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У лінгвістыцы, філасофіі і псіхалогіі ўяўленне пра свет, 

адлюстраванае ў чалавечай свядомасці, называецца карцінай свету, якая 

выказвае «спецыфіку чалавека і яго быцця, узаемаадносіны яго з 

навакольным светам, важнейшыя ўмовы яго існавання ў свеце» [5; 11]. 

Пазнавальны, маральны, эстэтычны кампаненты свядомасці 

чалавека адлюстраваны ў карціне свету.  

Паняцце «карціна свету» было ўведзена нямецкім фізікам Генрыхам 

Герцам пры апісанні ўсёй разнастайнасці, якая склалася ў ходзе вывучэння 

рознымі даследчыкамі аб'ектаў знешняга свету. У далейшым высновы Герца 

былі пашыраны Максам Планкам, які даў вызначэнне фізічнай карціны 

свету, як «вобразу свету», які ўяўляе сабой адлюстраванне тых 

заканамернасцяў, якія існуюць у прыродзе. Далей сталі з'яўляцца апісанні 

хімічнай, біялагічнай, эканамічнай, дэмаграфічнай, педагагічнай, моўнай, 

эстэтычнай, культурнай, тэхнічнай і іншых карцінах свету. Першай 

перадумовай для разумення карціны свету як рэальнасці стала вучэнне 

Платона пра віды, у якім было прадстаўлена раскрыццё ў чалавечай 

свядомасці ідэальнай сутнасці рэчаіснасці. У пачатку ХХ стагоддзя 

пытаннем аб карціне свету займаўся нямецкі філосаф Освальд Шпэнглер у 

працы «Заход Еўропы». Ён лічыў, што гісторыя - гэта вобраз, пры дапамозе 

якога ўяўленне чалавека імкнецца запазычыць разуменне жывога быцця 

свету ў адносінах да ўласнага жыцця.  



Шпэнглер прапанаваў адрозніваць навуковую карціну прыроды і 

гісторыю і адзначаў, што ў прадстаўленні кожнага чалавека яго свет ёсць 

ажыццяўленне духоўнай стыхіі. У сваю чаргу нямецкі філосаф Марцін 

Хайдэгер сцвярджаў, што развіццё індывідуалізму спрыяе стварэнню 

карціны свету. Ўсе бакі чалавечага жыцця з гэтага часу становяцца пунктам 

адліку для яго ўласнай ацэнкі навакольнай рэчаіснасці, а назіранне за светам 

і навука аб свеце ператвараюцца ў навуку пра чалавека. 

Цікавасць да моўнай карціны свету выяўляўся яшчэ ў працах 

В.Гумбальдта, які лічыў, што гістарычная жыццё грамадства ёсць вынік 

свабоды і неабходнасці жыцця індывідаў і жыцця цэлага. Працягваюць ідэі 

Гумбальдта прыхільнікі неагумбальдтыянства, якія лічылі, што мова 

канстытуе прадстаўлення індывіда аб знешнім свеце. Тэрмін «моўная 

карціна свету» быў уведзены Людвігам Вітгенштэйнам як тэрмін філасофіі 

і логікі ў яго «Логіка-філасофскім трактаце» для абазначэння сістэмы 

вобразаў, якія адлюстроўваюць усю сукупнасць дасягнутых навукай 

вынікаў пазнання свету.  

З 1960-х гадоў праблема карціны свету стала разглядацца семіётыкай 

(працы нямецкага навукоўца Лео Вайсгербера) пад час  даследаванні 

першасных мадэлюючых сістэм (мовы) і другасных сістэм (міфа, рэлігіі, 

фальклору, паэзіі, кіно, жывапісу, архітэктуры). Адным з заснавальнікаў 

сучаснага вучэння аб моўнай карціне свету лічыцца германскі навукоўца  

Іаган Готфрыд Гердэр, вышэйшым ідэалам для якога была вера ва 

ўрачыстасць усеагульнай, касмапалітычнай гуманнасці, якая разумелася ім 

як ажыццяўленне гарманічнага адзінства чалавецтва ў мностве аўтаномных 

індывідаў, кожны з якіх дасягнуў максімальнай рэалізацыі свайго 

прызначэння. 

Айчынныя філосафы (Г. А. Бруцян, Р. І. Павілёніс) і лінгвісты (Ю. М. 

Караулаў, Г. Ул. Калшанскі, В. І. Паставалава, Б. А. Сярэбранікаў, В.М. 



Тэлія і інш.) адрозніваюць канцэптуальную і моўную карціны свету. Тэрмін 

«моўная карціна свету» паказвае на тое, што носьбітам карціны свету 

з'яўляецца мова, тады як тэрмін «канцэптуальная карціна свету» паказвае на 

тое, з якіх элементаў складаецца гнасеалагічны аб'ект, які абмяркоўваецца» 

[4; 52]. Паспрабуем убачыць адрозненні паміж канцэптуальнай карцінай 

свету і моўнай карцінай свету. Свет - гэта чалавек і асяроддзе ва 

ўзаемадзеянні. Адлюстраванне свету ў свядомасці, прадстаўлення чалавека 

аб свеце, інфармацыя пра асяроддзе і чалавека - гэта канцэптуальная карціна 

свету. Веды пра асяроддзе і чалавека, перапрацаваная і зафіксаваная ў мове, 

- гэта моўная карціна свету. Носьбітам як канцэптуальнай карціны свету, так 

і моўнай карціны свету з’яўляецца чалавек.  

У спазнанні чалавекам аб'ектыўнай рэальнасці складаецца стварэнне 

канцэптуальнай карціны свету. В.В.Маркоўкін лічыць крыніцамі яе 

фарміравання прыроджаныя веды; веды, атрыманыя чалавекам у выніку яго 

практычнай; веды, атрыманыя з тэкстаў, з якімі чалавек знаёміцца на 

працягу свайго жыцця; веды, выпрацаваныя ў працэсе мыслення; веды, 

выкліканыя роднай мовай - «кагнітыўная спадчына» [4; 32 – 43]. Моўная 

карціна свету заснавана толькі на ведах, якія выкліканы роднай мовай, яе 

адзінкамі і катэгорыямі. Аднак варта ўлічваць, што веды, якім валодае 

моўная асоба, у той ці іншай меры абумоўлены мовай. Канцэптуальная 

карціна свету - ментальнае спалучэнне, яе  асноўныя элементы - инфармемы 

- некаторыя інфармацыйныя цэласнасці. Карціна свету экспануецца ў мове, 

у жэстах, у выяўленчым мастацтве і музыцы, рытуалах, рэчах, этыкеце, 

міміцы, спосабах вядзення гаспадаркі, тэхналогіі рэчаў, у сацыякультурных 

стэрэатыпах паводзін людзей і г.д. [4; 19 – 23]. Моўная карціна свету - гэта 

ментальна-лінгвальнае спалучэнне, яе элементамі з'яўляюцца канцэпты, 

г.зн. азначаныя инфармемы. Экспанентам моўнай карціны свету з’яўляецца 

этнічная мова. 



Канцэптуальная карціна свету можа быць агульначалавечай, паколькі 

змяшчае ў сябе логіку чалавечага мыслення. У гэтым сэнсе карціны свету 

для ўсіх людзей маюць агульныя рысы, што абгрунтоўваецца тым, што 

чалавечае мысленне ажыццяўляецца па адзіных законах. Аднак у 

прадстаўнікоў розных эпох, розных сацыяльных, узроставых груп, розных 

абласцей навуковых ведаў і прафесій канцэптуальныя карціны свету могуць 

быць рознымі Людзі, якія размаўляюць на розных мовах, могуць мець пры 

пэўных умовах блізкія карціны свету, а людзі, якія размаўляюць на адной 

мове, - розныя.  

Моўная карціна свету абумоўлена і рэпрэзентаваны ў этнічнай мове і 

ставіцца да канцэптуальнай карціны свету як прыватная да цэлага, займае 

значную прастору ў канцэптуальнай карціне свету, паколькі веды, дадзеныя 

роднай мовай, большыя па аб'ёме і якаснай разнастайнасці зы тыя веды, якія 

атрымліваюцца з усіх іншых крыніц.  

 «Моўная карціна свету здольная адлюстраваць толькі частка «ладу 

свету» [1; 46]. Вынікае гэта з супярэчнасці паміж бясконцасцю свету і 

канчатковым лікам дыскрэтных адзінак мовы [1; 43]. А.С. Кубракова 

выказвае меркаванне аб суаднесенасці моўнай карціны свету да 

канцэптуальнай як часткі да цэлага. Даследчыца разглядае моўную карціну 

свету частку «агульнай канцэптуальнай мадэлі свету ў галаве чалавека, г.зн. 

сукупнасці ўяўленняў і ведаў чалавека аб свеце, інтэграванай у нейкае цэлае 

і якая дапамагае чалавеку ў яго далейшай арыентацыі пры ўспрыманні і 

пазнанні свету» [2; 169].  

Моўная карціна свету змяняецца павольна, яна кансерватыўная і 

доўга захоўвае архаічныя элементы ранніх карцін. Гэтыя элементы служаць 

асновай для стварэння новай карціны свету, яны ў працэсе пазнання 

напаўняюцца новым сэнсам. Пры гэтым моўная карціна свету здольная 

ўтрымліваць у сабе і састарэлыя, і новыя карціны свету.  



Аб'ектам вывучэння лінгвістыкі з'яўляецца моўная карціна свету. У 

айчыннай лінгвістыцы праблема моўнай карціны свету пачала 

распрацоўвацца ў сувязі з тэзаурусным вывучэннем лексікі (работы Ю.М. 

Каравулава). У цяперашні час карціна свету разглядаецца ў працах Н.Д. 

Аруцюнавай, Ю.Д. Апрэсяна, А. Вяжбицкай, В.В. Маркоўкіна, Ю.С. 

Сцяпанава, В.М. Тэлія. Даследчыкі згодныя з тым, што моўная карціна свету 

- ментальна-лінгвальнае ўтварэнне, інфармацыя аб навакольнай рэчаіснасці, 

захаваная ў індывідуальнай або калектыўнай свядомасці, рэпрэзентаваная 

сродкамі мовы. Асаблівасці моўнай карціны свету і яе характар абумоўлены 

мовай, паколькі мова – гэта найважнейшы спосаб фарміравання і існавання 

ведаў чалавека пра свет. У працэсе дзейнасці чалавек спазнае аб'ектыўны 

свет і фіксуе вынікі пазнання ў словах. Сукупнасць гэтых ведаў у моўнай 

форме з'яўляецца моўнай карцінай свету, якую называюць таксама «моўнай 

рэпрэзентацый свету», «моўнай мадэллю свету».  

У межах моўнай карціны свету ажыццяўляецца сувязь мовы з 

мысленнем, навакольным светам, культурнымі і этнічнымі з'явамі, а таксама 

з'явамі ўнутры самой мовы. «Мова ёсць сістэма разумення, гэта значыць, у 

канчатковым рахунку, светаразумення; мова і ёсць само светаразуменне» [3, 

822].  

Н.Д. Шведава ўяўляе структуру моўнай карціны свету як разгорнутае 

палатно з намаляванай на ім вяршыняй і звернутымі да яе ўчасткамі, 

кампаненты якіх размяшчаюцца як ступені. У вяршыні гэтага малюнка 

стаіць чалавек; да гэтай вяршыні звернутыя дзве галоўныя галіны: «сам 

чалавек, яго жыццядзейнасць і яе плён» і «яго асяроддзе, сфера яго 

існавання». Менавіта такое першаснае чляненне адпавядае ўспрыманню 

чалавекам самога сябе і таго, што існуе вакол яго і «для яго» [6, с. 15].  

Моўная карціна свету мае дваісты характар. Умовы жыцця людзей, 

навакольны свет вызначаюць іх свядомасць і паводзіны, што знаходзіць 



адлюстраванне ў іх моўнай карціне свету. А з другога боку чалавек 

успрымае свет пераважна праз родную мову. Такім чынам моўная карціна 

свету выконвае дзве базавыя функцыі: інтэрпрэтатыўную, якая забяспечвае 

бачанне свету, і рэгулятыўную, якая служыць арыенцірам чалавека ў свеце. 

Акрамя базавых вылучаюцца наступныя функцыі: наймення (прадметаў, 

прыкмет, з'яў, працэсаў, станаў, адносін, сітуацый, падзей і г.д.); 

эксплікацыі вынікаў катэгарызацыі з'яў рэчаіснасці; ідэнтыфікацыі з'яў 

свету; арыентацыі ў навакольным свеце; сацыялізацыі, аднясення да пэўнай 

культуры. 

Моўная асоба арганізуе змест выказвання ў адпаведнасці з моўнай 

карцінай свету. У гэтым праяўляецца спецыфічна чалавечае ўспрыманне 

свету, зафіксаванае ў мове.  
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