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StReSzCzenIe

Tempo jako składnik warstwy suprasegmentalnej wypowiedzi jest przedmiotem zainteresowa-
nia zarówno językoznawców, logopedów, jak też akustyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin, 
zajmujących się przetwarzaniem i percepcją czasu wypowiedzi. W logopedii tempo podlega dia-
gnozie logopedycznej najczęściej tylko wówczas, gdy jest zaburzone, czyli przyspieszone lub spo-
wolnione. Chcąc mówić o spowolnieniu lub przyspieszeniu, należałoby odnieść się do normy, usta-
lającej tzw. przeciętne lub normalne tempo. Ponadto konieczne jest sprecyzowanie, czy mówimy 
o tempie artykulacji, mówienia, mowy czy wymowy. W poszukiwaniu źródeł informacji na ten te-
mat sięgnięto do akademickich podręczników z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego, z któ-
rych korzysta się również w procesie kształcenia logopedów. W artykule poddano analizie w wybra-
nych opracowaniach i podręcznikach akademickich z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego  
sposób opisu tempa, jego charakterystykę jako jednego z aspektów składających się na foniczną 
warstwę wypowiedzi. W przeglądzie ujęto prace wydane na przestrzeni niemal 100 lat: począwszy 
od prac Kazimierza Wóycickiego z 1912 roku, Jana Rozwadowskiego i Kazimierza Nitscha z 1925 
roku, po publikację Bogusława Dunaja z 2015 roku. 

Słowa kluczowe: fonetyka i fonologia języka polskiego, tempo mówienia/mowy

SUMMARY

Pace as a component of the supra-segmental layer of speech is of interest to linguists, speech 
therapists, as well as acousticians and representatives of other disciplines dealing with the processing 
and perception of speaking time. In speech therapy, the pace is subject to speech therapy diagnosis 
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usually only when it is affected, i.e. accelerated or decelerated. When talking about decelerating or 
accelerating, one should refer to the norm setting the so-called average or normal pace. In addition, 
it is necessary to clarify whether we are talking about the pace of articulation, speaking, speech or 
pronunciation. In search of sources of information on this subject, reference was made to academic 
textbooks on phonetics and phonology of the Polish language, which are also used in the process of 
speech therapists’ education. The article analyses the way of describing pace in selected studies and 
academic textbooks on phonetics and phonology of the Polish language, its characteristics as one 
of the aspects that constitute the phonic layer of a statement. The review includes works published 
over almost 100 years: from the works of Kazimierz Wóycicki from 1912, Jan Rozwadowski and 
Kazimierz Nitsch from 1925, to the publication by Bogusław Dunaj in 2015. 

Key words: phonetics and phonology of the Polish language, pace of speaking/speech

W najstarszych opracowaniach zamiast fonetyka używany był także termin 
głosownia. I taka też nazwa: „Głosownia języka polskiego” została użyta w tytule 
dwóch nieobszernych prac wydanych w 1925 roku. Nie były one co prawda pod-
ręcznikami akademickimi, ale – jak napisał wydawca – były przeznaczone mię-
dzy innymi dla nauczycieli1. Autor pierwszej z nich, Jan Rozwadowski, w pracy 
zatytułowanej Ogólne zasady głosowni (1925) o tempie wspomniał tylko w jed-
nym miejscu: wyróżniając obok głosek „inny rodzaj elementów fonetycznych” 
(ibidem, 5), do których zaliczył: „stopień siły wymawiania, czyli natężenia albo 
energii artykulacyjnej; dalej czas trwania, czyli iloczas oraz tempo wymawiania; 
wreszcie wysokość głosu i melodję powiedzenia. Te trzy czynniki, siła, trwanie 
i melodja, tworzą razem, a w najrozmaitszym układzie, ogólną modulację i rytmi-
kę fonetyczną, to co nadaje mowie właściwe życie […]”2 (ibidem, 5). Z przyto-
czonego cytatu można wywnioskować, że Jan Rozwadowski nie traktował tempa  
jako składnika prozodii. W drugim opracowaniu pod tytułem Dzisiejszy sys-
tem głosowy autorstwa Kazimierza Nitscha (1925) określenie tempo pojawia się 
w jednym zdaniu w ostatnim rozdziale, poświęconym transkrypcji fonetycznej, 
która „pomija […] wiele odcieni czysto fonetycznych, zwłaszcza całą stronę mu-
zyczną, tak co do tempa, jak i melodji mowy” (ibidem, 27). 

W jednym ze starszych podręczników do nauki fonetyki autorstwa Marii 
Dłuskiej, którego pierwsze wydanie ukazało się w roku 1950, a drugie w 1981, 
w ogóle nie wspomina się o tempie i prozodii3. 

1 Uzupełnieniem tych dwóch prac były Obrazy głosek polskich M. Abińskiego (1925). W tej 
samej serii Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego kilka lat później ukazały 
się Palatogramy polskie T. Benniego (1931). Z prac tych korzystano w uniwersyteckim nauczaniu 
fonetyki.

2 W cytatach z przedwojennych prac zachowuję oryginalną pisownię.
3 Tym zagadnieniom M. Dłuska poświęciła odrębną książkę Prozodia języka polskiego, wy-

daną w 1974 roku.
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Przeznaczony dla nauczycieli podręcznik Tytusa Benniego Fonetyka opi-
sowa języka polskiego z obrazami głosek polskich podług M. Abińskiego po raz 
pierwszy wydano w 1959 roku, dawno po śmierci Autora4. Fakt ten tłumaczy pre-
zentowany w pracy i w bibliografii (w której znalazły się wcześniejsze prace Ben-
niego z zakresu fonetyki) wcześniejszy stan wiedzy, z okresu międzywojennego. 
Określenie tempo nie pojawiło się w nim ani razu. Przy okazji opisu upodob-
nień i uproszczeń artykulacyjnych Benni wspomniał o czynnikach na nie wpły-
wających, do których zaliczył etymologię i pisownię danego wyrazu (wyrazów), 
częstość jego występowania, kontrolę słuchową mówiącego oraz – niewyrażone 
expressis verbis – sytuację mówienia i związane z nią stopień staranności i tem-
po: „[…] u tej samej jednostki obserwujemy wahania; inaczej bywa w rozmowie 
codziennej, inaczej w wykładzie lub kazaniu, inaczej przy szybszej, inaczej przy 
wolnej mowie. Na ogół wystarcza odróżnienie dwóch różnych form, dwóch stop-
ni upodobnienia, które oznacza się niekiedy jako formę lento (sčasem) i formę 
allegro (ščasem)5, wolną i prędką; niekiedy obserwujemy znacznie większą róż-
norodność. Pewne wyrazy specjalnie się do tego nadają; […] mianowicie te, któ-
re bardzo często się powtarzają […]” (ibidem, 44).  Jak można wnioskować, zda-
niem T. Benniego można wyróżnić dwa rodzaje tempa: lento lub allegro. 

Charakterystyka fonetyczna języka polskiego Haliny Konecznej (1965), 
adresowana między innymi do studentów polonistyki, jest ujęciem diachronicz-
nym polskiej fonetyki i nie porusza się w niej problemu tempa.

Uwagi o podobnym charakterze, co u Benniego, znalazły się także w pod-
ręczniku Wymowa polska Bożeny Wierzchowskiej (1971). W podrozdziale 
Upodobnienia wewnątrzwyrazowe” (ibidem, 203–206) napisała, że upodobnie-
nia, osłabienia i uproszczenia artykulacyjne w grupach spółgłoskowych (zwłasz-
cza rozbudowanych) dokonują się w wymowie szybszej i swobodnej, mniej  
starannej. Zachodzą one przede wszystkim w wyrazach częściej używanych. Tem-
po mówienia Autorka opisała dokładniej w tak właśnie zatytułowanym, wyodręb-
nionym akapicie w rozdziale Czynniki prozodyczne mowy. Powołując się na dane 
dla języka angielskiego, zamieściła tu dane liczbowe, których brakuje we wcze-
śniej omówionych podręcznikach. I tak: „[…] liczba głosek wypowiadanych na 
jednostkę czasu waha się od 5 na 1 sek. (dwie sylaby na 1 sek.) przy wolnym tem-
pie mówienia, do 10–12 głosek na 1 sek. przy ożywionej rozmowie (4–5 sylab) 
i nawet do ok. 21 głosek na 1 sek. przy mowie bardzo szybkiej. Liczba 21 dźwię-
ków na sekundę bliska jest górnej granicy zrozumiałości mowy, zależnej do tzw. 
zdolności rozdzielczej ucha, a także od możliwości artykulacyjnych narządów 
mowy” (ibidem, 211). Jak widać, w przytoczonym cytacie, ale też w całej pracy,  

4 Tytus Benni zmarł w 1935 roku.
5 Zapisy fonetyczne przykładów podaję w wersji stosowanej przez autorów cytowanych 

opracowań.
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Autorka nie używa łacińskich terminów muzycznych, charakteryzujących po-
szczególne odmiany tempa. W poświęconym tempu fragmencie zwróciła jesz-
cze uwagę na zależność między krótszym czasem trwania dźwięków w dłuższych 
oraz dłuższym w krótszych zestrojach akcentowych i w sylabach o – odpowiednio 
– większej bądź mniejszej liczbie głosek, a także na czas trwania geminat spółgło-
skowych. Kwestię tę zasygnalizowała wcześniej, na samym początku rozdziału,  
podkreślając w niej znaczenie tempa. Nawiązała do niego także dalej, w podroz-
działach poświęconych akcentowi i melodii mowy. Nie użyła co prawda tego ter-
minu, ale użyte sformułowania odnoszą się do niego: „W toku swobodnej, ale 
spokojnej mowy pomiędzy sylabami akcentowanymi wymawia się najczęściej 
jedną, czasem dwie lub trzy sylaby nieakcentowane, rzadko więcej. […] W szyb-
kiej mowie zdarzają się zestroje złożone z kilku wyrazów, zwane ściągniętymi” 
(ibidem, 218).  Pisząc o melodii (intonacji), stwierdziła, że rozpiętość wysokości 
tonu podstawowego w spokojnej wypowiedzi, niezabarwionej emocjonalnie, za-
zwyczaj nie przekracza oktawy (ibidem, 221). Takich informacji również nie ma 
nie tylko w dotychczas wymienionych podręcznikach, ale i – jak się okaże – w na-
stępnych, omówionych niżej. Natomiast sformułowania dotyczące zróżnicowa-
nia wymowy, uwzględniającego między innymi tempo i staranność artykulacyj-
ną (ibidem, 227, 229), w kontekście poprawnościowym są powtórzeniem znanym 
z innych opracowań. Jest jednak jeszcze jedno ujęcie problemu tempa, na które 
napotykamy dopiero w pracy Bożeny Wierzchowskiej: zaburzenia tempa. Takie 
spojrzenie na problem wiąże się z przeznaczeniem podręcznika, adresowanego 
między innymi do logopedów. Wymieniając i krótko charakteryzując różne zabu-
rzenia mowy, Autorka wspomina przy niektórych o towarzyszących im (np. przy 
uszkodzeniach móżdżku – s. 93) bądź będących ich istotą (np. bradylalia i tachy-
lalia – s. 100) zaburzeniach tempa mówienia.

W drugim podręczniku tej samej Autorki, zatytułowanym Fonetyka i fo-
nologia języka polskiego, wydanym w 1980 roku, tempu poświęcono zdecydo-
wanie mniej miejsca. Tak jak wcześniej, Bożena Wierzchowska nie zastosowała  
terminologii muzycznej, lecz posłużyła się określeniami: szybkie, zbyt szybkie, 
niezbyt szybkie, wolne, wolniejsze tempo, często wiążąc je ze stopniem staranności 
mówienia. Kwestie z nim związane są jedynie wzmiankowane przy okazji opisu 
np. uproszczeń artykulacyjnych spółgłosek półotwartych (ibidem, 120–121), mię-
dzywyrazowych upodobnień pod względem dźwięczności (ibidem, 124), czasu 
trwania głosek (ibidem, 132), powstawania zestrojów ściągniętych (ibidem, 135),  
organizacji rytmiczno-melodycznej wypowiedzi, czyli intonacji, akcentu zda-
niowego, logicznego, ekspresji (ibidem, 135–141), poprawności i wyrazistości 
mówienia (ibidem, 145), liczebności form wyrazowych w powiązaniu z liczbą  
akcentów wyrazowych, zależnych od tempa (ibidem, 165). sposób ujęcia szyb-
kości mówienia w powiązaniu z wymienionymi zjawiskami jest taki sam jak  
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w Wymowie polskiej. Jednakże danych określających poszczególne rodzaje tem-
pa, które były ujęte tam w odrębnym podrozdziale, nie ma w Fonetyce i fono-
logii języka polskiego. Nie ma tu też zagadnień dotyczących zaburzeń tempa 
mówienia, co można wyjaśnić zmianą adresatów podręcznika, którymi są stu-
denci filologii polskiej i innych filologii, a nie – jak w poprzednim – również  
logopedzi.

Do tej samej grupy odbiorców, czyli do studentów filologii polskiej6 adreso-
wany jest skrypt Bronisława Rocławskiego pod tytułem Zarys fonetyki, fonologii, 
fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego (1986). Informacje na 
temat tempa mówienia/wypowiedzi (tych określeń używa Autor) są w nim zgru-
powane – jak w Wymowie polskiej – w odrębnym podrozdziale w rozdziale VIII 
(ibidem, 199–203), ale i w rozproszeniu pojawiają się w innych częściach pod-
ręcznika przy okazji omawiania różnych zjawisk. Wśród nich można wymienić 
znane nam już z opracowań innych autorów, na przykład wpływ tempa na zmia-
ny barwy samogłosek, zwłaszcza samogłoski [a] (ibidem, 117), na powstawa-
nie upodobnień artykulacyjnych wewnątrz- i międzywyrazowych (ibidem, 195), 
na liczbę zestrojów akcentowych i granice fraz (ibidem, 188, 220–221), na ilo-
czas wyrazów, głosek pojedynczych i podwojonych (geminat) (ibidem, 205–211).  
Autor zwrócił też uwagę na inne konteksty, w których szybkość mówienia należy 
wziąć pod uwagę. Jednym z nich jest najwcześniejszy etap rozwoju mowy dziec-
ka, które dostrzega, że „szybka, głośna, krzykliwa mowa związana jest z agresyw-
nym nastawieniem człowieka. Mowa powolna, łagodna – z pogodnym stosun-
kiem do współrozmówcy” (ibidem, 26). Inne sytuacje dotyczą opisów niektórych  
fonemów, na przykład /r/ – realizacji głoski uderzeniowej zamiast wibracyjnej 
w dużym tempie (ibidem, 137), jego wpływu na powstawanie bardzo krótkiej 
pauzy w realizacji fonemów zwarto-wybuchowych bezdźwięcznych /p/ (ibidem, 
176), /t/ (ibidem, 180). Przede wszystkim jednak na szczegółowe omówienie za-
sługuje wspomniany podrozdział zatytułowany Szybkość mówienia, w którym 
Autor obszernie i całkowicie odmiennie niż w innych podręcznikach zajął się 
tempem. Za Otto von essenem podał miarę szybkości mówienia, czyli „przecięt-
ną liczbę głosek przypadających na jedną sekundę wypowiedzi” (ibidem, 199). 
Ponadto przywołał inne stwierdzenia tego autora, dotyczące tempa jako środka 
ekspresji, obok dynamiki i melodyki. Zamieścił też informację o uwarunkowa-
nych temperamentem różnicach wykorzystywania tempa mówienia przez użyt-
kowników języka, którzy także mogą zmieniać je w zależności od zabarwienia  
uczuciowego wypowiedzi. Bronisław Rocławski przyjął inną miarę szybko-
ści mówienia: średni czas potrzebny na wypowiedzenie jednej głoski (ibidem, 
200). Należy podkreślić, że tylko B. Rocławski spośród wymienianych w niniej-
szym artykule autorów zdefiniował tempo mówienia i podał dane – na podstawie  

6 Z tego skryptu uczyło się (i nadal uczy) fonetyki i fonologii wielu studentów logopedii.
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własnych badań – charakteryzujące poszczególne rodzaje tempa. W swoich bada-
niach skupił się na różnicy między tempem wolnym a bardzo szybkim, a ich wy-
niki opisał następująco: „W tempie normalnym nie obserwujemy jakichś wyraź-
nych różnic. Średni czas potrzebny na wymówienie w tym samym tekście jednej 
głoski wahał się od 0,073 do 0,084 sekund (od 12 do 14 głosek na sekundę). Nieco 
większe wahania wystąpiły w bardzo szybkim tempie. Średni czas potrzebny na 
wymówienie w tym tempie głoski wahał się od 0,043 do 0,056 sekund (od 18 do 23  
głosek na sekundę)” (ibidem, 200). Na podstawie innych swoich obserwacji rozmo-
wy osoby dorosłej z dziećmi w różnym wieku (2,5 roku i 10 lat) doszedł do wnio-
sku, że „widać wyraźną różnicę między szybkością wypowiedzi małego dziec-
ka a dziecka 10-letniego i osoby dorosłej” (ibidem, 201). Na końcu podrozdziału  
zamieścił tabelę przedstawiającą iloczas fraz, wyrazów, głosek i pauz między-
frazowych i dowodzącą różnic tempa realizacji wymienionych jednostek tek-
stu. W omawianym podrozdziale Bronisław Rocławski posłużył się określeniami  
bardzo szybkie, normalne tempo. W innych miejscach (np. przy opisie /r/ i upodob-
nień) pojawiły się terminy: allegro jako synonim bardzo szybkiego lub szybkie-
go tempa i lento – wolnego. Takich danych z badań, jak podane wyżej dla tem-
pa normalnego i bardzo szybkiego, nie ma w podręczniku dla tempa wolnego  
i szybkiego. 

Danuta Ostaszewska i Jolanta Tambor są autorkami skryptu pod tytułem 
Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego 
(1993), przeznaczonego dla studentów filologii polskiej. O tempie mówienia/wy-
mowy (Autorki używają tych określeń) piszą w pierwszej części, poświęconej  
fonetyce. W rozdziale Charakterystyka głosek, opisując strukturę akustyczną 
dźwięków mowy, wyróżniły: ich wysokość, siłę, tembr i długość dźwięku zależ-
ną od tempa mówienia. „Im szybsze tempo (allegro), tym krótszy okres trwania 
dźwięku, i na odwrót – wolne tempo (lento), cechujące wymowę staranniejszą, 
powoduje wydłużenie czasu trwania głoski. W mowie allegro spotyka się więk-
szą liczbę uproszczeń i przekształceń głosek” (ibidem, 23). Dwie jednozdaniowe 
wzmianki o tempie jako czynniku sprzyjającym procesom zmian artykulacyjnych 
pojawiają się jeszcze w rozdziale Realizacja głosek na granicy wyrazów (ibidem, 
49, 51). Pierwsza ma charakter ogólny i dotyczy zależności między szybszym tem-
pem wymowy a stopniem nasilenia procesów przekształceń głosek znajdujących 
się na granicy dwóch wyrazów i podobieństwa do zmian zachodzących wewnątrz 
wyrazów. Druga uwaga odnosi się do kwestii szczegółowej: „W szybkiej wy-
mowie w tempie allegro (sic!) lekkiej nazalizacji ulegają wygłosowe samogłoski  
przed nagłosowymi spółgłoskami nosowymi następnego wyrazu […]” (ibidem, 
51). Po raz ostatni w podręczniku o tempie wspomina się przy okazji przykła-
dowych zapisów wymowy (s. 54). W tym miejscu podaje się zależność mię-
dzy stopniem staranności artykulacyjnej a tempem: wymowa staranna – lento,  
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wymowa swobodna – allegro. Poza podanymi kontekstami w omawianym pod-
ręczniku autorki nie poruszają problemu tempa mówienia, nie definiują i nie  
klasyfikują go7. W drugiej części tego podręcznika, będącej zbiorem ćwiczeń i na-
pisanej przez Jolantę Tambor (2007), nie wspomina się o tempie.

Kolejnym podręcznikiem akademickim jest Fonetyka i fonologia Leokadii 
Dukiewicz i Ireny sawickiej (1995), stanowiący ostatnią, trzecią część Gramatyki 
języka polskiego, wydanej przez Instytut Języka Polskiego PAN. Autorką pierw-
szej części poświęconej fonetyce jest Leokadia Dukiewicz. Tak jak w poprzednio  
omawianych pracach, tak i tu tempo łączy się ze stopniem staranności mówie-
nia, kontekstem fonetycznym i traktuje jako czynnik sprzyjający procesom prze-
kształceń głoskowych. Rzadko jednak wspomina się o tych powiązaniach – dwie 
wzmianki znaleźć można przy opisach samogłosek, na których podwyższoną ar-
tykulację wpływa sąsiedztwo spółgłosek o wysokim położeniu języka (zob. s. 28) 
i tempo, odgrywające także rolę – obok innych elementów – w realizacji i per-
cepcji segmentów obecnych w strukturze samogłosek nosowych (ibidem, 35). 
Na podkreślenie natomiast zasługują dwa inne spostrzeżenia Autorki odnoszące 
się do tempa mówienia/mowy (takich określeń używa L. Dukiewicz). Pierwsze 
z nich dotyczy fonetycznych badań eksperymentalnych (a dokładniej: rejestra-
cji ruchów wiązadeł głosowych podczas realizacji dźwięczności): „Trzeba jed-
nak pamiętać, że mowa poddawana obserwacji jest zwykle bardziej staranna niż 
szybkie, spontaniczne wypowiedzi […]” (ibidem, 21). Drugie znalazło się w roz-
dziale Cechy prozodyczne i odnosi się do związków tempa z akcentem. L. Du-
kiewicz przywołała wyniki testów Marii steffen-Batogowej: „[…] tradycyjny  
podział wyrazów na «z natury» akcentowane (ortotoniczne) i pozbawione wła-
snego akcentu (atoniczne) ulega zachwianiu w zależności od tempa mowy, syn-
taktycznej struktury wypowiedzi, lokalizacji akcentu zdaniowego. Na przykład 
przyspieszanie tempa mowy powoduje zmniejszanie się liczby wyrazów akcen-
towanych i zmiany lokalizacji akcentu wyrazowego: zwiększa się między innymi 
prawdopodobieństwo wystąpienia akcentu inicjalnego” (ibidem, 78). Z przykła-
dów przytoczonych z rozdziału omawianego podręcznika widać, że zasadniczo 
mówi się o dwóch rodzajach tempa: szybkim/szybszym i wolnym/wolniejszym, 
charakteryzujących odpowiednio mniej i bardziej staranną wymowę, choć w tre-
ści nie jest to wyrażone expressis verbis. 

W drugiej części tego samego podręcznika, zatytułowanej Fonologia, jej 
Autorka – Irena sawicka – pisze o tempie znacznie częściej niż L. Dukiewicz. 
Tempo skorelowane z różnymi zjawiskami wymieniane jest w rozdziałach po-
święconych fonologii segmentalnej i suprasegmentalnej. Wymieniane wcześniej, 
przy okazji przeglądu innych podręczników, kwestie różnego rodzaju procesów 

7 W wydaniu trzecim, poszerzonym i uzupełnionym (1997), nie ma żadnych zmian dotyczą-
cych problemu tempa.
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asymilacji i uproszczeń zostały także szczegółowo opisane przez Irenę sawicką.  
Używa ona w tym kontekście określeń wielokrotnie już przytaczanych, czyli tem-
po (lub zamiennie: wymowa, realizacja) szybkie, pospieszne, allegro bądź wol-
ne, lento, jak również innych: „normalne” (tak właśnie, w cudzysłowie zapisane), 
przeciętne, dobitne, spowolnione w powiązaniu ze stopniem staranności realiza-
cji. Zależności te ujęte są podobnie jak u innych autorów: im szybsze tempo, tym 
mniej staranna wymowa.  Podobieństwa dotyczą także charakteru zmian (reduk-
cji i upodobnień)8. Irena sawicka wskazuje też jednak na inne jeszcze powiązania 
niż w pozostałych podręcznikach, w tym i opisywane w Fonetyce L. Dukiewicz. 
Na przykład w rozdziale o rezonantach pisze o zależności między tempem wymo-
wy [podkreślenie – B. K.] a częstością występowania zwarć krtaniowych przed 
samogłoską po junkturach: „Zwarcie to ma charakter fakultatywny, częstość wy-
stępowania zależy prawdopodobnie od tempa wymowy, okoliczności realizacji  
(tj. jakichś specjalnych emocjonalnych uwarunkowań), pozycji w większej jed-
nostce prozodycznej, a przede wszystkim od jakości junktury. Rzadziej wystąpi 
zwarcie krtaniowe w szybkiej realizacji po słabej junkturze […], częściej na gra-
nicy większych jednostek […]” (ibidem, 125). Do kwestii junktur i tempa oraz 
powiązanych z nimi różnic realizacyjnych połączeń wewnątrz- i międzywyra-
zowych Irena sawicka powraca jeszcze wielokrotnie w rozdziałach o sonantach 
i obstruentach. W odniesieniu do szczegółowych zjawisk fonetyczno-fonologicz-
nych warto również zwrócić uwagę między innymi na problem realizacji połączeń 
/Pi/, /Pj/9 w powiązaniu z tempem, co odróżnia ujęcie Ireny sawickiej od innych 
autorów. Autorka stwierdza: „Twarda wymowa /P/ przed /j/ w kulturalnej polsz-
czyźnie może wystąpić fakultatywnie jedynie przed wewnątrzywyrazową junktu-
rą, w bardzo starannej, wolnej realizacji, np. objętość /#ɔb#jɛntɔɕt͡ɕ#/ [ɔbjentɔɕt͡ɕ]
ǁ[ɔbˌjentɔɕt͡ɕ] vs. obiecać /#ɔbjɛt͡sɑt͡ɕ#/ tylko [ɔbˌjet͡sɑt͡ɕ]” (ibidem, 145). Poza tym, 
inaczej niż inni fonetycy, analizując dystrybucję spółgłosek dźwięcznych i bezdź-
więcznych, uwzględniła tempo: „Restrykcje występowania dźwięcznych i bez-
dźwięcznych obstruentów oraz reguły ich wzajemnego zastępowania mają cha-
rakter skonwencjonalizowany i w niewielkim stopniu zależą od tempa wymowy” 
(ibidem,  154). Problem tempa omawiany jest przez Autorkę również w rozdziale  
Fonologia suprasegmentalna. Pisząc o sylabie, stwierdziła: „[…] w realizacji po-
prawnej, nienacechowanej, liczba sylab w tekście równa jest liczbie samogło-
sek. W wymowie szybkiej, mniej starannej, w wyjątkowych wypadkach […] nie-
które sylaby reprezentowane przez nieakcentowane wysokie samogłoski mogą 

8 Opisywane przez I. sawicką mechanizmy i skutki procesów asymilacji i redukcji zachodzące 
między innymi pod wpływem tempa są takie same jak we wcześniej analizowanych podręcznikach, 
więc aby uniknąć powtarzania opisywanych już wcześniej przykładów zmian w artykulacji poje-
dynczych dźwięków i ich połączeń w różnych pozycjach w wyrazie, nie omawiam ich tutaj. Licz-
niejsze i czasem odmienne niż w innych źródłach są jedynie przykłady. 

9 W pracy I. sawickiej P oznacza spółgłoskę labialną.
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się redukować (np. w ogóle [ˈvɔɡlɛ], uniwersytet [uɲiˈvɛrstɛt]” (ibidem, 168). In-
nym zjawiskiem opisywanym przez sawicką z uwzględnieniem tempa w rozdzia-
le o fonologii suprasegmentalnej jest wyraz, definiowany fonetycznie (prozodycz-
nie), a nie morfologicznie czy ortograficznie.  W rozdziale Wyraz Autorka podała 
ogólne cechy fonetyczne wyrazu: „nieco silniejsza intensywność na początku wy-
razu, zwolnienie tempa i osłabienie artykulacji na końcu wyrazu” (ibidem, 171). 
Ponadto poddała analizie możliwe modyfikacje granic wyrazów w tekstach mó-
wionych, zależne między innymi od tempa, i przedstawiła związane z tym języko-
znawcze koncepcje dotyczące segmentacji tekstu na wyrazy (ibidem, 171–172). 
O wspomnianej jedynie przez L. Dukiewicz relacji zachodzącej między tem-
pem mówienia a akcentem I. sawicka pisze bardzo szczegółowo (ibidem, 173–
178). Zwraca uwagę na uzależnione od tempa powiązania enklityk lub proklityk 
z wyrazami ortotonicznymi: „Związek enklityki z wyrazem ortotonicznym jest  
słabszy niż związek proklityki związanej z wyrazem ortotonicznym. Wynika to 
prawdopodobnie ze zwolnienia tempa i osłabienia artykulacji w końcowej fazie 
wyrazu” (ibidem, 173). Zauważyła również, że wolniejsze tempo może prowa-
dzić do zmiany klityk w wyraz ortotoniczny: „W wolnej realizacji klityczne czę-
ści takich wyrazów [tj. złożonych – B. K.] mogą odzyskać akcentogenność, są to 
więc, w gruncie rzeczy, doraźne klityki, np. [ˈtʃɛχsɛtˈlɛt͡ɕɛ] […]” (ibidem, 175). 
Wśród fizycznych korelatów akcentu wymienia również tempo (s. 175). Zdaniem 
Autorki przyczynia się ono do powstawania oboczności akcentowych w wyrazach 
z wewnętrznymi junkturami: „[…] wyrażenia zawierające wewnątrzwyrazowe 
junktury dostarczają przykładów, z różną akcentuacją, nawet z akcentem oksyto-
nicznym, np. wiceˈmistrz /#vit͡sɛ#ˈmistʃ#/ (obok, w lento, /#ˈvit͡sɛ##ˈmistʃ#/) […]” 
(ibidem, 178).  O tempie I. sawicka pisze też w rozdziale Rytm. Wskazała na 
zjawisko przyspieszania artykulacji w zrytmizowanej wypowiedzi w sytuacji 
zbytniego oddalenia od siebie akcentowanych sylab (ibidem, 179). Poruszyła 
też kwestię izochronizmu (tendencji do wyrównywania wartości czasowych stóp  
akcentowych), uzależnionego między innymi od tempa: „Tendencja ta [do izo-
chronizmu – B. K.] jest osłabiona przy szybkiej realizacji lub w realizacji nace-
chowanej ekspresywnie. W dużym stopniu zależy też od indywidualnych zwycza-
jów mówiącego. Oczywiście przede wszystkim jednak zaburzenia izochronizmu  
powstają na skutek dużej ilości sylab w stopie. skomplikowane, długie grupy spół-
głoskowe zwalniają tempo. Czas trwania stopy może zależeć od struktury seman-
tyczno-syntaktycznej tekstu, między innymi wyliczanie zwalnia tempo realiza-
cji” (ibidem, 180). W następnym rozdziale poświęconym frazie wymieniła tempo  
jako jeden z czynników mających wpływ na jej kształtowanie: „Do względnie 
stałych własności frazy należy większa intensywność na początku oraz osłabie-
nie intensywności i zwolnienie tempa pod koniec frazy” (ibidem, 185). Powołu-
jąc się na badania innych fonetyków, Autorka wskazała, że przy podziale tekstu 
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na frazy należy uwzględnić tempo: „segmentacja zależy także od tempa realizacji  
(pewne ograniczenia narzuca już cykl oddychania: około 16–20 pauz na minu-
tę na zaczerpnięcie powietrza)” (ibidem, 183). Podsumowując, trzeba stwierdzić, 
że w części podręcznika Fonetyka i fonologia poświęconej fonologii informacji 
o tempie jest znacząco więcej niż w części traktującej o fonetyce, a ponadto wno-
szą one nowe treści w stosunku do innych, omawianych w niniejszym artyku-
le publikacji. Warto jednakże podkreślić, że w indeksach terminów zamieszczo-
nych po każdej z części podręcznika Fonetyka i fonologia brakuje terminu tempo.
W podręczniku Janusza strutyńskiego Gramatyka języka polskiego. Wprowadze-
nie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia (1996) o tempie mówi się jedynie w kon-
tekście upodobnień artykulacyjnych. Pisząc o jednym z ich rodzajów – o upodob-
nieniach żywych, zachodzących współcześnie – autor stwierdza: „O tym, czy  
dojdzie do określonego upodobnienia, decyduje przede wszystkim staranność 
i tempo mówienia [podkreślenie – B. K.], a te z kolei mogą być uwarunkowane 
sytuacją komunikatywną i typem kontaktu językowego” (ibidem, 46). swobod-
ną, mniej staranną wymowę wiąże z szybszym, a staranniejszą, w sytuacjach ofi-
cjalnych – z wolniejszym tempem. W omawianym podręczniku nie pojawiają się 
określenia: szybkie (szybsze) lub wolne (wolniejsze) tempo, lecz jedynie: swo-
bodna, szybka (szybsza) vs staranniejsza wymowa (zob. ibidem, 46–47, 54). 

Kolejnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów filologii polskiej 
jest Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego Marka Wiśniew-
skiego (1998). Problem tempa poruszono w nim w rozdziale o poprawnej wymo-
wie. Autor przytoczył tu (z niewielką modyfikacją) prezentowane już wyżej po-
działy rodzajów tempa mowy/wypowiedzi (to określenia używane przez Autora)  
w powiązaniu ze stopniem staranności artykulacyjnej: tempo powolne (lento) – 
typ wymowy bardzo starannej, tempo umiarkowane (moderato) charakteryzujące 
poprawną wymowę potoczną, tempo szybkie (presto) i bardzo szybkie (allegro) 
w wymowie bardzo niestarannej (ibidem, 134). Nowym elementem jest uwaga 
o powiązaniach tempa nie tylko z wyrazistością artykulacyjną, ale i skutecznością 
komunikacyjną. stwierdził jednocześnie, że zależność między tempem wypowie-
dzi a jej poprawnością nie jest taka prosta: „[…] powolne tempo (lento) wcale nie 
gwarantuje skuteczności komunikacyjnej, tempo allegro nie wyklucza natomiast 
sprawności artykulacyjnej i wcale nie musi utrudniać zrozumienia tekstu. Mówie-
nie zbyt wolne i rozwlekłe w wielu wypadkach po prostu nuży. […] szybkie tem-
po z kolei charakterystyczne jest dla wymowy wielu aktorów, którzy znakomicie 
przy tym zachowują sprawność artykulacyjną, donośność głosu, skutecznie zatem 
realizują swoje potrzeby komunikacyjne” (ibidem, 134). 

Opisując typy wymowy, za najlepszą uznał propozycję Janiny Wójtowiczo-
wej, która w kompleksowej ocenie wymowy uwzględniła między innymi tem-
po mówienia i wyróżniła: wymowę wzorcową ze „stosownym tempem mowy”, 
wymowę poprawną, którą charakteryzuje tempo „naturalne, właściwe”, wymowę 
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dopuszczalną – „tempo mowy jest [w niej] z trudem opanowywane”, wymowę 
nieprawidłową – z charakterystycznym dla niej tempem allegro i wymowę wadli-
wą, w której tempo nie zostało opisane (ibidem, 136–137).

Odmienną pracą na tle omawianych w niniejszym artykule podręczników 
jest wydane w 2002 roku Wprowadzenie do współczesnej fonologii, którego 
autorką jest Jolanta szpyra-Kozłowska. Zgodnie z tytułem w pracy skoncentro-
wano się jedynie na fonologii języka polskiego, z pominięciem aspektu fonetycz-
nego. Wynika to z przyjętych przez Autorkę założeń10. Charakteryzując działy 
fonologii, wymieniła jej dwa działy: fonologię segmentalną, zajmującą się gło-
skami i fonemami, i suprasegmentalną, która „bada przede wszystkim akcent, in-
tonację i tony, jak również iloczas, pauzę i tempo oraz właściwości jednostek pro-
zodycznych większych niż segment […]” (ibidem, 23). Jednak dalej, opisując 
i analizując zjawiska prozodyczne, właściwie zdystansowała się od szerokiego uj-
mowania zakresu fonologii suprasegmentalnej, zaznaczając w przypisie: „Niektó-
rzy badacze wyróżniają także pauzę i tempo jako zjawiska prozodyczne” (ibidem, 
42). Później nawiązała do tempa (bez dodatkowych jego określeń) bardzo krót-
ko, kilka razy, przy okazji omawiania: elizji spółgłosek sonornych i niesonornych 
(ibidem, 57), modyfikacji barwy samogłoski [a] (ibidem, 68), asymilacji między-
wyrazowych pod względem dźwięczności (ibidem, 173). We wszystkich wymie-
nionych przypadkach pisała o związku tych zjawisk z szybką, mało lub mniej sta-
ranną wymową.  Widać więc, że ujęcie kwestii tempa jest takie samo jak w innych 
opracowaniach. W zamieszczonym na końcu książki Słowniczku najważniejszych 
terminów nie ma hasła „tempo”. 

Barbara Klebanowska jest autorką podręcznika Interpretacja fonologiczna 
zjawisk fonetycznych w języku polskim – z ćwiczeniami (2007). Nie podejmuje się 
w nim kwestii zjawisk suprasegmentalnych, a więc i tempa.

Wydane w 2010 roku opracowanie pod tytułem Prozodia, fonetyka, fonolo-
gia pod redakcją Jerzego Bartmińskiego i Marty Nowosad-Bakalarczyk nie jest 
typowym podręcznikiem do nauki fonetyki i fonologii, lecz – jak napisali redakto-
rzy – wraz z innymi tomami z serii wydawniczej Współczesna Polszczyzna. Wy-
bór Opracowań „ma służyć studentom polonistyki jako pomoc w samodzielnym  
studiowaniu zagadnień językowych w zakresie kilku przedmiotów uniwer-
syteckich […]” (ibidem, 7). Omawiany tom (9. w serii) jest zbiorem poświę-
conych tytułowym zagadnieniom prac (całych, ich skrótów lub fragmentów),  
publikowanych wcześniej, w kilku przypadkach nawet na początku XX wie-
ku. W niniejszym artykule zreferowane są tylko te z nich, w których znalazły 
się informacje o tempie. W rozdziale I Morfonologia i fonologia bardzo krótkie 

10 Autorka przyjęła, że czytelnik zna podstawy fonetyki artykulacyjnej. Zaprezentowała więc 
różne teorie fonologiczne: od dominującego w polskiej literaturze z zakresu fonetyki i fonologii mo-
delu strukturalistycznego, przez generatywizm, po najnowsze ujęcia nielinearne i niederywacyjne 
(zob. ibidem, 9–11).
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nawiązania do szybkości mówienia są obecne w dwóch tekstach: Nikołaja s. Tru-
bieckiego Podstawy fonologii (ibidem, 25–40) oraz Romana Jakobsona i Mor-
risa Halle’a Podstawy języka (ibidem, 41–48). Nikołaj s. Trubiecki, analizu-
jąc szczegółowe zagadnienie funkcji sygnalizowania sąsiednich fonemów przez 
warianty kombinatoryczne, w ogóle nie użył określenia tempo. Pisał o szybkim 
mówieniu, powodującym zacieranie się niektórych cech artykulacyjnych fonemu, 
które to cechy mogą być sygnalizowane przez sąsiadujące fonemy (ibidem, 36). 
We fragmencie pracy Romana Jakobsona i Morrisa Halle’a czytamy o wpływie 
między innymi tempa na czas trwania długich i krótkich samogłosek: „absolut-
ny czas trwania długich i krótkich samogłosek w danym języku wykazuje znacz-
ne wahania, zależne od zwyczajów fonacyjnych mówiącego i używanych przezeń  
ekspresywnych zmian tempa” (ibidem, 44). To jedyne uwagi o tempie w roz-
dziale I. W następnym rozdziale, zatytułowanym Fonetyka artykulacyjna, wizu-
alna i akustyczna, zamieszczono tekst Bogdana szczepankowskiego Wzrokowa 
i wzrokowo-słuchowa percepcja mowy11 (ibidem, 100–107). Analizując możliwo-
ści wzrokowego odbioru mowy przez osoby niesłyszące, wśród czynników istot-
nych związanych z osobą przekazującą informację Autor wymienił tempo artyku-
lacji (ibidem, 103; podkreślenie – B. K.). W innych tekstach z tego rozdziału nie 
ma uwag o tempie. Znaleźć je można natomiast w we fragmentach dwóch prac 
z rozdziału III poświęconego problemom koartykulacji i fonotaktyki. Pierwszym 
z nich jest tekst Bożeny Wierzchowskiej, który pochodzi z omówionego już wyżej 
w niniejszym artykule podręcznika Wymowa polska. Drugi zaś to Fonotaktyczna 
analiza mówionego tekstu polskiego Piotry Łobacz i Wiktora Jassema (ibidem, 
140–145). W nim przeczytać możemy jedynie bardzo krótką wzmiankę o tym, że 
podczas transkrypcji fonematycznej nagranych tekstów „samogłoski te [(ẽ) i (õ) – 
B. K.], zwłaszcza w szybkim tempie, często nie wykazywały wyraźnego charak-
teru dyftongicznego” (ibidem, 143).

Najwięcej uwag – co oczywiste – znalazło się w rozdziale IV Prozodia: 
akcent, intonacja, tempo, pauza. Tym samym tempo potraktowano jako składnik 
prozodii. W rozdziale znalazły się fragmenty prac wydanych niemal od początku 
XX wieku – od 1912 roku po rok 1996. 

Kazimierz Wóycicki w tekście Rozczłonkowanie akcentacyjne prozy12 (ibi-
dem, 172–184) wymienił tempo jako jeden z czynników składających się na „formę  
dźwiękową mowy” (ibidem, 172). Napisał o znaczeniu tempa w tworzeniu budo-
wy członów tekstów zawierających sylaby mocne lub słabe i sposobów ich łącze-
nia: „Dodać tu […] należy i znaczenie tempa: przyspieszone tempo mowy pozwala 

11 Jest to fragment zaczerpnięty z pracy B. szczepankowskiego pod tytułem Wspomaganie 
rozwoju dziecka niesłyszącego. Audiofonologia pedagogiczna (Bartmiński, Nowosad-Bakalarczyk 
2010, 100).

12 Tytuł ten nadali redaktorzy tomu. Tekst K. Wóycickiego – jak zaznaczono na początku – jest 
fragmentem jego pracy pod tytułem Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego z 1912 r. 
(Bartmiński, Nowosad-Bakalarczyk 2010, 172). 
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na uwzględnienie tylko najmocniejszych zgłosek, pół- i średniomocne zmieniają 
się w słabe i półsłabe. Przy wolnym tempie występują najsubtelniejsze cieniowa-
nia mocy i osłabienia” (ibidem, 175). Opisywane przez Kazimierza Wóycickiego 
zjawisko rozczłonkowania tekstu mówionego na człony skoncentrowane wokół 
sylab o różnej mocy można chyba potraktować jako zapowiedź analizy zestrojów 
akcentowych, przedstawioną między innymi przez Marię Dłuską. Tekst jej autor-
stwa pod tytułem Zestroje akcentowe13 (ibidem, 185–190) zamieszczono zresztą 
bezpośrednio po tekście Wóycickiego. Uwagę o tempie znajdziemy w końcowej 
części. Autorka przedstawiła tu zależność zachodzącą między tempem mówie-
nia tekstu i powiązaną z nim starannością mówienia a liczbą zestrojów prymar-
nych lub ściągniętych: „spływanie zestrojów prymarnych w ściągnięte zależy od  
dobitności i tempa wypowiedzi. Im większa dobitność i tempo wolniejsze, tym 
skrupulatniejsze drobienie toku na zestroje prymarne. Im tok szybszy i bardziej 
szkicowy, tym silniejsza tendencja do całkowania ich w dłuższe znaczeniowe  
i akcentowe całości, do łączenia w zestroje ściągnięte” (ibidem, 190). Uwagę 
tej samej treści znajdziemy też w następnym tekście autorstwa Danuty Micha-
łowskiej, noszącym bardzo podobny tytuł: O zestrojach akcentowych14 (ibidem, 
191–193). stwierdziła ona: „Taki sposób akcentowania [w wyniku którego po-
wstają zestroje ściągnięte – B. K.] zdarza się w szybkiej mowie potocznej, może 
być również stosowany w wymowie scenicznej dla celów interpretacyjnych” (ibi-
dem, 192). W rozdziale traktującym o prozodii i tempie są jeszcze dwa teksty Ka-
zimierza Wóycickiego. W pierwszym, zatytułowanym przez redaktorów Melodia 
mowy15 (ibidem, 220–225), pojawia się jedynie wzmianka o tempie wpływają-
cym na melodię mowy i zmieniającym się wraz z liczbą sylab w danym „czło-
nie akcentacyjnym” (zestroju) tekstu (ibidem, 223). Znalazło się też tu określenie 
dość wolnego tempa, odpowiadającego muzycznemu adagio (ibidem, 221). Dru-
gi tekst pod tytułem Tempo mowy16 (ibidem, 226–227) w całości (choć liczy zale-
dwie niespełna półtorej strony) jest temu zagadnieniu poświęcony. Zaczyna się od 
definicji: „[…] tempo, szybkość mowy, tj. szybkość, z którą wypowiadamy od-
dzielne dźwięki, zgłoski, wyrazy” (ibidem, 226). Kazimierz Wóycicki stwierdził, 
że istnieje tyle odmian tempa, ile w muzyce, ale wymienił trzy zasadnicze jego  
rodzaje i opisał terminami muzycznymi: wolne – adagio, largo; pośrednie – mo-
derato; szybkie – allegro, presto. Postuluje, by każdy zapis fonetyczny tekstu po-
przedzony był, tak jak ma to miejsce w zapisie utworu muzycznego, symbolem 

13 Także i ten tytuł pochodzi od redakcji, a tekst również – jak w przypadku tekstu K. Wóycic-
kiego – jest fragmentem książki M. Dłuskiej Prozodia języka polskiego.

14 Jak w przypadku dwóch wcześniej wspomnianych tekstów K. Wóycickiego i M. Dłuskiej 
tytuł zaproponowali redaktorzy, zaś tekst D. Michałowskiej jest częścią skryptu jej autorstwa pod 
tytułem Podstawy polskiej wymowy scenicznej, przeznaczonego dla studentów szkół teatralnych. 

15 To inny fragment tej samej pracy K. Wóycickiego, o której była już mowa (zob. przypis nr 12). 
16 Zob. przypis 15.
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oznaczającym tempo, w którym tekst został wypowiedziany – to uwaga o charak-
terze nowatorskim17. Zwrócił uwagę na możliwość zmian tempa nawet w obrębie 
jednego zdania oraz na uwarunkowania szybkości mówienia, zależne „od całej 
duchowej organizacji mówiącego jako też od chwilowego usposobienia i nastro-
ju” (ibidem, 226). Przytoczył wnioski innych autorów na temat tempa czytania 
i wrażeń słuchowych w odbiorze tekstów zawierających różne struktury akcen-
towe i intonacyjne: „[…] zdanie z członów rosnących czytamy szybciej aniżeli  
z członów słabnących, szybciej więc jamby aniżeli trocheje. Również wysłuchi-
wanie jambów i trochejów, wygłaszanych w jednakowym tempie, daje odmienne 
wrażenie szybkości: tempo jambów wydaje się szybsze” (ibidem). Ponadto pod-
kreślił ścisłą współzależność wszystkich wyróżnionych przez siebie czynników 
formy dźwiękowej18: tempa, rozczłonkowania, melodii i dźwięczności wypowie-
dzenia. Wskazał na opisywaną wcześniej relację między a członami (zestrojami) 
akcentowymi i melodią (intonacją), ale i natężeniem. szybsze tempo sprzyja zani-
kowi słabszych wzmocnień akcentowych i drobniejszych pauz (czyli maleje licz-
ba zestrojów akcentowych), znaczniejszych różnic intonacyjnych oraz zmian na-
tężenia. W średnim i wolnym tempie natomiast wszystkie wymienione elementy 
mogą być w pełni uwidocznione. Tekst kończy praktyczna uwaga o konieczności 
głośnego czytania tekstu przygotowywanego do wygłoszenia, gdyż ciche czytanie 
przyspiesza tempo. Chociaż omawiany fragment książki Kazimierza Wóycickie-
go jest jednym z dwóch najstarszych tekstów zamieszczonych w opracowaniu, to 
jednak wiele spostrzeżeń autora do dziś zachowało swoją wartość.

Kolejny tekst w tomie Prozodia, fonetyka, fonologia poruszający kwestię 
tempa to Prawidła poprawnej wymowy polskiej (ibidem, 238–250). Zawarto 
w nim dwie krótkie wzmianki na interesujący nas temat, znane z referowanych 
wcześniej prac: o możliwości wypowiedzenia w powolnym tempie bezdźwięcz-
nej spółgłoski wygłosowej przed dźwięczną nagłosową w następnym wyrazie 
(zamiast dźwięcznej na skutek międzywyrazowego upodobnienia pod względem 
dźwięczności) i występowania upodobnień i uproszczeń głoskowych w „natural-
nej, zwłaszcza nieco pospiesznej mowie” (ibidem, 245). Znacznie więcej infor-
macji o tempie można znaleźć w tekście pod tytułem O trzech stylach wymowy 
Józefa Tadeusza Kani (ibidem, 265–275). Oprócz zależności często opisywanych 
w wymienianych już przeze mnie źródłach, czyli na przykład o wpływie tem-
pa na zakres oraz jakość upodobnień i uproszczeń głoskowych19, Autor poruszył 

17 Warto przypomnieć, że postulat ten został zapisany w 1912 roku (I wydanie książki 
K. Wóycickiego). 

18 Dziś kwestie te ujmuje się inaczej (zob. Dukiewicz 1995; steffen-Batogowa 1996 i 2000; 
Demenko 1999), co w żaden sposób nie wpływa na ocenę pracy K. Wóycickiego.

19 J.T. Kania zajął się jedynie zależnymi od tempa i stopnia staranności mówienia redukcjami 
pojedynczych spółgłosek i grup dwuspółgłoskowych w pozycji interwokalicznej oraz redukcją sa-
mogłosek w pozycji interkonsonantycznej (zob. ibidem, 269).
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też inne wątki. Przede wszystkim przywołał różne, także starsze klasyfikacje sty-
lów wymowy uwzględniające tempo w powiązaniu ze stopniem staranności, na 
przykład: francuską P. Passy (z 1887 roku): wymowa potoczna wolna, wymo-
wa potoczna szybka, wymowa staranna, wymowa bardzo staranna czy angielską  
D. Jonesa: rapid familiar style, slower colloquial style, slow conversational style. 
Józef T. Kania przyjął następujący podział tempa mówienia (określenie używane 
przez Autora) w języku polskim: szybkie (allegro lub presto) – charakterystyczne 
dla wymowy potocznej, umiarkowane (moderato) – dla naturalnej, wolne (lento) 
– dla starannej. Jest to więc klasyfikacja nawiązująca do wcześniej przedstawia-
nych. Poza tym zaznaczył powiązanie tempa z różnym stopniem napięcia apara-
tu artykulacyjnego: „Najbardziej napięta, a tym samym i precyzyjna, artykulacja 
właściwa jest wymowie starannej, zaś artykulacja luźna, w pewnym sensie zredu-
kowana, stylowi potocznemu” (ibidem, 268). Wspomniał o przyczynach wahania 
tempa w zależności od cech indywidualnych mówiącego i działania czynników 
o charakterze funkcjonalnym (ibidem, 268), o czym pisał też Kazimierz Wóycic-
ki. W jeszcze jednym z tekstów w tomie Prozodia, fonetyka, fonologia pojawia-
ją się wzmianki o tempie – to Wymowa w śpiewie Jerzego Bartmińskiego (ibidem, 
284–291). Pierwsza dotyczy podobieństwa podstawowych właściwości mowy 
i śpiewu, wśród nich jest także tempo. W drugiej zwraca się uwagę na następu-
jącą zależność: „Wolniejsze w śpiewie niż w mówieniu tempo realizacji tekstu  
powoduje osłabienie wpływu kontekstu na wymowę poszczególnych głosek; na-
stępuje znaczna autonomizacja segmentów fonicznych” (ibidem, 290). Zdaniem 
Autora skutkiem tej zależności jest również efekt dyftongizacji melicznej, wystę-
pującej w śpiewie ludowym (ibidem, 290).

Najnowszym z opracowań, ujętych w niniejszym przeglądzie, jest prze-
znaczony dla studentów polonistyki podręcznik Bogusława Dunaja Gramaty-
ka współczesnego języka polskiego. Cz. I Fonetyka i fonologia (2015). Autor nie 
traktuje tempa mówienia jako składnika prozodii, na którą składają się jego zda-
niem: akcent, iloczas, intonacja i ton (ibidem, 64–65). Tempo omówił w pod-
rozdziale dotyczącym wariantywności fonetycznej, na którą mają wpływ mię-
dzy innymi czynniki fizyczne, językowe i społeczne (ibidem, 37). Do czynników  
fizycznych zaliczył tempo mówienia i stopień staranności artykulacyjnej wypo-
wiedzi. Charakteryzując tempo mówienia [podkreślenie – B. K.] posłużył się – 
tak jak i inni przywoływani wcześniej autorzy – terminologią muzyczną: tem-
po wolne – lento, umiarkowane – moderato, szybkie – allegro. Bogusław Dunaj 
wskazał na zmienność tempa w trakcie wypowiedzi, „uzależnioną m.in. od czyn-
ników psychicznych i emocjonalnych” (ibidem, 37), na strefy przejściowe mię-
dzy wyróżnionymi, podstawowymi rodzajami tempa, na korelacje między wy-
soką frekwencją tekstową wyrazów a szybkim tempem ich wypowiadania oraz 
na związek między wiekiem a tempem (osoby starsze mówią wolniej). O ostat-
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niej z wymienionych zależności napisał bodaj jako jedyny spośród autorów pod-
ręczników do nauki fonetyki i fonologii. Poza tym podkreślił powiązania tempa  
mówienia z pozostałymi, wymienionymi czynnikami wpływającymi na przekształ-
cenia fonetyczne, czyli językowymi (na przykład pozycja danego elementu w wy-
razie czy w tekście, sąsiedztwo fonetyczne, zwłaszcza prawostronne i frekwen-
cja) i społecznymi (sytuacja komunikacyjna, cechy społeczno-biologiczne, czyli  
pochodzenie etniczne, społeczne, wiek). Wyróżnione przez B. Dunaja dwa typy  
sytuacji komunikacyjnych: oficjalną i nieoficjalną wiąże się najczęściej odpo-
wiednio z wolniejszym i szybszym tempem mówienia, o czym pisali również au-
torzy innych, wydanych wcześniej podręczników. Do kwestii relacji zachodzą-
cych między tempem a starannością artykulacyjną Dunaj wraca w swoim pod-
ręczniku wielokrotnie, zwłaszcza wyjaśniając istotę, charakter i typy ilościowych 
i jakościowych przekształceń fonetycznych, dokonujących się w grupach spółgło-
skowych i w połączeniach samogłosek ze spółgłoskami.

PODsUMOWANIe

W akademickich podręcznikach fonetyki i fonologii, omówionych w artyku-
le, kwestia tempa była poruszana w różnym zakresie i kontekstach. Zwraca uwagę 
różnorodność podziałów tempa, brak jednolitego nazewnictwa poszczególnych 
jego rodzajów, a także brak definicji i rozróżnienia określeń szybkości realizacji – 
w tekstach pojawiają się: tempo mowy/mówienia, artykulacji czy wypowiedzi20. 
Przede wszystkim zaś w większości z nich brak danych z badań eksperymental-
nych, na podstawie których można by wyróżnić określone rodzaje tempa na pod-
stawie liczby głosek czy sylab wypowiadanych w jednostce czasu. Dopiero takie 
dane pozwalają na obiektywne porównywanie informacji o czasie realizacji jed-
nostek wypowiedzi (głosek, sylab, fraz). 

Biorąc pod uwagę wyniki przeglądu wybranych podręczników z zakresu  
fonetyki i fonologii języka polskiego, dokonanego pod kątem problemu tempa 
mówienia, uzasadnione jest podejmowanie badań eksperymentalnych, zmierzają-
cych do uzyskania obiektywnych danych o tempie, które następnie powinny zna-
leźć się w opracowaniach poświęconych fonetyce i fonologii, ale także w pracach 
z zakresu logopedii. Ocena zaburzeń tempa bez odniesienia do współczesnych 

20 Rozróżnienie terminologiczne między tempem mowy i artykulacji zawarła w swojej pracy 
Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym A. Wagner (2017,  65): tempo mowy uwzględnia 
pauzy, a tempo artykulacji - nie. Nie jest to jednak podręcznik do fonetyki i fonologii, dlatego nie 
ujęto jej w omówieniu. Z tego samego powodu nie uwzględniono także innych prac poświęconych 
analizie szczegółowych zjawisk suprasegmentalnych, w których mówi się o tempie, np. G. Demen-
ko, Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy z 1999 roku, 
M. steffen-Batogowej Struktura akcentowa języka polskiego z 2000 roku.
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danych eksperymentalnych dla języka polskiego, z uwzględnieniem omawianych 
przez różnych autorów czynników (jak np. uwarunkowania fonetyczne, sytuacyj-
no-komunikacyjne, cechy społeczno-biologiczne, wiek), jest intuicyjna. Bada-
nia tempa realizacji zaburzonych wypowiedzi zaczynają być podejmowane przez  
logopedów-językoznawców (zob. m.in.: Woźniak 2012; Milewski 2013; Milew-
ski,  Kaczorowska-Bray 2015; Michalik, Cholewiak 2017). Z pewnością znajdą 
zastosowanie między innymi w diagnozie logopedycznej. 
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