [...]

Przytoczone przykłady pokazują, jak w wiele kontekstów mogą być wpisane te
same kolokacje. Pociąga to za sobą konieczność połączenia bezkontekstowej z kon-
tekstową analizą kolokacji.

3.3. Słowak w korpusie języka czeskiego i polskiego

Kolokaty dotyczące Słowaka/Słowacji w NKJP należą do najmniej licznych z przed-
stawianych w niniejszym artykule wyrazów współwystępujących. Związane jest to nie
tylko z najsłabszą ilościowo reprezentacją poświadczeń w porównaniu z pozostałymi
narodowościami, ale chyba także z mało wyrazistym wizerunkiem Słowaka w świado-
mości Polaków. Jego obraz pozostaje w cieniu narodowości czeskiej.  

Wygenerowane kolokaty nie charakteryzują się właściwie niczym specjalnym.
Jedyną cechą wyrazistą odnoszącą się do słowackości są góry Tatry, co koreluje z po-
strzeganiem Polaka jako turysty przez Słowaków. Pozostałe wyrazy współwystępujące
dotyczą Republiki Słowacji, języka, narodu oraz polityki słowackiej. 

W języku czeskim natomiast napotykamy zupełnie inny problem przy próbie po-
działu kolokatów. Wiele z nich to nazwy własne lub wyrazy w języku słowackim, dość
często odnoszące się do różnego typu instytucji, jak np. elektrownie, banki. Z koloka-
tów charakterystycznych dla obrazu słowackości w języku czeskim można wymienić
wyrazy współwystępujące związane z madziaryzacją, naturalizacją oraz faszyzmem.
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Tab. 6. Grupy semantyczne kolokatów występujących z leksemami Słowak, słowacki, 
ewentualnie Słowacja/Republika Słowacji

4. Wnioski

Reasumując, profile kolokacyjne pozwalają na nakreślenie stereotypu narodowościo-
wego. Jednakże po pierwsze zastosowanie tej metody nie zawsze jest możliwe. Wynika
to zarówno z charakteru leksemu, jak i zasobu, z którego kolokacje są generowane. Po
drugie, profile kolokacyjne nie zawsze dają pełny stereotypowy wizerunek. Ważne jest
zatem uzupełnienie tej metody poprzez użycie innych korpusowych sposobów ba -
dawczych. Należy także zwrócić uwagę na ewentualne „obciążenie” wygenerowanych
 kolokatów specyfiką wbudowanego w moduł do ekstrakcji kolokacji testu, jednym
 powtarzanym tematem, jednym typem tekstu itp. Niezmiernie istotne jest także ukon-
tekstowienie kolokacji, czyli przeczytanie całych poświadczeń, a nie tylko wygene -
rowanych połączeń wyrazowych. Wielość znaczeń może bowiem zmienić całkowicie
obraz danego stereotypu. 

Bibliografia

B a ń k o M., G ó r s k i R., 2014, Praktyczny przewodnik po Narodowym Korpusie Języka Polskiego, [w.]
Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. M. Hebal-Jezierska, Warszawa, 
s. 11–28.

Č e r m á k F., 2006, Kolokace v lingvistice, [w.] Kolokace, red. F. Čermák F., M. Šulc, Praha. 
Český národní korpus, dostępny ze strony www.korpus.cz. 
F i l i p p o v á D., 2002, Obraz „Poláka“ na základě materiálů Českého národního korpusu, [w.] InterFaces.

Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách, red. 
Š. Lešnerová, D. Uhle, A. Wojda, A. Gorzkowski, Praha, s. 9–17.

H e b a l - J e z i e r s k a, M., 2011, Kolokační obrazy některých lexémů patřících do sémantického pole cizi-
nec v českém tisku (s metodologickými úvahami), [w:] F. Čermák, Korpusová lingvistika InterCorp,
Lidové noviny, Praha, s. 109–123.

Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka... 77

S owak w j. s owackim 
(autostereotyp) 

S owak w j. czeskim 
(heterostereotyp) 

S owak w j. polskim 
(heterostereotyp) 

madziaryzacja, wynarodowianie kolokaty w j. s c. Tatry 

braterstwo S owaków pa stwo, elektrownia, 
narodowy, instytut, 

telekomunikacja, kasa 
oszcz dno ci 

republika, j zyk, naród 

zagro enie (Czesi, W grzy) madziaryzacja, 
naturalizacja 

w gierski, czeski, 
niemiecki, polski 

 faszyzm polityka 
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SUMMARY

Applying corpus collocational profiles to reconstruct the national stereotypes of Czech, Polish and
Slovak in the West-Slavonic languages

K e y w o r d s: national stereotypes, corpus, corpus research approaches, collocational profiles, corpus-driv-
en, corpus-based.
S ł o w a  k l u c z o w e: stereotypy narodowościowe, korpus, korpusowe metody badawcze, profile koloka-
cyjne, corpus-driven, corpus-based.

The aim of the talk is an attempt to apply corpus collocational profiles to reconstruct the selected national
stereotypes in the West-slavonic languages. The method of collocational profiles is complied with other cor-
pus research approaches including an contextual analysis (inclusion of collocation into broader context),
pattern grammar (study pattern, in which occur certain lexemes), the list of words derived from the fre-
quency distribution, and to complete data analysis a random sample of 1000 occurences.) and “corpus based
(verification the names of the nationalities known form the non-corpus material and testing the characteris-
tics of the stereotype). During the study on the autostereotypes and heterostereotypes we will also try to ver-
ify Czech, Slovak and Polish corpora and corpus tools. 


