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1. Wprowadzenie

We współczesnej humanistyce dostrzega się ogromną potrzebę tworzenia kompu-
terowych baz językowych, dokumentujących różne odmiany języka. W Internecie 
dostępne są już korpusy języka pisanego i mówionego w wielu krajach. Korpusy ję-
zyka pisanego mają przewagę ilościową nad korpusami języka mówionego, co ma 
związek z tym, że teksty pisane są łatwiejsze do pozyskania do korpusów niż język 
mówiony. Tworzenie korpusu języka mówionego wiąże się z koniecznością rejestro-
wania wypowiedzi u określonych respondentów. Dodatkową trudność sprawia także 
transkrypcja języka mówionego, a zwłaszcza nacechowanego regionalnie lub dia-
lektalnie. Prace nad zapisem nagrań są bardzo czasochłonne, niemniej powstały już 
korpusy języka mówionego, ogólnego lub z elementami gwarowymi. Stanowią one 
samodzielne bazy, jak np. korpus mówionego języka słoweńskiego (GOS: Referenčni 
govorni korpus slovenskego jezika) lub jednego z  regionów Rosji (The Ustya River 
Basin Corpus). Często są podkorpusami w korpusach narodowych, np. podkorpus 
języka mówionego w Narodowym Korpusie Języka Polskiego, podkorpus gwarowego 
języka mówionego w Czeskim Narodowym Korpusie (Český národní korpus), pod-
korpus dialektów w Słowackim Narodowym Korpusie (Slovenský národný korpus), 
podkorpus gwarowy Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego (Национальный 
корпус русского языка).

Kod niestandardowy niesie ze sobą wiele trudności podczas odsłuchiwania i za-
pisywania. Jedną z nich jest sama kwestia zapisu (transkrypcja fonetyczna czy zapis 
ortografizowany). Wiele problemów wiąże się m.in. z dużą wariantywnością form 
różniących się cechami fonetycznymi oraz morfologicznymi (sprowadzanie do po-
staci ogólnej czy zapis gwarowy). Wątpliwości pojawiają się także przy zapisywa-
niu wyrazów zupełnie nieznanych w kodzie ogólnym (sprowadzanie do sztucznej, 
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uogólnionej formy czy zapis gwarowy). Trudność pojawia się także przy zapisywaniu 
wyrazów niepewnych, przekręconych, urwanych.

Celem artykułu jest omówienie sposobu transkrypcji języka mówionego miesz-
kańców wsi na podstawie powstającego Korpusu Spiskiego1. Przedstawimy główne 
założenia transkrypcji wykonywanej na potrzeby korpusu, wybrane aspekty tech-
niczne i językowe, kwestie problematyczne związane z zapisem kodu niestandardo-
wego oraz przyjęte rozwiązania.

2. Założenia transkrypcji w Korpusie Spiskim

Zapisywanie rozmów z respondentami gwarowymi w postaci tekstów gwarowych 
ma długą tradycję w dialektologii polskiej (np. Nitsch 1960; Bubak 1972; Karaś 1965). 
Materiały gwarowe zapisuje się w transkrypcji fonetycznej, półfonetycznej lub ogól-
nej, starając się oddać ważne cechy systemów gwarowych. W  najnowszych opra-
cowaniach upowszechnił się ortograficzny zapis gwarowy (Karaś 2010; KąśSGO), 
jednak wspomniane zbiory tekstów (w wersji papierowej bądź elektronicznej) nie 
są opracowaniami korpusowymi. Trudno więc wzorować się na nich bezwzględnie, 
tworząc elektroniczny korpus gwarowy. Na pewno istotną podpowiedź w kwestii 
transkrypcji dają opracowania korpusowe języka mówionego, np. w NKJP, a także 
w innych korpusach, np. czeskim, słoweńskim, rosyjskim, gdzie powszechnie stoso-
wana jest pisownia ortografizowana (Waldenfelds, Daniel, Dobrushina 2014).

Wykonanie transkrypcji nagrań, potrzebnych do przygotowania korpusu, jest 
zadaniem dosyć złożonym. Na specyfikę pracy wpływa zarówno to, że mają one 
posłużyć do zbudowania korpusu, jak i  sama istota gwary – systemu językowego 
odrębnego od języka ogólnego.

System anotacji musi spełniać określone reguły – zarówno jeśli chodzi o kwestie 
językowe, jak i  techniczne. Z punktu widzenia językowego powinien umożliwiać 
spójną reprezentację wszystkich pożądanych cech gwary, pozwalać na rozdzielenie 
wypowiedzi eksploratora i  poszczególnych informatorów oraz na uwzględnianie 
wszelkich dodatkowych informacji istotnych dla transkrypcji, np. objaśnień wyra-
zów dyferencyjnych czy uwag dotyczących nietypowych zdarzeń podczas wywiadu. 
Od strony technicznej potrzeba, aby transkrypcja sporządzana była przy zastoso-
waniu jednoznacznych reguł i była możliwa do przetwarzania przez automatyczne 
narzędzia, służące do tworzenia elektronicznego korpusu. System anotacji powinien 
być możliwie łatwy w obsłudze (anotacja jest procesem żmudnym, długotrwałym 
i  wymagającym dużej uwagi). Istotne jest także, by format danych spełniał nor-
my któregoś ze standardów stosowanych do przechowywania danych językowych. 

1 Korpus Spiski to skrótowa nazwa projektu Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwaro-
wych, który jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2015–2018 (1bH 15 016683).
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Dzięki temu wzrasta stabilność danych, ważna z perspektywy upływu czasu i uła-
twiająca późniejsze korekty, rozwijanie i wykorzystywanie w innych projektach.

Jednym z podstawowych założeń transkrypcji w projekcie jest zastosowanie za-
pisu ortograficznego, opartego na znakach występujących w polskim alfabecie. De-
cydując się na zapis ortograficzny, kierujemy się następującymi względami:

1. Korpus ma być przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Zapis gwary 
powinien być czytelny nie tylko dla wąskiej grupy językoznawców znających 
pismo fonetyczne, lecz także dla specjalistów innych dziedzin, np. badaczy 
kultury, socjologów, antropologów, folklorystów oraz każdego czytelnika.

2. Tylko transkrypcja ogólna pozwala na wykorzystanie istniejących narzędzi 
do lematyzacji i anotacji morfosyntaktycznej, zaprojektowanych na potrzeby 
polszczyzny ogólnej.

3. Zapis ortograficzny znacznie ułatwia przeszukiwanie tekstu osobom niezna-
jącym gwary spiskiej, jako że użytkownik nie musi wiedzieć, jak realizowane 
są w gwarze wyrazy występujące w kodzie ogólnym.

4. Tekst zapisu koreluje z  nagraniem. Nagrania w  oryginale są najlepszą do-
kumentacją języka mieszkańców wsi. Transkrypcja fonetyczna nie jest nie-
zbędna w przypadku łatwo dostępnych nagrań. Udostępniony katalog plików 
dźwiękowych w bazie pozwoli na dokładne badania zjawisk fonetycznych.

5. Odsłuchiwanie i zapisywanie nagrań to najbardziej pracochłonny i kosztowny 
etap przygotowania korpusu gwarowego. Sporządzenie transkrypcji fonetycz-
nej znacznie wydłużyłoby pracę oraz podniosłoby koszty realizacji projektu.

3. Kwestie techniczne – ELAN

Mając na uwadze wymagania, o których mowa powyżej, wybraliśmy do transkryp-
cji narzędzie ELAN. To program stworzony w Instytucie Psycholingwistyki Maxa 
Plancka w Nijmegen, służący do anotacji plików dźwiękowych i wideo. Posiada on 
przyjazny interfejs użytkownika, ułatwiający transkrypcję, pozwala na tworzenie 
osobnych warstw anotacji (można dzięki temu odseparować dane różnego typu, 
np.  wypowiedzi eksploratora i  informatora), zaś pliki wynikowe zapisywane są 
w formacie XML – szeroko rozpowszechnionym i wykorzystywanym standardzie, 
umożliwiającym przechowywanie danych językowych.

ELAN to program, którego głównym zadaniem jest przypisanie transkrypcji 
do odpowiednich fragmentów pliku dźwiękowego. Każdy wywiad z responden-
tem traktowany jest jako 1 zapis = oryginalny tekst, posiadający własną identyfi-
kację typu: M-1955-NowaBiala, z której można odczytać podstawowe metadane 
o  respondencie: płeć, rok urodzenia i miejscowość, z której pochodzi nagranie. 
Podstawową jednostką anotacji w każdym zapisie jest segment, rozumiany jako 
fragment wypowiedzi, tworzący spójną całość, mający długość mniej więcej jed-
nego zdania. Segmentacja musi być przeprowadzana ręcznie i  stanowi pierwszy 
etap transkrypcji.
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Jak wspomniano wyżej, ELAN pozwala na ustrukturyzowanie anotacji przez 
wydzielanie różnych jej poziomów – zgodnie z nomenklaturą programu nazywa-
nych warstwami. W projekcie spiskim każdy plik transkrypcji posiada następujące 
warstwy:

a) eksplorator;
b) informator – po jednej warstwie dla każdego głównego informatora;
c) informator dodatkowy – każda osoba uczestnicząca w rozmowie w sposób 

incydentalny, wtrącająca coś od czasu do czasu, otrzymuje własną warstwę;
d) objaśnienia  – warstwa zawierająca definicje wyrazów dyferencyjnych, lub 

trudnych – mogących sprawiać kłopoty odbiorcy – występujących w wywia-
dzie;

e) uwagi – komentarze dotyczące nietypowych zdarzeń występujących podczas 
nagrania (np. wejście innej osoby, śmiech itp.);

f) wątpliwości – warstwa pomocnicza służąca sygnalizowaniu wszelkich miejsc 
niepewnych – zarówno dotyczących prawidłowego odczytania treści wywia-
du, jak i związanych z jej odpowiednią reprezentacją językową.

Wykonywana na samym początku anotacji segmentacja dotyczy wszystkich 
warstw, zatem każdy segment zawierający wypowiedź informatora jest automatycz-
nie połączony z odpowiadającymi mu segmentami innych warstw – np. objaśnie-
niami.

ELAN pozwala na wygodną pracę na poziomie segmentów, m.in. odsłuchiwa-
nie odpowiadającego fragmentu nagrania (istnieje możliwość zapętlenia odsłuchu), 
wpisywanie, korektę transkrypcji, modyfikowanie długości segmentów, swobodne 
ich dzielenie i łączenie (zob. ilustracja 1 i 2).

Rezultatem działania programu jest plik z transkrypcją. To plik tekstowy w for-
macie XML. Format taki ma wiele korzyści: dane zapisane są w  ściśle określony 
i ustrukturyzowany sposób, mogą być odczytywane i modyfikowane (przy zachowa-
niu należytej ostrożności – należy uważać, by nie zepsuć struktury) zarówno przez 
człowieka, jak i komputer. XML jest przy tym szeroko uznawanym formatem prze-
chowywania danych językowych, łączącym w przejrzysty sposób elementy struktu-
ralne i  semantyczne, co ma szczególne znaczenie dla archiwizacji i  zapewnienia 
„długowieczności” danych.

3.1. Etapy transkrypcji

Transkrypcja każdego tekstu = zapisu = (1 plik XML) odbywa się w następujących 
etapach:

1. Wybór nagrania (ciekawy temat, dobra gwara i jakość nagrania).
2. Odsłuchiwanie i zapis przez anotatora zgodnie z przyjętymi zasadami.
3. Pierwsza korekta wymienna pomiędzy anotatorami (sprawdzenie zapisów 

pod kątem podziału na segmenty, błędów literowych, poprawności zapisu 
i znakowania).
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4. Druga korekta (sprawdzenie poprawności zapisu, znakowania, dodanie objaś-
nień do wyrazów dyferencyjnych).

5. Korekta techniczna (sprawdzanie wcześniej zrobionych partii zapisów i skory-
gowanie identyfikacji warstw lub podziału na segmenty).

6. Korekta globalna (na całej bazie sprawdza się konkretne formy, realizacje, 
oznakowanie).

7. Sprawdzanie miejsc wątpliwych po jakimś czasie (niektóre niejasne fragmen-
ty nagrań udaje się zidentyfikować dopiero po długim okresie wielokrotnego 
przesłuchiwania przez wiele osób).

4. Transkrypcja cech językowych tekstu

Gwara spiska ma wiele cech odróżniających ją od języka standardowego i  innych 
gwar. Wszystkie te cechy powinny być oddane w transkrypcji (a co za tym idzie – 
w gotowym korpusie). Aby to umożliwić, schemat anotacji został wzbogacony o spe-
cjalne symbole i konwencje zapisu.

Wpływ na sposób anotacji cech wyróżniających wypowiedź w gwarze spiskiej 
miało kilka czynników. Po pierwsze – co oczywiste – każda informacja dodatkowa 
musi być jednoznacznie powiązana z odpowiednim wyrazem lub fragmentem teks-
tu. Po drugie, dodatkowe informacje dotyczą wyłącznie warstw informatorów. Po 
trzecie, reguły anotacji powinny być jednoznaczne i spójne. Po czwarte, anotacja po-
winna był stosunkowo łatwa w użyciu dla anotatorów. Z tego względu przyjęliśmy, że 
dodatkowe informacje występować będą wyłącznie w warstwie informatorów i będą 
dołączane bezpośrednio do wyrazów (fragmentów), których dotyczą.

Powstały w ten sposób zapis łączy poziom treści z dodatkowymi elementami, 
konieczne jest zatem ich rozdzielenie na późniejszym etapie tworzenia korpusu. Od-
powiedzialny jest za to specjalnie opracowany skrypt, który wykonuje automatycz-
nie to zadanie.

Poniżej zostaną opisane kategorie cech uwzględnianych w anotacji i sposoby ich 
reprezentacji.

4.1. Klasy wyrazów

Wyrazy zostały podzielone na cztery klasy reprezentujące ich stopień zbliżenia do 
języka ogólnego:

1. Wyrazy identyczne z językiem ogólnym lub ze zmianami fonetycznymi, dają-
cymi się wyjaśnić za pomocą praw głosowych, np. becka, cynsty, pón. Zapis ta-
kich wyrazów sprowadzany jest do postaci ogólnej (tj. przyjmowana jest taka 
sama postać ortograficzna), np. becka -> beczka, cynsto -> często, pón -> pan.

2. Wyrazy morfologicznie odmienne – jednostki, które posiadają swoje bezpo-
średnie odpowiedniki w języku ogólnym, ale różnice sięgają głębiej (inny mor-
fem, inny paradygmat fleksyjny, aglutynant dołączony do innej części mowy), 
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np. babów, ksiyndzowie, krzikła, byłek, jescek nie był. Wyrazy należące do tej 
kategorii są w transkrypcji zapisywane w obu wersjach (standardowej i gwa-
rowej) rozdzielonych za pomocą symbolu //, np. bab//babów, księża//ksiyndzo-
wie, krzyknęła//krzikła, byłem//byłek, jeszczem//jescek nie był.

3. Wyrazy posiadające homonimiczne odpowiedniki w  języku ogólnym, 
np. dziedzina, szopa, wleźć. W transkrypcji formy tego rodzaju są sygnalizo-
wane symbolem .̂

4. Wyrazy dyferencyjne, typowe tylko dla gwary, niewystępujące w języku ogól-
nym, np. choćfto, frystyk, ino, onacyć znaczone są w transkrypcji znakiem #.

4.2. Ruchoma końcówka osobowa

W wypowiedzeniach typu jeszczem nie był końcówka -m, będąca gramatycznym 
wykładnikiem kategorii czasu i osoby, dołączana jest do wyrazów niebędących cza-
sownikami (najczęściej spójników, zaimków, rzeczowników). Taka ruchoma koń-
cówka, nazwana przez twórców Narodowego Korpusu Języku Polskiego aglutynantem 
(zob. Przepiórkowski et al. 2012), występuje w gwarze spiskiej nieporównywalnie 
częściej niż w  języku ogólnym. Jednocześnie automatyczne narzędzia do anotacji 
morfosyntaktycznej (tzw. tagery) mają duże problemy z prawidłową identyfikacją 
wyrazów z dołączonym aglutynantem. Z tego powodu w transkrypcji miejsca ta-
kie są specjalnie oznaczane. Obecność takiego morfemu zaznaczana jest za pomocą 
kropki rozdzielającej wyraz zasadniczy i końcówkę, np. jeszcze.m//jesce.k nie był.

4.3. Jednostki wielowyrazowe

Wielowyrazowe jednostki leksykalne typu młoda pani ‘panna młoda’ powinny mieć 
w korpusie status specjalny – zarówno ze względu na to, że stanowią odrębny byt 
semantyczny, jak i dlatego, że muszą być objaśniane jako całość. W  transkrypcji 
jednostki takie oznaczane są za pomocą nawiasów okrągłych – np. (młoda pani). 
W projekcie spiskim wyróżnione są jednak wyłącznie jednostki wielowyrazowe cha-
rakterystyczne dla gwary, wymagające objaśnienia, w tym również wielowyrazowe 
nazwy własne, np. (Zadni Brzyzek).

4.4. Wtrącenia obcojęzyczne

Fragmenty wypowiedzi, w których informator używa innego języka (lub własnej, 
zniekształconej wersji innego języka), nie są częścią gwary sensu stricto, najczęściej 
również nie są prawidłowo rozpoznawane przez tagery. Z tego względu istnieje ko-
nieczność specjalnej reprezentacji takich miejsc. W anotacji sygnalizowane są za po-
mocą nawiasów ostrokątnych, np. <arbarsz fraj mej>.
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4.5. Inne zjawiska językowe

W wywiadach występują czasem nietypowe zjawiska, które nie będą uwzględnione 
w korpusie, ale wiedza o ich występowaniu może okazać się pożyteczna, przykła-
dowo nietypowa (niepoprawna z punktu widzenia języka ogólnego) składnia. Takie 
miejsca sygnalizowane są za pomocą znaku *, np. przyszły *ku kościele.

5. Jednostki problematyczne, sprawy wątpliwe

W procesie sporządzania transkrypcji pojawiają się wątpliwości różnego typu, m.in.:
1) zakwalifikowanie wyrazu jako ogólnego lub gwarowego, np. kądziel, gazdów-

ka, odziewać, wleźć;
2) odróżnienie wyrazów stricte dyferencyjnych i zmienionych morfologicznie, 

np. jakisi, poźryć, tyźnie;
3) zapis i charakterystyka gramatyczna wyrazów synsemantycznych typu: nale, 

noji, zaś;
4) ortografia oryginalnych nazw własnych, nienotowanych w języku ogólnym, 

np. Snajgrunt, do Cesuloka, Winterłajt.
Podczas kwalifikacji wyrazu jako ogólnego lub gwarowego, punktem odniesie-

nia są słowniki ogólne. Dla przykładu wyraz kądziel, notowany w słownikach jako 
‘pęk lnu, konopi lub wełny przygotowany do przędzenia, mocowany na kołowrotku 
lub przęślicy’ (SWJP), w Korpusie Spiskim występuje w dwóch innych znaczeniach: 
1. ‘drewniany stojak na przędzę; przęślica, niekiedy łącznie z  pękiem lnu’ (ina-
czej w gwarze: SIODKA, PRZISIODKA), 2. ‘kołowrotek do przędzenia lnu lub wełny’. 
W korpusie nie zanotowano do tej pory znaczenia podanego w słownikach ogólnych. 
Wyraz kądziel w Korpusie Spiskim traktowany jest jako forma homonimiczna o od-
miennym znaczeniu i sygnalizowany jest symbolem ^ podczas transkrypcji.

Wyrazy typu jakisi, poźryć, zaloty ze względu na zmiany morfologiczne można 
uznać za wyrazy oryginalne, typowo gwarowe lub za zmienione pod względem 
morfologicznym formy ogólne: jakiś, spojrzeć, zalany. W  korpusie wyrazy tego 
typu traktowane są jako formy ze zmianami morfologicznymi. W transkrypcji za-
pisywane są w postaci ogólnej i gwarowej: jakiś//jakisi, spojrzeć//poźryć, zalany//
zaloty.

Pewne wątpliwości pojawiają się przy zapisie i charakterystyce gramatycznej wy-
razów synsemantycznych typu: nale, noji. Forma nale to połączenie partykuły no 
i spójnika ale. Podobnie noji – to połączenie partykuły no oraz spójnika i. Formy są 
charakterystyczne dla języka mówionego, zwłaszcza opowiadania. Stanowią łączną 
konstrukcję pod względem brzmieniowym. W transkrypcji traktowane są jako dy-
ferencyjne i znakowane symbolem #.

Wiele problemów przysparzają nazwy własne, będące oryginalnymi przydom-
kami oraz lokalnymi nazwami miejsc, niepoświadczonymi w języku ogólnym. Nie-
kiedy trudno ustalić ich pochodzenie, a co za tym idzie – prawidłowy zapis. Z tego 
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względu formy te występują w transkrypcji w ortografii gwarowej i zachowują ory-
ginalne brzmienie, np. Cesulok, Snajgrunt, Winterłajt.

Zdarza się, że jakiś fragment tekstu jest trudny do zrozumienia do tego stopnia, 
iż anotator nie jest w  stanie podać prawidłowej transkrypcji lub ma istotne wąt-
pliwości, czy zrobił to dobrze. Kwestia ta nie jest stricte językowa, jednak z uwagi 
na rzetelność transkrypcji musi również być odnotowywana. Miejsca, których nie 
udało się odczytać, oznaczane są za pomocą symbolu [?], natomiast wyrazy, co do 
których anotator ma wątpliwości, ujmowane są w nawiasy kwadratowe – np. [bieda].

Warto podkreślić, że zasady transkrypcji ulegają pewnym modyfikacjom w trak-
cie trwania procesu transkrybowania. Przykładowo, wszystkie wyrazy notowane 
w słownikach ogólnych jako archaizmy, np. dziewka lub regionalizmy, np. gazda, 
były traktowane na początku jako wyrazy dyferencyjne. Z czasem uznaliśmy, że sko-
ro są notowane w słownikach, nie będziemy ich traktować jako form typowych dla 
gwary. Zmianie ulegały także sposoby sygnalizowania nazw własnych. Początkowo 
były znakowane podobnie, jak wyrazy pospolite, jednak w pewnym momencie uzna-
liśmy, że sama wielka litera jest symbolem i nie ma potrzeby znakowania dodatko-
wego. Po wykonaniu próby korpusu na około 30 tekstach (wersja demonstracyjna) 
doszliśmy także do przekonania, że wyrazy oryginalne typu: choćfto, odziywacka 
muszą mieć wersję uogólnioną: choćkto//choćfto, odziewaczka//odziywacka. Znor-
malizowanie nazw typowo gwarowych związane jest z ułatwieniem przeszukiwania 
korpusu i będzie ono wykonane po zakończeniu całego procesu transkrypcji.

6. Ogólny i gwarowy poziom anotacji – zapis w praktyce

Transkrypcja obejmuje dwa poziomy anotacji: ogólny i gwarowy. Ogólny powstaje 
przede wszystkim na potrzeby tagera i sprowadza wszelkie standardowe zmiany fo-
netyczne (np. mazurzenie, samogłoski pochylone, rozkład nosówek) do postaci ogól-
nej. Poziom gwarowy uwzględnia oprócz oryginalnych, typowo gwarowych form 
także zmiany morfologiczne, np. inny morfem, inny paradygmat fleksyjny, agluty-
nant dołączony do innej części mowy lub wolnostojący. Obydwa poziomy zapisywa-
ne są przy użyciu znaków ortografii ogólnej. Poziom anotacji ogólnej jest tworzony 
sztucznie, natomiast poziom notacji gwarowej jest bliższy rzeczywistości. Zachowuje 
wszystkie cechy wymowy gwary spiskiej. Podczas transkrypcji oba poziomy są za-
pisywane w jednej warstwie. W wersji końcowej poziomy (ogólny i gwarowy) znajdą 
się w dwóch różnych warstwach.

Rezultaty transkrypcji można przedstawić na przykładzie jednego segmentu na-
stępująco:

a) rzeczywista wypowiedź (w ortografii gwarowej):
 i prułymy te piyrze do dziesióntyj tak od sóstyj a potym przóntali to y te stoły;
b) transkrypcja w ELANIE (w jednej warstwie poziom ogólny i gwarowy):
 i ^prułyśmy//prułymy te pierze do dziesiątej tak od szóstej a potem sprzątali//

przóntali to y te stoły;
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c) obecnie w korpusie – poziom ogólny (wersja demonstracyjna):
 i prułyśmy te pierze do dziesiątej tak od szóstej a potem sprzątali to y te stoły;
d) w wersji końcowej:

– poziom ogólny: 
 i prułyśmy te pierze do dziesiątej tak od szóstej a potem sprzątali to y te stoły;
– poziom gwarowy (częściowy, morfologiczny): 
 i prułymy te pierze do dziesiątej tak od szóstej a potem przóntali to y te stoły
 lub (całościowy): 
 i prułymy te piyrze do dziesióntyj tak od sóstyj a potym przóntali to y te stoły.

Na poziomie anotacji gwarowej występują formy odmienne morfologicznie oraz 
oryginalne nazwy gwarowe, natomiast nie występują wyrazy ze zmianami fonetycz-
nymi. W wersji końcowej poziom anotacji mógłby zostać uzupełniony także o  te 
wyrazy i wtedy byłby całościowy zapis w ortografii gwarowej.

7. Podsumowanie

Omówiony sposób tworzenia transkrypcji języka mieszkańców wsi w  programie 
ELAN to jedno z pierwszych opracowań kodu niestandardowego do potrzeb budo-
wy elektronicznego korpusu. Transkrypcja nagrań gwarowych, wykonywanych na 
potrzeby korpusu, ma określone wymagania: przede wszystkim stworzenie korpusu 
i umożliwienie przeszukiwania danych oraz czytelny zapis. Osiągnięcie takiego re-
zultatu możliwe jest przez wypracowanie zasad będących niekiedy kompromisem 
pomiędzy kodem niestandardowym a potrzebami korpusu. Pierwotnie opracowane 
zasady nie zawsze sprawdzają się w praktyce, niektóre trzeba modyfikować w trakcie 
procesu transkrybowania. Transkrypcje wykonywane w programie ELAN pozwala-
ją na późniejszą dalszą edycję zapisów.
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