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JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA — KONCEPTUALNY OBRAZ
ŚWIATA — ARTYSTYCZNY OBRAZ ŚWIATA: CECHY
PARAMETRYCZNE I CHARAKTERYSTYKA RELACJI
ANASTAZJA JAREMCZUK
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STRESZCZENIE. Niniejszy artykuł poświęcony jest zbadaniu zagadnienia cech
parametrycznych takich pojęć jak: językowy obraz świata, konceptualny obraz świata oraz
artystyczny obraz świata. Prześledzono proces kształtowania się lingwokonceptologii jako nauki
niezależnej, wyznaczono znaczenie terminu lingwokonceptologia, jej obiekt oraz przedmiot,
a także cel i zadania wskazanej dziedziny nauki. Wnioskujemy, że lingwokonceptologia opiera się
na identyfikacji i badaniu konceptów, a także na środkach, które je reprezentują. Obraz świata to
zbiór ludzkich wyobrażeń na jego temat. Konceptualne i językowe obrazy świata są ze sobą
skorelowane: pierwszy obiektywizuje wiedzę w ludzkim umyśle realizowaną poprzez językowy
obraz świata, przy czym jest znacznie szerszy; drugi to sposób badania pewnych indywidualnych lub
narodowych osobliwości zachowań ludzkich poprzez modelowanie pojęć. Artystyczny obraz świata
różni się tym, że zbudowany jest na podstawie aktualizacji obiektywnej, ale jednocześnie
subiektywnej idei świata, a także ludzkiej świadomości, która graniczy z czynnikiem nieświadomym
oraz iluzjami.
Słowa kluczowe: lingwokonceptologia, lingwistyka kognitywna, obraz świata, językowy obraz
świata, konceptualny obraz świata, artystyczny obraz świata
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LINGUAL PICTURE OF THE WORLD — CONCEPTUAL PICTURE
OF THE WORLD — ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD:
PARAMETRIC FEATURES AND CORRELATIONS
ANASTASIIA YAREMCHUK
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland

ABSTRACT. The study elucidates a topical problem related to the manifestation of
characteristic parametric features of such important concepts as the lingual picture of the world, the
conceptual picture of the world, the artistic picture of the world. In the course of the investigation,
the process of formation of linguoconceptology as an independent field of research is considered, the
meaning of the term linguoconceptology is clarified, the object and subject of this approach along
with its purpose and objectives are revealed. We conclude that linguoconceptology is based on the
identification and study of concepts, as well as means that represent them. The picture of the world
is a set of ideas of a person about the world. Conceptual and lingual pictures of the world are
intertwined: the former objectifies knowledge in the human mind, which is accumulated through the
lingual picture of the world, though it is much broader; the latter implies a means of studying certain
individual or national characteristics of human behaviour through modelling concepts. The artistic
picture of the world stands out as it is built on the basis of the actualisation of both objective and
subjective representations of the world simultaneously, as well as on human consciousness, which
borders on the unconscious and illusions.
Key words: linguoconceptology, cognitive linguistics, picture of the world, the lingual picture of
the world, the conceptual picture of the world, the artistic picture of the world

Л

інгвоконцептологія — відносно нова наука в сучасному мовознавстві,
початки якої віднаходимо в к. ХХ ‒ поч. ХХІ ст. Думки науковців
розходяться щодо походження цієї галузі, а також щодо її зв’язку з ін‑
шими науками. Зокрема, В. Іващенко зауважує, що одним з поштовхів для
утворення галузі лінгвістичної концептології стало поширення поняття концепт. Як напрям вона виникла в контексті функціоналізму та генеративізму
на межі когнітивної та антропоцентричної наукових парадигм [див.: Іващен‑
ко 2006: 3]. Н. Долусова вважає, що лінгвоконцептологія як окрема наука
первинно входила до когнітивістики (наприкінці ХХ ст.). Дослідник пояснює,
що ця наукова дисципліна „вивчає формування та функціонування концептів,
досліджує їхню структуру та зв’язки між ними на тлі мовного матеріалу, тобто
шляхом дослідження безпосередньої взаємодії мови та мислення” [Долу‑
сова 2011: 72]. О. Селіванова також стверджує, що лінгвоконцептологія як
наука виокремилася з когнітивної лінгвістики. Науковець виділяє основну
мету аналізованої науки — опис концептів, а також мовних засобів, що їх
репрезентують, і конкретні завдання лінгвістичної концептології [Селіва‑
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нова 2008: 403]. До того ж, на думку О. Селіванової, основною категорією
лінгвоконцептології є концептуалізація як „один з процесів пізнавальної
діяльності людини, що полягає в осмисленні й упорядкуванні результатів
внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, явища
дійсності та їхні ознаки” [Селіванова 2008: 403].
Автори монографії Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ
в українському мовному просторі визначають лінгвоконцептологію як „нову
лінгвістичну галузь, спрямовану на детальний аналіз концептів різних типів та
їхніх мовних репрезентацій” [Космеда, Плотнікова 2010: 20], а також виділя‑
ють два основні дослідницькі підходи в межах лінгвістичної концептології —
лінгвокогнітологічний і лінгвокультурогічний [Космеда, Плотнікова 2010: 20].
У лінгвоконцептології досліджують картину світу як „результат обробки
інформації про середовище й людину. Як глобальний образ, вона являє собою
основу світобачення, світовідчуття й реалізується в різноманітних формах
людської поведінки, до яких належить і людська мова” [Живіцька 2010: 20].
Т. Захарова визначає картину світу як „найбільш загальне інтегральне сприй‑
няття світу в його цілісності, сукупність знань, що формується за участі всіх
рівнів і форм пізнання: теоретичного, емпіричного, логічного, чуттєвого, на‑
укового, філософського, буденного, релігійного й міфологічного” [Захаро‑
ва 2008: 118–121] (переклад автор. — А. Я.). З. Попова та Й. Стернін картину
світу розуміють як „упорядковану сукупність знань про дійсність, що сфор‑
мувалася в суспільній, а також груповій, індивідуальній свідомості” [Попова,
Стернин 2007: 36] (переклад автор. — А. Я.).
Термін картина світу вперше, як відомо, ужив Г. Герц у працях, які при‑
святив вивченню фізичної картини світу. Зазначений науковець трактував цей
термін як „сукупність внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких
логічним шляхом можна отримувати відомості щодо поведінки цих предметів”
[Герц 1959: 198] (переклад автор. — А. Я.). У роботах М. Хайдеггера термін
картина світу набув такого значення: „де світ стає картиною, там до того, що
існує, узагалі підходять як до того, на що націлена людина й що, відповідно,
хоче піднести собі, мати перед собою […]” [Хайдеггер 1993: 49] (переклад
автор. — А. Я.).
Зауважмо, що термін картина світу виник під впливом ідей В. фон Гум‑
больдта та О. Потебні про внутрішню форму мови. На формування поняття
“картина світу” вплинули теоретичні положення американської етнолінгвісти‑
ки, зокрема гіпотеза “лінгвістичної відносності” Е. Сепіра та Б. Уорфа [див.:
Живіцька 2010: 21]. Свого часу В. Гумбольдт і його послідовники вважали,
що мова — „«дух народу»; вона приховує особливий світогляд і специфічний
спосіб мислення. Мова, очевидно, є зовнішнім проявом духу народу. Вона
створює образ, картину світу, а, отже, відмінності в мовах узгоджуються з від‑
мінностями в поглядах на світ” [Гумбольдт 1984] (переклад автор. — А. Я.).
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Спираючись на ідеї В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербер розробляв тео‑
рію мовної картини світу. Зазначений дослідник уперше застосував термін
картина світу в монографії Рідна мова й формування духу, у якій зазначив,
що основна функція мови — формування в людини картини світу [див.: Жи‑
віцька 2010: 21]. Л. Вайсгербер надавав мові провідну роль — роль “творця
світу”, при цьому навколишньому світу, довкіллю як об’єктивному чиннику
формування картини світу відводив менш важливу роль. Крім того, він при‑
пускав, що „існує відносна свобода людської свідомості від мовної картини
світу, проте в її межах” [див.: Живіцька 2010: 22].
Е. Сепір і Б. Уорф висунули відмінну за змістом теорію про те, що „мова
відіграє визначну роль у процесі пізнання, а люди бачать світ по-різному ‒‒
крізь призму рідної мови”. Ця теорія суголосна із зазначеною вище їхньою
гіпотезою лінгвістичної відносності, за якою „мова повністю переплітається
з безпосереднім досвідом людей” [див.: Живіцька 2010: 22]. Зауважмо, що,
на думку О. Хорошуна, „мова — не просто дзеркальне відображення світу, а
тому фіксує не лише сприйняте, але й усвідомлюване людиною” [Хорошун
2011: 241–246].
На переконання Б. Уорфа, „ми можемо по-різному бачити і сприймати
світ, але саме мова визначає спосіб нашого бачення і сприйняття довкілля”
[Живіцька 2010: 23]. Учений намагався порівняти мовну та наукову картини
світу, акцентуючи увагу саме на значенні мовної картини світу, що призвело
до „перебільшення значення мови для розвитку науки” [Живіцька 2010: 23].
Розвиваючи теорію В. Гумбольдта, О. Потебня запропонував власну філо‑
софію мови, зосереджуючи увагу на ролі слова та доводячи, що саме слово є
засобом сприйняття думки. Сучасний український мовознавець В. Жайворо‑
нок висунув „концепцію інтерпретації лінгвофілософської категорії «мовна
картина світу»” [Живіцька 2010: 23–24]. Цей учений уважає, що „всесвіт є
предметом пізнання, тому, осмислюючи його, людина пізнає й саму себе”
[Живіцька 2010: 23–24]. Одним з найважливіших елементів цього пізнання
є, звісно, мова.
Лінгвісти традиційно виділяють концептуальну та мовну картини світу.
Концептуальна картина світу містить інформацію, репрезентовану в поняттях,
„у той час як в основі мовної моделі лежать знання, закріплені в семантичних
категоріях і семантичних полях, складених зі слів і словосполучень” [Хо‑
рошун 2011: 241–246]. Концептуальна картина світу відображає структуру
репрезентації знання. Хоча зміст понять “концептуальна картина світу” та
“мовна картина світу” є цілком різним, відмінності між ними досить умовні,
оскільки між зазначеними картинами світу відстежуємо зв’язок, як між мис‑
ленням і мовою.
На думку О. Хорошуна, „концептуальна картина світу — це базис картини
світу як ядро світогляду, що репрезентує риси специфічного людського спо‑
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собу світосприйняття. ККС містить узагальнену інформацію про світ, вона
ширша й багатша, ніж МКС. За межами ККС залишається інформація, що
становить особливості мовного сприйняття дійсності в тому чи тому мов‑
ному середовищі й відображається в мовній культурі народу. ККС містить
інформацію в поняттях, а МКС виявляє знання, закріплені в значеннях слів і
словосполучень” [Хорошун 2011: 241–246] чи інших мовних формах. Як
уважає О. Хрищена, „концептуальна картина світу — це не лише система
понять про сукупність реалій довкілля, а й система смислів, утілена в ці реалії
через слова — концепти. Концептуальна картина світу є значно ширшою, ніж
мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення”
[див. Хрищена 2012]. У праці Ж. Маслової концептуальна картина світу
пояснена як „той ментальний рівень або та ментальна (психічна) організація,
де зосереджена сукупність усіх концептів, даних розуму людини, їх
неупорядковане об’єднання” [Маслова 2012: 14] (переклад автор. — А. Я.).
Мовна картина світу — це „відбитий засобами мови образ свідомості,
реальності, модель інтегрального знання про концептуальну систему уявлень,
що репрезентована мовою. МКС прийнято відмежовувати від концептуальної,
або когнітивної моделі світу, що є основою мовного втілення, словесної кон‑
цептуалізації сукупності знань людини про світ” [Хорошун 2011: 241–246].
О. Хрищена подає своє визначення мовної картини світу, відповідно до якого
це „система взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває об’єктивний стан
речей довкілля і внутрішнього світу людини. Якщо концептуальна картина
світу існує у вигляді концептів, що утворюють концептосферу, то мовна кар‑
тина світу існує у вигляді значень мовних знаків, які утворюють сукупний
семантичний простір мови” [Хрищена 2012]. З. Попова та Й. Стернін
тлумачать МКС як „сукупність зафіксованих в одиницях мови уявлень народу
про дійсність на певному етапі розвитку народу, уявлення про дійсність, відо‑
бражене в мовних знаках і їхніх значеннях, ‒‒ мовне членування світу, мовне
упорядкування предметів і явищ, що закладені в системних значеннях слів,
інформація про світ” [Попова, Стернин 2007: 38] (переклад автор. — А. Я.).
На переконання О. Хрищеної, концептуальна картина світу здатна накла‑
датися на мовну через засоби мови. Також ця дослідниця вказує, що основу
зазначених картин світу формують різні засоби: ККС виражається через по‑
няття та уявлення, а МКС — через мовні одиниці. Принциповою відмінністю
між ними є „наявність невербальних засобів вираження в концептуальній
картині світу й лінгвістичних засобів творення загальних рис та національ‑
них особливостей мовної картини світу” [Хрищена 2012]. Утім,
з іншого боку, когнітивна та мовна картини світу пов’язані між собою як
„первинне та вторинне, як ментальне явище та його вербальне озовнішнення,
як зміст свідомості та засіб доступу дослідника до цього змісту” [Попова,
Стернин 2007: 39] (переклад автор. — А. Я.).

Studia Ukrainica Posnaniensia VIII-1.indd 73

2020-03-27

74

Анастасія Яремчук

У лінгвістиці виокремлюють і художню картину світу, що є вторинною
картиною світу, ознаки якої збігаються з характеристиками мовної. „Вона
виникає у свідомості читача під час сприйняття ним художнього твору (або у
свідомості глядача, слухача ‒‒ під час сприйняття інших витворів мисте‑
цтва)” [Попова, Стернин 2007: 40]. З. Попова та Й. Стернін підкреслюють,
що в художньому тексті картина світу створюється через відповідні мовні
засоби. Вона має здатність „відображати індивідуальну картину світу у свідо‑
мості письменника. У художній картині світу можуть бути виявлені концепти,
притаманні сприйняттю світу тільки конкретного автора — індивідуальні
концепти письменника. Отже, мова є засобом створення вторинної худож‑
ньої картини світу, що відображає картину світу творця художнього витвору”
[Попова, Стернин 2007: 40] (переклад автор. — А. Я.). Чіткий розподіл у мові
структур прозаїчних і поетичних текстів сприяв виокремленню з художньої
картини світу поетичної картини світу [Маслова 2012: 30].
О. Тупиця пропонує ґрунтовне визначення поняття “поетична картина сві‑
ту” — це „сукупність загальних рис, що властиві внутрішнім індивідуальним
моделям світу; вона створюється в тексті за допомогою системи образів, типо‑
вих мотивів, ключових лексем; це поєднання об’єктивних і суб’єктивних уяв‑
лень про світ” [Тупиця 2009: 98]. За спостереженнями Ж. Маслової, поетична
картина світу, як і ККС, передусім „структурує мовну репрезентацію творчих
і несвідомих процесів [Маслова 2012: 45]. Зазначена дослідниця вважає, що
концептуальна система естетично значуща й „структурує творчу діяльність
індивіда на створення та інтерпретацію альтернативної поетичної реальності,
що характеризується суб’єктивністю, емоційною домінантою, я-центричністю,
фрагментарністю” [Маслова 2012: 45] (переклад автор. — А. Я.). Крім того,
Ж. Маслова звертає увагу на те, що основною когнітивною функцією поетич‑
ної картини світу є „вироблення можливості орієнтації в суб’єктивній реально‑
сті, приведення систем “Я” і “СВІТ” у рівновагу. Предметом знань цієї картини
є естетично усвідомлюване суб’єктивне бачення екзистенціальних й емоційних
ситуацій. А основними структурними елементами поетичної картини світу є
художні (поетичні) концепти” [Маслова 2012: 52] (переклад автор. — А. Я.).
Отже, доходимо висновку, що лінгвоконцептологія ґрунтується на вияв‑
ленні та вивченні концептів, а також засобів їхньої репрезентації. Картина сві‑
ту — це сукупність уявлень людини про світ, концептуальна та мовна картини
світу взаємопов’язані між собою: перша — об’єктивує знання у свідомості
людини, що реалізується через мовну картину світу, але вона значно ширша;
друга — засіб вивчення певних індивідуальних чи національних особливос‑
тей поведінки людей через моделювання концептів. Художня картина світу
різниться тим, що вибудовується на основі актуалізації об’єктивного та вод‑
ночас суб’єктивного уявлення про світ, а також на людському свідомому, що
межує з несвідомим та ілюзіями.
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