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Obrazy Google jako Ÿród³o informacji lingwistycznej1

1. Wprowadzenie
Funkcja o nazwie Grafika wyszukiwarki internetowej Google udostêpnia zdjêcia
i inne pliki graficzne zindeksowane na stronach WWW i przyporz¹dkowane s³owom,
np. podpisom pod zdjêciami. Dziêki niej mo¿na, wychodz¹c od s³ów, znajdowaæ powi¹zane z nimi obrazy. Na przyk³ad kwerenda koty syjamskie wyœwietla galeriê syjamskich kotów.
Wyszukiwarka obrazów Google mo¿e mieæ ró¿ne zastosowania. Miliony internautów
korzystaj¹ z niej, aby znaleŸæ potrzebne zdjêcie. Osoby ucz¹ce siê jêzyków obcych
mog¹ nieraz skuteczniej sprawdziæ znaczenie s³owa za pomoc¹ obrazów Google ni¿
s³ownika. Dwaj brytyjscy artyœci – jak donosi witryna amerykañskiego stowarzyszenia
leksykografów Dictionary Society of North America – u³o¿yli s³ownik obrazkowy, zastêpuj¹c ka¿de kolejne has³o standardowego s³ownika pierwszym z obrazów na liœcie
wyników wyszukiwarki2. Obrazy Google pos³u¿y³y te¿ do badañ naukowych, np. nad
automatyczn¹ kategoryzacj¹ pojêæ (Fergus i in. 2005).
W niniejszym artykule rozpatrujemy obrazy Google jako Ÿród³o informacji do badañ
nad jêzykiem. Wyszukiwanie w Internecie obrazów za pomoc¹ przypisanych im s³ów
mo¿na traktowaæ jako rozszerzenie wyszukiwania informacji tekstowych, a poniewa¿
Internet bywa wykorzystywany jako korpus jêzykowy (Andrzejczuk, Czupryniak 2008,
Grafenstette 2002), uwzglêdnienie w badaniach nad jêzykiem informacji ikonograficznych wydaje siê krokiem naturalnym i potencjalnie korzystnym. Dziêki obrazom przypisanym do danego s³owa jego charakterystyka funkcjonalna staje siê pe³niejsza. Mo¿na
1
Artyku³ powsta³ w ramach projektu „Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w jêzyku polskim i czeskim.
Uwarunkowania jêzykowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe”, finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS2/02279. Zob. witrynê projektu
pod adresem: http://www.approval.uw.edu.pl.
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powiedzieæ wrêcz, ¿e w pe³nym opisie funkcjonalnym wyrazu – obejmuj¹cym jego cechy desygnacyjne, konotacyjne, kolokacyjne, emotywne, stylistyczne, etymologiczne,
strukturalne, gramatyczne i in. – nie powinno zabrakn¹æ miejsca na charakterystykê ikonograficzn¹, czyli informacjê o tym, co o danym wyrazie mówi¹ obrazy z nim skojarzone.
Mo¿liwoœci, jakie otwiera wyszukiwarka obrazów w badaniach nad jêzykiem, s¹ szerokie: od sprawdzenia referentów nazwy i ustalenia jej zakresu przez ocenê wzglêdnej
czêstoœci znaczeñ s³owa polisemicznego a¿ po badanie konotacji semantycznych s³ów.
Badania porównawcze, np. ocena stopnia semantycznej bliskoœci synonimów albo stopnia adekwatnoœci odpowiedników ró¿nojêzycznych, to jeszcze jedno przyk³adowe zastosowanie. Nigdy dot¹d jêzykoznawcy nie dysponowali tak ³atwym w u¿yciu narzêdziem kojarz¹cym znak z jego referentem. W tej sytuacji zaskakuj¹ce jest, ¿e dot¹d
z niego nie korzystaj¹3.
W niniejszym artykule omawiamy zastosowanie obrazów Google w opisie szeroko
rozumianego znaczenia leksykalnego. W szczególnoœci interesuje nas mo¿liwoœæ wykorzystania informacji ikonograficznych w porównawczej analizie wyrazów bliskoznacznych. Wybór ten ma zwi¹zek z realizowanym obecnie projektem badawczym (zob.
przyp. 1), w którym jedno z zadañ do wykonania polega na sprawdzeniu, jak zapo¿yczenia na pozór zbyteczne – niemotywowane potrzebami nominatywnymi – adaptuj¹
siê w jêzyku-biorcy, tzn. jak ich znaczenia stabilizuj¹ siê w opozycji do znaczeñ ich rodzimych synonimów. Za wykorzystaniem obrazów Google do tego celu przemawia to,
¿e analiza obrazów zindeksowanych na stronach WWW pomaga uchwyciæ ró¿nice miêdzy synonimami, które trudno zidentyfikowaæ w inny sposób.
Wyjdziemy od wyjaœnienia, jak Google przypisuje obrazy do s³ów i jak je szereguje
w wynikach wyszukiwañ. Kwestia ta ma praktyczne znaczenie dla wszystkich, którzy
chc¹, aby ilustracje zamieszczone przez nich w sieci znalaz³y siê wysoko na liœcie wyników – czy to z powodów komercyjnych, czy ambicjonalnych. Dla badaczy jêzyka
szczegó³y dotycz¹ce powi¹zania obrazów z tekstem s¹ te¿ istotne, gdy¿ pomagaj¹ zrozumieæ, co w³aœciwie znajduje wyszukiwarka obrazów, a tak¿e trafniej formu³owaæ
kwerendy i lepiej interpretowaæ wyniki.
Nastêpnie odniesiemy siê do pytania, w jaki sposób informacje ikonograficzne mog¹
pomóc w semantycznym opisie wyrazów. Jest rzecz¹ wa¿n¹, aby zrozumieæ, ¿e obrazy
Google nie tylko pomagaj¹ ustaliæ zakres danej nazwy, czyli jej znaczenie desygnacyjne, ale te¿ zwykle wnosz¹ coœ do opisu innych komponentów jej szeroko rozumianego
znaczenia.
W centralnej czêœci tekstu omówimy wyniki kilku przyk³adowych kwerend. Pierwsza dotyczy wyrazu wieloznacznego i nasuwa pytanie o przydatnoœæ obrazów Google
w ocenie wzglêdnej czêstoœci znaczeñ. Nastêpne kwerendy maj¹ za zadanie pokazaæ, ¿e
informacje ikonograficzne pozwalaj¹ czasem szybko ujawniæ takie sk³adniki znaczenia
wyrazu, które w inny sposób s¹ trudne do zauwa¿enia, b¹dŸ te¿ dostarczaj¹ dodatkowych
argumentów za czymœ, co wynika z analizy innych Ÿróde³, np. danych korpusowych.
3

Nie uda³o nam siê natrafiæ na ¿aden artyku³, polski ani obcy, dotycz¹cy zastosowania wyszukiwarek obrazów w badaniach nad jêzykiem.
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Artyku³ ma na celu wstêpne rozpoznanie problematyki i zwrócenie uwagi na ³atwo dostêpne, a dotychczas ma³o wykorzystywane Ÿród³o informacji potencjalnie interesuj¹cej
dla lingwistów. Wnioski z tego rekonesansu znajduj¹ siê w koñcowej czêœci tekstu.

2. Jak Google przypisuje obrazy do s³ów?
Podstawowe informacje o tym, jak wyszukiwarka Google przypisuje obrazy do s³ów,
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Google4. S¹ to wskazówki dla webmasterów i innych osób zainteresowanych tym, by obrazy umieszczane przez nie w sieci by³y pozycjonowane wysoko w wynikach wyszukiwañ.
Z podanych informacji wynika, ¿e przypisanie odbywa siê na podstawie co najmniej
kilku kryteriów. Po pierwsze, algorytm kojarz¹cy obrazy ze s³owami bierze pod uwagê
nazwy plików graficznych i stara siê z nich wydobyæ zawartoœæ werbaln¹. Po drugie,
wykorzystywany jest tzw. tekst alternatywny, opisany atrybutem alt w kodzie strony,
a u¿ywany do opisu zawartoœci plików graficznych. Po trzecie, uwzglêdniany jest tzw.
tekst zakotwiczenia, czyli tekst wystêpuj¹cy w linkach do danej strony znajduj¹cych siê
na innych stronach WWW. Po czwarte, algorytm uwzglêdnia elementy tekstowe bliskie
obrazowi i prawdopodobnie zwi¹zane z nim treœci¹, zw³aszcza tytu³y i podpisy.
Obrazy zindeksowane przez Google s¹ uk³adane w porz¹dku domniemanej trafnoœci:
na samej górze te, które prawdopodobnie najlepiej odpowiadaj¹ oczekiwaniom osoby
wykonuj¹cej kwerendê. Mówi¹c œciœlej, pozycja danej strony na liœcie wyników jest
tym wy¿sza, im wiêcej linków prowadzi do niej z innych stron WWW i im wy¿sza jest
pozycja owych stron w rankingu5. Algorytm pozycjonuj¹cy strony (tzw. PageRank)
dzia³a wiêc wed³ug podobnych zasad, jakimi kieruj¹ siê ludzie w ocenie wartoœci Ÿróde³, np. materia³ów bibliograficznych: im wiêcej cytowañ jakiejœ pracy naukowej i im
wa¿niejsze s¹ prace, które j¹ cytuj¹, tym wa¿niejsza wydaje siê praca w nich cytowana.
Dodatkowo Google stosuje wiele innych kryteriów pozycjonowania stron – mówi
siê, ¿e ponad 250 – ale wiêkszoœæ z nich trzyma w tajemnicy, aby utrudniæ dzia³ania
spamerów, którzy mogliby wp³ywaæ na wyniki kwerend i w ten sposób daæ przewagê
konkurencyjnym wyszukiwarkom6. Brak pe³nej jawnoœci kryteriów pozycjonowania obrazów – w po³¹czeniu z groŸb¹ zak³ócania wyników przez sprytnych programistów –
mo¿e budziæ nieufnoœæ do korzystania z funkcji Grafika w badaniach nad jêzykiem. Zarazem jednak, nawet gdyby firma ujawni³a wszystkie kryteria, wiêkszoœæ z nas i tak nie
potrafi³aby z wiedzy tej uczyniæ ¿adnego u¿ytku. Nie nale¿y wiêc z góry przekreœlaæ
wartoœci diagnostycznej obrazów Google tylko dlatego, ¿e niektóre drugorzêdne czynniki rz¹dz¹ce ich wyborem s¹ nieznane.
Nie warto tak¿e przeceniaæ efektownych doniesieñ medialnych, które podrywaj¹ zaufanie do wyszukiwarki. Na przyk³ad portal Slate (po polsku ‘zmieszaæ z b³otem’) pod
dat¹ 10.10.2012 informuje, ¿e w odpowiedzi na kwerendê completely wrong Google
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wyœwietla galeriê fotografii Mitta Romneya, kandydata na prezydenta USA7. Nie ma
w tym jednak ¿adnego oszustwa ani z³oœliwego dzia³ania: Romney sam okreœli³ swoj¹
wczeœniejsz¹ wypowiedŸ, po której straci³ w sonda¿ach, jako completely wrong ‘ca³kowicie b³êdn¹’, a internauci, cytuj¹c j¹ wielokrotnie, mimowolnie spowodowali jej wypromowanie na listach wyników.
Slate zauwa¿a trafnie, ¿e algorytm pozycjonowania wyników stosowany przez
Google dzia³a jak samonapêdzaj¹cy siê mechanizm: im wiêcej ludzi cytuje jak¹œ stronê
i daje link do niej, tym bardziej roœnie jej pozycja w rankingach, co czyni j¹ jeszcze bardziej popularn¹, i tak dalej. Mechanizm ten powoduje okresowe wzrosty popularnoœci
niektórych stron i mo¿e na pewien czas utrudniaæ korzystanie z obrazów Google do badañ nad znaczeniem s³ów (np. gdyby jakaœ publicznie znana osoba wypowiedzia³a siê
na temat kotów syjamskich, to wyszukiwarka Google mog³aby przez pewien czas pokazywaæ jej twarz na samej górze listy wyników kwerendy koty syjamskie). Takie okresowe fluktuacje mo¿na jednak zneutralizowaæ przez filtrowanie wyników. W szczególnoœci
Google pozwala ograniczyæ wyniki do stron zindeksowanych w okreœlonym czasie
i w ten sposób wykluczyæ wydarzenie medialne, które mog³o spowodowaæ tymczasowe
zaburzenie d³ugookresowych tendencji.
W praktyce o u¿ytecznoœci obrazów Google jêzykoznawca najlepiej przekona siê
sam za pomoc¹ przyk³adowych kwerend. Wœród wyników znajdzie zazwyczaj odpowiedzi nietrafne, ale te mo¿e zignorowaæ albo wyeliminowaæ przez odpowiednie filtrowanie wyników. Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych przyk³adów, które
bêd¹ zwi¹zane z opisem znaczenia wyrazów, nale¿y siê odnieœæ do pytania o status informacji ikonograficznej w opisie semantycznym.

3. Miejsce informacji ikonograficznej w opisie znaczenia
Na gruncie jêzykoznawstwa, filozofii i psychologii istnieje wiele koncepcji znaczenia, które mog¹ byæ podstaw¹ konkretnych metod jego opisu (Grzegorczykowa 2002:
13–28). Istnieje te¿ d³uga tradycja opisu znaczeñ w s³ownikach (czêœciowo autonomiczna, czyli rozwijaj¹ca siê niezale¿nie od wy¿ej wymienionych dyscyplin badawczych).
Literatura na temat znaczenia jest ogromna i odniesienie siê tu do niej w ca³oœci
w zwi¹zku z pytaniem o rolê informacji ikonograficznej w opisie znaczeñ by³oby niemo¿liwe. Ograniczymy siê zatem do kilku ogólnych uwag.
Przede wszystkim nale¿y przypomnieæ, ¿e znaczenie jest czymœ innym ni¿ referencja. Znaczenie istnieje w jêzyku i jest wzglêdnie trwa³e, podczas gdy referencja istnieje
w tekœcie i zmienia siê zale¿nie od wypowiedzi. Znaczenie przys³uguje znakom ujêtym
in abstracto i mo¿e byæ ró¿nie koncypowane, zale¿nie od orientacji metodologicznej
badacza, np. jako zbiór desygnatów znaku, zbiór ich cech wspólnych, a jednoczeœnie
istotnych, wyobra¿enie typowego desygnatu, warunki prawdziwoœci zdania, klasa typowych kontekstów znaku, klasa znaków synonimicznych, a nawet okreœlony stan komórek nerwowych w mózgu nadawcy. Referencja natomiast wi¹¿e konkretne u¿ycie znaku
7
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w okreœlonej wypowiedzi z jego referentem, czyli obiektem, do którego siê on odnosi.
Ów obiekt mo¿e byæ przedmiotem materialnym, osob¹, sytuacj¹, miejscem, relacj¹ itp.
W typowej kwerendzie – takiej jak koty syjamskie – obrazy Google to wyobra¿enia
referentów u¿ytej nazwy, a nie reprezentacje jej znaczenia. Przez obserwacjê referentów
mo¿na jednak wyci¹gaæ wnioski o zakresie i o znaczeniu wyrazu. Sytuacja badacza
zbli¿a siê tu do sytuacji dziecka ucz¹cego siê jêzyka ojczystego: zarówno badacz, jak
i dziecko polegaj¹ do pewnego stopnia na wnioskowaniu indukcyjnym, czyli dokonuj¹
kategoryzacji na podstawie przyk³adów, z którymi siê zetknêli. Nie umniejszaj¹c wagi
innego rodzaju informacji – zw³aszcza kontekstu wyrazowego i sytuacyjnego, eksplicytnych instrukcji ze strony innych osób, a tak¿e definicji s³ownikowych – nie mo¿na referentom nazwy odmówiæ wartoœci diagnostycznej, gdy chodzi o ustalenie zakresu i znaczenia desygnacyjnego wyrazu.
Wartoœæ obrazów Google na tym jednak siê nie koñczy. Informuj¹ one tak¿e o pozadesygnacyjnych elementach znaczenia wyrazu, np. o cechach kojarzonych z jego typowym referentem, ale niekoniecznych, a czasem nawet nieprzys³uguj¹cych mu obiektywnie, okreœlanych zwykle jako konotacja (Bartmiñski, red., 1988). W zwi¹zku z tym
obrazy Google mog³yby byæ Ÿród³em do badañ nad tzw. jêzykowym obrazem œwiata,
utrwalonym w jêzyku i udokumentowanym w ró¿nych przekazach kulturowych (Bartmiñski, red., 1990, krytyczna analiza: Kiklewicz, Wilczewski 2011*).
O wartoœci materia³ów ikonograficznych w analizie semantycznej wspomina Anna
Wierzbicka (1993), analizuj¹c znaczenie s³owa mysz w artykule poœwiêconym definiowaniu nazw zwierz¹t. Choæ nie wpisuje siê otwarcie w program badañ nad jêzykowym
obrazem œwiata, metodologicznie jest mu bliska, gdy znaczenie wyrazu ustala na podstawie takich przes³anek, jak jego znaczenia przenoœne, zwi¹zki frazeologiczne przezeñ
fundowane, wyrazy pochodne i wyrazy powi¹zane tematycznie. Dodatkowo postuluje
wykorzystanie „pozajêzykowych dowodów etnograficznych”, np. schematycznych rysunków i popularnych zabaw dzieciêcych. Czêœæ badaczy z pewnoœci¹ uzna, ¿e tylko
niektóre elementy zaproponowanego przez ni¹ opisu semantycznego myszy nale¿¹ do
znaczenia desygnacyjnego tej nazwy, pozosta³e zaœ maj¹ inny status. To w³aœnie chcemy podkreœliæ: informacje ikonograficzne mog¹ wnieœæ coœ cennego do ró¿nych komponentów szeroko rozumianego znaczenia wyrazu.
Aby lepiej doceniæ potencjaln¹ wartoœæ obrazów Google, mo¿na dokonaæ tu przegl¹du ró¿nych sk³adników charakterystyki funkcjonalnej wyrazu. Geoffrey Leech
(1974: 26) wyodrêbnia ich siedem, nazywaj¹c je wszystkie „znaczeniami”. Na pierwszym miejscu wskazuje znaczenie konceptualne, okreœlane te¿ przezeñ jako logiczne,
kognitywne lub denotacyjne. Po nim wylicza piêæ innych komponentów szeroko rozumianego znaczenia, ujmowanych ³¹cznie jako asocjacyjne. S¹ to kolejno: znaczenie konotacyjne, stylistyczne, afektywne, odbite8 i kolokacyjne. Na koniec autor wymienia
* Krytyczna analiza A. Kiklewicza i M. Wilczewskiego doczeka³a siê z kolei krytycznego komentarza
Adama G³aza Prostowanie zwierciad³a. Przyczynek do (jeszcze?) niezaistnia³ej ogólnokrajowej dyskusji nt.
kondycji lubelskiej etnolingwistyki, przyjêtego do druku w 68. tomie „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego” [przyp. red. – W.Ch.].
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W oryginale reflected meaning, co dotyczy skojarzeñ niesionych przez inne znaczenia tego samego wyrazu. Wyrazistym przyk³adem mo¿e tu byæ nowotwór jêzykowy – w terminologii niektórych lingwistów neu-

78

Miros³aw Bañko

znaczenie tematyczne, maj¹ce zwi¹zek z tym, jak dane s³owo wpisuje siê w strukturê
tematyczno-rematyczn¹ wypowiedzi.
Koncepcja ta znalaz³a naœladowców, np. Renata Przybylska (2003: 182) – nie
powo³uj¹c siê na Leecha, ale wyraŸnie w duchu jego propozycji – wymienia nastêpuj¹ce sk³adniki znaczenia wyrazu: znaczenie przedmiotowe, ekspresywne, asocjacyjne,
stylistyczne, gramatyczne i strukturalne. Niektóre z nich, jak siê wydaje, pokrywaj¹ siê
ze znaczeniami Leecha i maj¹ tylko inne nazwy, inne jednak s¹ nowe, u Leecha nieobecne. Do wy¿ej wymienionych mo¿na by jeszcze dorzuciæ znaczenie etymologiczne, jeœli
uznaæ, ¿e nie mieœci siê ono w znaczeniu strukturalnym.
Nie ma tu miejsca na szczegó³owe omówienie tych wszystkich „znaczeñ” b¹dŸ te¿ –
jak by³oby bezpieczniej mówiæ – sk³adników charakterystyki funkcjonalnej wyrazu. Nie
bêdziemy te¿ zastanawiaæ siê nad pytaniem, czy w pe³nej charakterystyce funkcjonalnej
wyrazu powinno zawieraæ siê „znaczenie ikonograficzne”, obejmuj¹ce to, co wynika
z analizy obrazów Google. Poprzestaniemy na ostro¿niejszym stwierdzeniu: wiele
z cech funkcjonalnych wyrazu – czyli „znaczeñ”, mówi¹c jêzykiem Leecha – mo¿e znaleŸæ odzwierciedlenie w obrazach Google. Co za tym idzie, wiele z nich mo¿na dziêki
obrazom Google opisaæ trafniej, wnikliwiej lub przynajmniej szybciej. Przyk³ady omówione ni¿ej powinny starczyæ za egzemplifikacjê.
Na u¿ytek dalszej czêœci artyku³u konfigurujemy wyszukiwarkê obrazów tak, aby
wynajdywa³a tylko strony w jêzyku polskim i tylko strony zindeksowane na serwerach
w Polsce. Filtr ten nie jest w pe³ni skuteczny, poniewa¿ polega na metadanych, o których webmasterzy czasem zapominaj¹. Ponadto jego dzia³anie jest czêsto niewidoczne,
tzn. nie wp³ywa w istotny sposób na wyniki. Aby jednak wykluczyæ z wyników wyszukiwania strony obcojêzyczne, na których wyst¹pi³o obce s³owo przypadkowo równokszta³tne z polskim s³owem u¿ytym w kwerendzie, warto filtrowaæ wyniki co najmniej
ze wzglêdu na jêzyk.
Pozosta³e parametry dzia³ania wyszukiwarki w omawianych ni¿ej kwerendach s¹
zgodne z konfiguracj¹ domyœln¹. Wszystkie kwerendy wykonano bez ujmowania s³owa
szukanego w cudzys³ów, co oznacza, ¿e wyszukiwarka uwzglêdnia³a formy odmiany
wyrazu, a tak¿e niektóre wyrazy pochodne. Wyrywkowo sprawdzano wyniki za pomoc¹
analogicznych kwerend z cudzys³owem, wy³¹czaj¹cych odmianê, czyli ograniczaj¹cych
wyniki do szukanego s³owa. W szczegó³ach da³y siê zauwa¿yæ ró¿nice, ale zaobserwowane tendencje pozosta³y te same, co przemawia na korzyœæ uzyskanych danych.

4. Mysz i myszka
Zaczniemy od myszy – przyk³adu rozpatrywanego w cytowanym artykule Wierzbickiej. S³owo to ma kilka znaczeñ, a poniewa¿ wyszukiwarka nie przeprowadza analizy
semantycznej, na liœcie wyników obrazy odpowiadaj¹ce ró¿nym znaczeniom s¹ wymieszane. Zjawisko to mo¿na ograniczyæ, buduj¹c bardziej precyzyjne kwerendy,
tralny synonim neologizmu. Trudno jednak o neutraln¹ percepcjê tej nazwy, skoro ewokuje ona skojarzenie
z nowotworem w znaczeniu medycznym. Nazw¹ neutraln¹ jest neologizm, a nazw¹ odbieran¹ pozytywnie –
innowacja jêzykowa.
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z uwzglêdnieniem wyrazów, które powinny lub które nie powinny wystêpowaæ na tej
samej stronie. Mo¿na te¿, korzystaj¹c z funkcji wyszukiwania przyrostowego Google9,
wybraæ jeden z typowych kontekstów, w których pojawia siê s³owo kluczowe. Nas jednak interesowaæ teraz bêdzie ocena wzglêdnej frekwencji znaczeñ za pomoc¹ wyszukiwarki obrazów, tote¿ nie bêdziemy eliminowaæ wieloznacznoœci z wyników wyszukiwania.
Dziesiêæ pierwszych obrazów zindeksowanych przez Google dla kwerendy mysz
przedstawia zwierzê (czasem jako obiekt drugorzêdny, np. z wiêkszym od niej kotem),
a dopiero na dalszych pozycjach pojawia siê mysz komputerowa na zmianê z mysz¹ –
zwierzêciem. Wœród stu pierwszych obrazów mysz komputerowa przewa¿a w stosunku
60 do 40, a w dalszej czêœci listy przewaga jej jeszcze roœnie10. Podobnie jest, gdy analizuje siê zawartoœæ tekstow¹ stron WWW – na pocz¹tku listy wyników przewa¿a pierwsze s³ownikowe znaczenie myszy, ale dalej przewagê zdobywa znaczenie drugie, przenoœne11. Natomiast w Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego (dalej: NKJP) jest na
odwrót, przewagê ma mysz – zwierzê nad mysz¹ – czêœci¹ komputera12. Ró¿nica ta nie
dziwi, jeœli zwa¿yæ, ¿e internauci s¹ jako spo³ecznoœæ bardziej zainteresowani urz¹dzeniami komputerowymi ni¿ przeciêtny u¿ytkownik polszczyzny i ¿e naprzeciw tym zainteresowaniom wychodz¹ w³aœciciele sklepów internetowych oraz innych witryn dotycz¹cych sprzêtu komputerowego. Interesuj¹ce natomiast jest to, ¿e mysz – zwierzê
mimo wszystko przewa¿a w górnej czêœci listy wyników wyszukiwarki, zarówno w obrazach Google, jak i w ogóle na stronach WWW.
Dla porównania dodajmy, ¿e lista obrazów Google dla s³owa myszka zaczyna siê od
zdjêæ myszy komputerowej, dalej jednak ich przewaga spada i coraz liczniej widoczne
s¹ ¿artobliwe rysunki myszy – zwierzêcia (przewa¿nie w stylu disnejowskim), przeplatane zdjêciami prawdziwych myszy. Rozk³ad znaczeñ s³owa myszka w obrazach Google
jest wiêc zasadniczo odwrotny ni¿ rozk³ad znaczeñ s³owa mysz. Natomiast w NKJP ¿ywych myszek jest wiêcej ni¿ komputerowych, co znaczy, ¿e w korpusie hierarchia
dwóch g³ównych znaczeñ myszy i myszki jest identyczna.
Ró¿nica miêdzy korpusem a Internetem w zakresie wzglêdnej frekwencji znaczeñ
myszy i myszki mo¿e wynikaæ z odmiennego charakteru tych zasobów lub ze sposobu,
w jaki tworzone s¹ wyniki kwerend. Przypomnijmy, ¿e Google szereguje wyniki
wed³ug domniemanej trafnoœci czy te¿ istotnoœci – o miejscu danej strony na liœcie decyduje liczba linków do niej i ranga stron, na których te linki siê znajduj¹. Lista wyników kwerendy w typowym korpusie jêzykowym (tak¿e w NKJP) obejmuje natomiast
wszystkie konteksty zgodne z zapytaniem, nie uhierarchizowane wed³ug istotnoœci.
Wprawdzie mo¿na skonstruowaæ narzêdzia do automatycznego wyboru cytatów najtraf9

Na stronach wyszukiwarki jest ono nazywane wyszukiwaniem dynamicznym.

10

Dane liczbowe z Internetu, tu i dalej w artykule, pochodz¹ z koñca grudnia 2012 roku. Poniewa¿ Google indeksuje strony nieprzerwanie, a Internet jest zasobem dynamicznym, wyniki te w ka¿dej chwili mog¹ siê
zmieniæ. Zak³adamy jednak, ¿e zaobserwowane tendencje utrzymuj¹ siê w d³u¿szym czasie.
11
Œciœle bior¹c, mysz (komputerowa) jest w polszczyŸnie wynikiem zapo¿yczenia semantycznego z angielskiego mouse, natomiast w angielskim komputerowe znaczenie tego s³owa powsta³o na drodze metaforyzacji.
12

Dane z NKJP, tu i dalej, pochodz¹ z podkorpusu zrównowa¿onego.
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niejszych z jakiegoœ punktu widzenia (np. Kilgarriff i in. 2008 przedstawiaj¹ narzêdzie
selekcjonuj¹ce z korpusu cytaty u¿yteczne dla leksykografa), ale kryteria takiej selekcji
bêd¹ jakoœciowo inne ni¿ stosowane przez Google przy pozycjonowaniu stron WWW.
Nasuwa siê pytanie: czy w wypadku s³ów wieloznacznych, do jakich nale¿y mysz,
proporcje na liœcie obrazów Google s¹ wiarygodnym œwiadectwem frekwencji ich znaczeñ w tekstach? Innym sposobem oceny frekwencji znaczeñ mo¿e byæ kwerenda w korpusie jêzykowym, powstaje wiêc drugie pytanie: do jakich celów lepiej u¿ywaæ jednej
metody, a do jakich drugiej? Kwestie te musimy tutaj zostawiæ bez odpowiedzi.

5. Traktor i ci¹gnik
S³owniki polskie ujmuj¹ traktor i ci¹gnik jako wyrazy synonimiczne. Nie wiadomo,
czy wynika to z ograniczenia opisu do jêzyka ogólnego, w którym zakresy wymienionych wyrazów istotnie siê pokrywaj¹, czy te¿ z nieuwagi. Doœæ, ¿e tradycja ujmowania
ich jako synonimów jest doœæ d³uga, siêga co najmniej SIJP Arcta (wyd. 3, 1929). Ciekawe, ¿e ci¹gnik odes³ano tam do nieu¿ywanego ju¿ dziœ wyrazu ci¹gówka, co dowodzi, ¿e w u¿yciu by³y wówczas trzy nazwy synonimiczne. Nieco wczeœniej, bo na
pocz¹tku lat 20., za³o¿on¹ jeszcze pod koniec XIX wieku fabrykê w Ursusie przemianowano na Fabrykê Silników i Traktorów Ursus, wtedy te¿ wyjecha³y z niej pierwsze
„ci¹gówki”. S³owo ci¹gnik pojawi³o siê w nazwie zak³adów w Ursusie dopiero pó³ wieku póŸniej (1972 – Zrzeszenie Przemys³u Ci¹gnikowego Ursus, 2001 – Fabryka Ci¹gników Ursus)13.
Fachow¹ wiedzê o traktorze i ci¹gniku przekazuj¹ encyklopedie. Mo¿na siê z nich
dowiedzieæ, ¿e znaczenia wymienionych wyrazów pozostaj¹ w stosunku inkluzji: ka¿dy
traktor jest ci¹gnikiem, ale tylko ci¹gniki rolnicze s¹ nazywane traktorami. Ci¹gniki
o innym przeznaczeniu, mianowicie drogowe, leœne czy artyleryjskie, nie s¹ traktorami
ani ich nie przypominaj¹.
Ograniczaj¹c dalsz¹ analizê do jêzyka ogólnego, a wiêc wy³¹czaj¹c fachowe u¿ycia
s³owa ci¹gnik, postanowiliœmy sprawdziæ, jakie ró¿nice zachodz¹ miêdzy traktorem
a ci¹gnikiem (rolniczym), jeœli wyjœæ poza ich znaczenie desygnacyjne. Pierwsza próba
polega³a na zbadaniu ich kolokacji w NKJP. Kolokator wbudowany w wyszukiwarkê
PELCRA nie znalaz³ miêdzy nimi ¿adnej istotnej ró¿nicy – z wyj¹tkiem has³a „Kobiety
na traktory”, które przypomina o polityce rolnej i spo³ecznej we wczesnych latach PRL
i nie ma odpowiednika ze s³owem ci¹gnik. Bardziej przydatna okaza³a siê funkcja Profil
PELCR-y, która podaje czêstoœæ wystêpowania danego s³owa w okreœlonej kategorii tekstów. Z porównania profili wynika, ¿e w przeliczeniu na milion s³ów ci¹gnik jest dwukrotnie czêstszy od traktora w prasie, natomiast dwukrotnie rzadszy w ksi¹¿kach, m.in.
w beletrystyce. Dane te wydaj¹ siê zgodne z intuicj¹, która podpowiada, ¿e ci¹gnik to
s³owo oficjalne, a traktor – neutralne, wspólne ró¿nym odmianom polszczyzny.
Tyle korpus, a co nowego wnosi analiza obrazów Google? Na liœcie wyników kwerendy traktor du¿o jest programów komputerowych do miksowania muzyki, nazywanych „traktorami” od nazwy w³asnej, pod któr¹ s¹ sprzedawane. Wiêkszoœæ z nich mo¿13

http://www.ursus.com.pl/Historia, dostêp: 28.01.2013.
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na wyeliminowaæ, jeœli kwerendê uzupe³ni siê o s³owo muzyka poprzedzone minusem –
powoduje to wykluczenie stron zawieraj¹cych s³owo muzyka z listy wyników. Nawet
jednak i bez tego uœciœlenia uderzaj¹ce jest, ¿e wœród obrazów przypisanych s³owu traktor doœæ licznie, i to ju¿ od samego pocz¹tku listy, wystêpuj¹ traktory zabawki. Zreszt¹
dostêpna w wyszukiwarce Google funkcja wyszukiwania przyrostowego podpowiada,
gdy wpisuje siê s³owo kluczowe, frazê traktory zabawki, co równie dobitnie pokazuje
rangê tej kategorii obiektów na stronach WWW.
Dla s³owa ci¹gnik funkcja wyszukiwania przyrostowego nie podpowiada frazy
ci¹gniki zabawki, a na liœcie obrazów kwerendy ci¹gnik zabawki s¹ wyraŸnie mniej
liczne ni¿ poprzednio. I ten wynik zdaje siê zgodny z intuicj¹: studenci poloniœci, którzy
zapoznali siê z nim na seminarium, uznali go za oczywisty, por. symptomatyczn¹ wypowiedŸ studentki: „Traktorem mog³abym siê bawiæ, ale ci¹gnikiem?!” Zgodnoœæ danych
ikonograficznych z intuicj¹ mo¿na by³o jednak oceniæ dopiero ex post, gdy¿ ¿aden
z uczestników zajêæ nie przewidzia³ ró¿nicy, któr¹ ujawni³y obrazy Google.
Z powy¿szego nie nale¿y oczywiœcie wyci¹gaæ wniosku, ¿e mo¿liwoœæ bycia zabawk¹ jest jak¹œ szczególnie istotn¹ cech¹ semantyczn¹ s³owa traktor. Polisemia typu
„przedmiot – jego imitacja s³u¿¹ca do zabawy” jest regularna i seryjna, ale fakt, ¿e
z dwóch nazw synonimicznych jedna zdecydowanie czêœciej s³u¿y jako nazwa zabawki,
sugeruje istnienie wa¿niejszej ró¿nicy miêdzy traktorem a ci¹gnikiem, dotycz¹cej dystrybucji tych wyrazów w jêzyku i ich charakterystyki stylistycznej. Przyk³ad ten pokazuje, ¿e jeden rzut oka na obrazy Google mo¿e wystarczyæ, aby nadaæ analizie potencjalnie obiecuj¹cy kierunek.

6. Kartofel i ziemniak
W kilku starszych s³ownikach – SWil, SW, SJPDor – ziemniak zosta³ odes³any do
kartofla b¹dŸ otrzyma³ definicjê synonimiczn¹, która jest te¿ rodzajem odes³ania.
W dwóch nowszych – ISJP, USJP – jest na odwrót: kartofel podano z definicj¹ synonimiczn¹. Zmiana ta œwiadczy o wiêkszym obecnie upowszechnieniu wyrazu rodzimego,
czego dodatkowym przejawem jest frekwencja w NKJP: ziemniaki pojawiaj¹ siê tu dwa
i pó³ raza czêœciej od kartofli. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e ziemniaki to nazwa handlowa,
przewa¿aj¹ca w sklepach i w restauracjach, w kartach dañ. Kartofle natomiast sta³y siê
s³owem raczej potocznym.
Jako czêstszy ma ziemniak w NKJP wiêcej kolokatów. W szczególnoœci wystêpuje
w kontekœcie wiêkszej liczby nazw innych potraw, co sprzyja postrzeganiu ziemniaków
jako mniej pospolitych. Na przyk³ad zarówno kartofle, jak i ziemniaki kolokator PELCR-y
pokazuje w kontekœcie buraków, cebuli, kapusty i marchwi, ale tylko ziemniaki w s¹siedztwie broku³ów, fasoli, papryki, pomidorów i selera. Zarówno ziemniaki, jak i kartofle
mo¿na obieraæ, skrobaæ, gotowaæ, sma¿yæ, piec, t³uc i oczywiœcie jeœæ, ale tylko ziemniaki kroi siê w kostkê lub plasterki albo trze, tylko ziemniaki mo¿na polaæ lub posypaæ
czymœ i tylko z przymiotnikiem ziemniaczany wystêpuj¹ s³owa sa³atka i purée. Obraz
kolokacyjny ziemniaków jest wytworniejszy: to samo warzywo okazuje siê sk³adnikiem
kuchni bardziej wykwintnej, gdy oznaczane jest s³owem ziemniak, ni¿ gdy wystêpuje
jako kartofel.
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Wra¿enie pospolitoœci kartofla pog³êbiaj¹ derywaty: potocznej kartoflówce i kartoflance nie odpowiada derywat prosty od s³owa ziemniak, lecz zestawienie zupa ziemniaczana, które sam¹ swoj¹ budow¹ sugeruje, ¿e chodzi o kuchniê mniej pospolit¹ (zupa
kartoflana te¿ wystêpuje w NKJP, ale dwukrotnie rzadziej i g³ównie w beletrystyce,
a nie – jak zupa ziemniaczana – g³ównie w prasie).
Jest ponadto kartoflowaty nos, czyli nos jak kartofel (niekiedy po prostu: kartofel) –
du¿y, nieforemny, nie³adny, „plebejski”; por. cytat z NKJP: „[Czeczot] Preferowa³ zdecydowanie plebejuszy, swojskich, jurnych, takich trochê kartoflowatych w kszta³tach,
przyroœniêtych do ziemi...” (Polityka). I jest inwektywa kartofel, odnoszona – podobnie
jak burak – do kogoœ, kogo uwa¿a siê za osobê nieobyt¹, zacofan¹, przynosz¹c¹ wstyd
innym.
Ten szkicowy z koniecznoœci obraz kartofla i ziemniaka, oparty na danych s³ownikowych i korpusowych, zestawimy teraz z tym, co pokazuj¹ obrazy Google. Lista wyników dla s³owa ziemniak obejmuje przede wszystkim nieobrane warzywa, takie, jakie
widaæ w sklepie. Doœæ liczne s¹ tak¿e wymyœlne potrawy z ziemniaków. Rzadkie natomiast s¹ wizerunki twarzy i ¿artobliwe rysunki, w szczególnoœci karykatury.
Ca³kiem inaczej przedstawia siê lista obrazów dla s³owa kartofel: tu przewa¿aj¹ dziwaczne okazy pojedynczych kartofli, ¿artobliwe rysunki lub przetworzone komputerowo zdjêcia, w tym portrety (m.in. braci Kaczyñskich, których niemiecka gazeta „Tageszeitung” przyrówna³a w 2006 roku do kartofli). Lista wyników jest bardziej zró¿nicowana, a poszczególne obrazy rzadziej pe³ni¹ funkcjê czysto ilustracyjn¹, czêœciej – ekspresywn¹. Wiêkszoœæ z nich nale¿y odbieraæ inaczej ni¿ w poprzedniej kwerendzie: nie
dos³ownie, lecz jako nawi¹zania, aluzje.
W sumie obrazy Google zindeksowane dla s³ów kartofel i ziemniak – podobnie jak
w wypadku traktora i ci¹gnika, lecz w sposób bardziej z³o¿ony i zawik³any – przekazuj¹ ró¿nicê w szeroko rozumianym znaczeniu porównywanych wyrazów, obejmuj¹cym ich cechy stylistyczne, konotacjê i aspekty emotywne. Jeœli nawet nie od razu
wiadomo, jak tê ró¿nicê zinterpretowaæ, jeden rzut oka wystarczy, aby spostrzec, ¿e ona
istnieje, a skoro tak, to jest powód, aby poszukaæ jej potwierdzenia w innych Ÿród³ach,
np. korpusowych. Wa¿ne, ¿e informacje ikonograficzne z Internetu i informacje wynikaj¹ce z innych Ÿróde³ wzajemnie siê uzupe³niaj¹.

7. Podsumowanie
Zamiarem naszym by³o zwrócenie uwagi na ³atwo dostêpne Ÿród³o informacji o znaczeniu wyrazów, dotychczas ma³o wykorzystywane przez lingwistów. Zaprezentowane
przyk³ady pokazuj¹, ¿e do obrazów Google warto siêgaæ dla uzupe³nienia lub potwierdzenia wniosków wynikaj¹cych z analizy innych Ÿróde³, np. s³owników, korpusów lub
ankiet. Informacje ikonograficzne mog¹ wzbogaciæ opis ró¿nych komponentów szeroko
rozumianego znaczenia wyrazu – nie tylko znaczenia desygnacyjnego.
Wystarczaj¹cym powodem, aby korzystaæ z obrazów Google w opisie znaczenia wyrazów, jest to, ¿e znaczenie wi¹¿e znak z jego referentem (zgodnie z klasycznym
trójk¹tem oznaczania Ogdena i Richardsa, zob. np. Grzegorczykowa 2002: 15). Maj¹c
dostêp do zdjêæ lub innych wyobra¿eñ referentów danej nazwy, a tak¿e do obrazów
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z ni¹ kojarzonych, mo¿na trafniej i pe³niej opisaæ jej znaczenie. Niekiedy jedno spojrzenie na listê wyników wystarczy, aby zauwa¿yæ elementy szeroko rozumianego znaczenia, które w analizie s³ownikowej lub korpusowej s¹ niewidoczne lub nie od razu
widoczne.
Nie zawsze funkcja Grafika Google daje wyniki ³atwe do zinterpretowania. Obrazy
przypisane do rzeczowników konkretnych, a tak¿e niektórych innych wyrazów maj¹cych wyrazisty desygnat s¹ zwykle bezpoœredni¹ ilustracj¹ ich znaczeñ, np. dla kot
Google pokazuje zdjêcia kotów, dla p³ywaæ – zdjêcia p³ywaków i innych osób w wodzie, dla czarny – czarne prostok¹ty i inne ciemne motywy graficzne. W wypadku pozosta³ych wyrazów interpretacja wyników jest mniej lub bardziej poœrednia, np. pustka to
g³ównie puste krajobrazy, puste pomieszczenia i portrety (znacz¹ce jest, ¿e przewa¿aj¹
tu zdjêcia czarno-bia³e), przyjaŸñ to postaci ludzkie i motywy symboliczne, np. splecione d³onie, wiedza to ok³adki ksi¹¿ek oraz pochodz¹ce z nich rysunki i diagramy, a szybki to motocykle, poci¹gi i potrawy, które mo¿na szybko przygotowaæ.
Wyniki kwerend s¹ zapoœredniczone przez ró¿ne elementy szeroko rozumianego znaczenia wyrazu (w tym jego typowe konteksty), a tak¿e konwencje znakowe przyjête
w danej kulturze. Dla s³owa czekoladka wœród zdjêæ czekoladowych przysmaków wyszukiwarka pokazuje stosunkowo liczne portrety ciemnoskórych lub opalonych, sk¹po
ubranych kobiet, dla s³owa ³asiczka – prócz zwierzêcia wyœwietla obraz Leonarda da
Vinci i jego malarskie lub graficzne trawestacje, dla Google – przede wszystkim logotyp wyszukiwarki, dla Polska – god³o, flagi i mapy, a w dalszej czêœci listy m.in. migawki
z meczów pi³karskich z udzia³em polskiej dru¿yny (czêœæ tych obrazów jest przyporz¹dkowana w rzeczywistoœci nie do s³owa Polska, lecz polski, tego efektu nie mo¿na
jednak unikn¹æ, gdy¿ wyszukiwarki internetowe nie ujednoznaczniaj¹ s³ów).
Przyporz¹dkowanie obrazów do s³ów na stronach WWW nie jest arbitralne – jak
w wypadku internetowych archiwów fotograficznych – lecz wynika z ich naturalnego
s¹siedztwa. Œledzenie zwi¹zku obrazów i s³ów w tym naturalnym, dynamicznym i na
pozór chaotycznym – jak samo ¿ycie – œrodowisku pozwala opisaæ wiele elementów naszego kodu kulturowego, nie zawsze ³atwo widocznych. Poniewa¿ na liœcie wyników
wyszukiwarki Google pierwszeñstwo maj¹ strony popularne – œciœlej: takie, do których
prowadz¹ liczne linki z innych stron, zw³aszcza te¿ popularnych – obrazy Google daj¹
wgl¹d w funkcjonowanie s³ów w kulturze masowej.
W wypadku wyrazów wieloznacznych interpretacja wyników mo¿e byæ utrudniona.
Warto rozwa¿yæ ujednoznacznienie kwerendy przez uwzglêdnienie wyrazów, które powinny lub które nie powinny wyst¹piæ na tej samej stronie, co s³owo szukane. Mo¿na
wpisaæ je rêcznie lub wybraæ jedn¹ z kwerend sugerowanych przez mechanizm wyszukiwania przyrostowego. Proporcja obrazów odpowiadaj¹cych ró¿nym znaczeniom szukanego s³owa mo¿e byæ jednak sama w sobie interesuj¹ca jako miara rozpowszechnienia znaczeñ.
Nale¿y pamiêtaæ o wyborze w³aœciwego jêzyka: wyszukiwarka automatycznie wybiera jêzyk zgodny ze swoj¹ wersj¹ jêzykow¹, wiêc jeœli chcemy szukaæ stron w innym
jêzyku, trzeba zmieniæ opcje wyszukiwania lub skorzystaæ z obcojêzycznej wersji wyszukiwarki. Dodatkowo mo¿na ograniczyæ wyszukiwanie do stron zindeksowanych na
serwerach w okreœlonym kraju.
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Aby zniwelowaæ wp³yw chwilowych wzrostów popularnoœci niektórych stron, mo¿na ograniczyæ wyszukiwanie do stron zindeksowanych w okreœlonym przedziale czasu.
Wskazówki dotycz¹ce zapytañ mo¿na znaleŸæ na stronie Google14. Warto wypróbowaæ
ró¿ne opcje i ró¿ne warianty tych samych kwerend.
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