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1 Artykuł ten jest skróconą i częściowo zmienioną wersją tekstu Ponimanija termina 
„kartina (obraz) mira” i „model’ mira” v rossijskoj i pol’skoj lingwistike i semiotike, 
opublikowanego w języku rosyjskim w książce: For East is East. Liber Amicorum Wojciech 
Skolmowski, Ed. by T. Soldatjenkova and E. Waegemans, Leuven-Paris-Dudley: Peeters, 
2003, p. 267-275.

2 O tych pojęciach i sposobach pojmowania odpowiednich terminów napisano dość 
często. Por. np. omówienie w podręczniku Wiktorii W. Krasnych (2001, 64-68).

W przeglądzie omawiane są różne koncepcje rozumienia terminów ob- 
raz/model świata (OS/MS) i językowy obraz świata (JOS) w nauce rosyjskiej 
(zwłaszcza lingwistyce i filozofii) ostatnich trzech dziesięcioleci. Rozpatrywane 
są definicje i punkty widzenia takich znanych badaczy, jak Władimir N. To- 
porow, Tatiana W. Cywian, Jurij D. Apresjan, Boris A. Serebrennikow, Sera- 
fima E. Nikitina i inne. Obraz (model) świata (ogólny, konceptualny, języko
wy) w najbardziej ogólnym ujęciu rozumiany jest jako kompleks wiedzy o nim 
i system konceptów symbolicznych, przy pomocy których uświadamiamy sobie 
i pojmujemy świat, jako odzwierciedlenie rezultatów poznania przez człowieka 
otaczającej go rzeczywistości (rezultatów, które znajdują swój wyraz między 
innymi w kategoryzacji.

Praca ta jest pomyślana jako krótki przegląd różnych sposobów rozu
mienia terminu model/obraz świata (MS/OS) i językowy obraz świata (JOS) 
w nauce rosyjskiej (zwłaszcza lingwistyce) w ostatnich trzech dziesięciole
ciach1 2 .

W humanistyce rosyjskiej, która na różny sposób odwołuje się do 
tradycji moskiewsko-tartuskiej szkoły semiotycznej, model świata zwykle 
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jest rozumiany jako „suma wyobrażeń człowieka o świecie (= kosmo- 
gonia/kosmologia) oraz wyobrażeń człowieka o sobie samym (antropogo- 
nia/«antropologia»)” (Nevskaja i inn. 1998: 442). Władimir N. Toporow 
określa model świata jako „skrócone i uproszczone odzwierciedlenie całej 
sumy systemowych i zoperacjonalizowanych wyobrażeń o świecie wewnątrz 
danej tradycji. [... ] Systemowy i operacyjny charakter modeli świata po
zwalają na poziomie synchronicznym rozwiązać problem identyczności (roz
różnienie inwariacyjnych i wariacyjnych relacji), natomiast na poziomie dia- 
chronicznym — ustalić zależności pomiędzy elementami systemu i ich po
tencjami rozwoju historycznego [...]. Samo pojęcie „świat”, którego model 
się opisuje, należy rozumieć jako człowieka i środowisko w ich wzajemnym 
oddziaływaniu na siebie... ” (MNM, t. 2, 161). Tę definicję przyjmuje rów
nież Tatiana W. Cywian w książce Lingvisticeskije osnovy balkanskoj modeli 
mira (Civ’jan 1990: 5).

Paralelnie z terminem model świata w tradycji rosyjskiej używa się termi
nów kartina mira, obraz mira odpowiadających polskiemu obrazowi świata, 
który z kolei jest kalką niemieckiego pojęcia o trochę innym znaczeniu Welt- 
bild. Nierzadko terminy te są traktowane jako synonimy, czasem używane 
zamiennie, jak np. w pracy (Brutjan 1976). G. A. Brutjan zresztą propo
nował rozróżniać „model myślowy” („wiedza [o świecie — A.J.], utrwalona 
w pojęciowym składzie poznającego subiekta”) i „model językowy” (wiedza 
„wyrażona poprzez jego [subiekta — A.J.] leksykalny, a dokładniej językowy 
bagaż”) (Brutjan 1976: 58), ale to rozpodobnienie pojęć w zaproponowanym 
kształcie się nie przyjęło (jednak por. pojęcia „konceptualizacji” i „języko
wej kategoryzacji świata”).

Termin „naiwny obraz (model)3 świata” używany jest przez Jurija 
D. Apresjana dla oznaczenia odbicia w każdym języku określonego sposobu 
recepcji i organizacji (=konceptualizacji) świata. „Wyrażane w nim (w ję
zyku — A.J.) znaczenia składają się na spójny system poglądów, swoistą 
zbiorową filozofię, która jest narzucana jako obowiązkowa wszystkim nosicie
lom języka. [... ] Właściwy dla języka sposób konceptualizacji rzeczywisto
ści (spojrzenie na świat) jest poniekąd uniwersalny, poniekąd narodowościo
wo swoisty, ponieważ nosiciele różnych języków mogą widzieć świat nieco 
inaczej, przez pryzmat swoich języków” (Apresjan 1995a: 350). W innych 

3 « Obraz » i «model świata» również synonimiczne według Jurija D. Apresjana; por. 
jego pracę (Apresjan 1995a), której drugi rozdział zatytułowany Naiwny obraz świata, 
oraz (1995b), której pierwszy rozdział ma tytuł Wstępne uwagi o naiwnym modelu świata, 
a pierwsze zdanie z kolei brzmi „Mówiąc krótko idea naiwnego modelu świata jest 
następująca: w każdym języku naturalnym odzwierciedla się określony sposób recepcji 
świata, narzucany jako obowiązkowy wszystkim nosicielom języka” (Apresjan 1995b: 629).
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pracach Jurij D. Apresjan opisuje naiwny obraz świata jako „specyfikę kon- 
ceptualistycznego przekroju języka” (Apresjan 1995d: 390; Apresjan 1995c: 
407). W takim naiwnym obrazie świata można, według Apresjana, wyodręb
nić naiwną geometrię, naiwną fizykę czasu i przestrzeni, naiwną psychologię 
itd.

E. S. Jakowlewa, streszczając poglądy Jurija D. Apresjana, (zawarte 
w pracy Apresjan 1995 b), mówi, że w tej pracy „na materiale leksyki i gra
matyki autor uzasadnia językową relewancję pojęcia «naiwny model świata» 
oraz wprowadza podstawowe parametry definiujące to pojęcie: rozbieżność 
z naukowym obrazem świata, możliwość odbicia w naiwnym obrazie świa
ta specyficznych narodowych właściwości świadomości określonego zespołu 
językowego” (Jakovleva 2000).

Sama E. S. Jakowlewa w cytowanej pracy uzasadnia i konkretyzuje na 
przykładzie rozwoju semantyki staroruskich przymiotników ze znaczeniem 
oceny wzorcowej (etalonnoj ocenki) ćistyj, krepkyj, kras’nyj ‘czysty, mocny, 
piękny’ swoją tezę o tym, że „językowy obraz świata jest dynamiczny: 
pewne fragmenty formują się, ujawniają się z biegiem czasu, a inne, na 
odwrót, — zacierają się” (Jakovleva 1996: 48; 2000: 281). Podążając tym 
samym tropem teoretycznym Elena W. Uryson podkreśla, że „językowy 
obraz świata zwykle jest przeciwstawiany naukowemu” oraz że „przyjęło 
się interpretować językowy lub naiwny obraz świata jako odzwierciedlenie 
potocznych (powszednich, codziennych, bytowych) wyobrażeń o świecie” 
(Uryson 2003: 11).

Koncepty „obraz świata” (OS) i „językowy obraz świata” (JOS) są szcze
gółowo omawiane w zbiorowej filozoficzno-lingwistycznej monografii pod re
dakcją Borisa A. Serebrennikowa Roi’ ćelovećeskogo faktora v jazyke (Roi’... 
1988) (autorzy Postovalova, Serebrennikov, Kubrjakova, Telija). Jak pisze 
w przedmowie redaktor, autorzy książki, odcinając się od tych naukowców, 
którzy utożsamiają język i myślenie, rozróżniają odpowiednio dwa obrazy 
świata — konceptualny i językowy. „Konceptualny obraz świata jest bogat
szy od językowego, ponieważ w jego tworzeniu biorą udział różne rodzaje 
myślenia, w tym niewerbalny” (Roi’..., 4). Boris A. Serebrennikow wyróż
nia dwie podstawowe funkcje JOS — oznakowanie podstawowych elemen
tów OS i eksplikacja go przy pomocy środków języka (Roi’..., 5). Części 
składowe JOS to słowa, fleksyjne i słowotwórcze formanty oraz konstruk
cje syntaktyczne (Roi’..., 6). Walentina I. Postowałowa przyznaje istnie
nie wielu różnych obrazów świata (religijno-mitologicznego, filozoficznego, 
naukowego, literacko-artystycznego, językowego), przy czym JOS okazuje 
się jedną z najbardziej głębokich warstw ogólnego OS (Roi’..., 11). Ostat
ni, według słów Walentiny I. Postowałowej, „to całościowy globalny obraz 
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świata4, który jest wynikiem całej duchowej aktywności człowieka, a nie tyl
ko jakiejkolwiek jednej jej części. OS jako globalny obraz świata pojawia 
się u człowieka w trakcie wszystkich jego kontaktów ze światem” (Roi’..., 
19-20). Dalej autorka powtarza, że „najbardziej adekwatnym rozumieniem 
OS wydaje się określenie go jako wyjściowego globalnego obrazu świata, 
który jest podstawą światopoglądu człowieka. OS jawi się przy takim po
dejściu jako subiektywny obraz obiektywnej realności, należy więc do sfery 
idei, która nie przestając być obrazem realności, urzeczywistnia się w zna
kach, nie utrwalając się całkowicie w żadnym z nich” (Roi’..., 20). Autorka 
wyróżnia OS „o statusie istnienia pół obiektywnym”, czyli „nieuprzedmio- 
towiony element świadomości i działalności człowieka”, oraz OS „o statusie 
istnienia obiektywizowanym”, czyli „zobiektywizowany w kształcie określo
nych tworów — różnych «śladów», przypadkowych lub zamierzonych, który 
człowiek pozostawia po sobie w procesie funkcjonowania ... w języku, ge
stach, malarstwie, muzyce, rytuałach, rzeczach, etykiecie, mimice, w modzie, 
w sposobach prowadzenia gospodarstwa, technologii, [... ] w różnego rodza
ju socjokulturowych stereotypach zachowania ludzi itd.” (Roi’...). Autorka 
zwraca uwagę na to, że „różne "uosobienia” OS jako idealnego obrazu świata 
w semiotyce są interpretowane jako poszczególne języki i teksty w tych języ
kach, w oparciu o które jest rekonstruowany istniejący w danym momencie 
lub wcześniej OS” (Roi’..., 22). Wreszcie Elena S. Kubrjakowa w tej samej 
monografii zespołowej szczegółowo omawia problem rozróżnienia „konceptu
alnego” (KMS) i „językowego” (JMS) modeli świata i dokładnie opisuje ich 
wzajemne relacje (KMS jest szerszy od JMS i zawiera go w sobie) (Roi’..., 
144).

4 Trzeba zauważyć, że definiowanie pojęcia „kartina” przy pomocy nie mniej skom
plikowanego i rozmytego pojęcia „obraz” w istocie swej jest tautologią w niewielkim stop
niu pomaga w rozumieniu tego pojęcia, natomiast utrwala praktykę nieuporządkowanego 
i prawie synonimicznego wykorzystania [w rosyjskiej lingwistyce IL] terminów kartina 
mira, model’ mira i obraz mira. Zwróćmy uwagę, że również E.W. Rachilina definiuje 
„kartinę” świata jako „ten obraz rzeczywistości, który człowiek ma na uwadze, kiedy mó
wi i rozumie” (Rachilina 2000: 11). Jako podstawowe źródło dla rekonstrukcji tego obrazu 
świata autorka wykorzystuje stałą łączliwość wyrazów.

Model/obraz świata często jest traktowany jako coś związanego ze swo
istym narodowym światopoglądem, z charakterem narodowym i etnopsy- 
chologią. Jak zauważa Zanna Z. Warbot, w trakcie powstawania problemu 
JOS „jaskrawo ujawniła się tendencja pojmowania językowego obrazu świa
ta jako odbicia wyobrażeń narodu o świecie i dalej jako odzwierciedlenie 
narodowego charakteru i pewnych konstant kultury odpowiedniego etno- 
su” (Varbot 2003: 1). Na przykład Ufimcewa zaczyna swój artykuł Jazy- 
kovoje soznanije i obraz mira slavjan (Świadomość językowa i obraz świata 
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Słowian), poświęcony projektowi Slaujanskogo associatwnogo slouarja (Sło
wiańskiego słownika skojarzeniowego), bardzo charakterystycznym zdaniem: 
„Naturalne życie każdej samoistnej kultury zawiera się w ciągłym tworzeniu 
nowych form dla wyrażenia swego ducha” (Ufimceva 2000: 207). Neoroman- 
tyczny wydźwięk tej tezy w całości potwierdza się następującymi po niej cy
tatami z Alekseja S. Chomjakowa i Sergeja N. Trubieckiego (Ufimceva 2000). 
Kulturę etniczną zresztą autorka rozumie jako „historycznie wypracowany 
sposób działalności” [Ufimceva 2000], a za jedną z form „uzewnętrznienia” 
(„ouneśnenija”) świadomości określonej kultury narodowej autorka uzna- 
je „świadomość językową, czyli przetworzony poprzez język obraz świata 
określonej kultury, czyli całokształt percepcyjnej, konceptualizującej i pro
ceduralnej wiedzy nosiciela kultury o obiektach realnego świata” (Tarasov 
1996: 7)5; (Ufimceva 2000: 208). W ten sposób termin „obraz mira” jest tu 
synonimem dla terminu „kartina mira” i rozumiany jest jako całokształt 
utrwalonej w języku wiedzy o świecie, tożsamej ze świadomością językową, 
a jednocześnie — w ostatecznym rozrachunku — jest to jedna z form wyra
żenia narodowego ducha, zbiorowej podświadomości, która manifestowana 
jest w kształcie „konstant etnicznych”, rozumianych jako mechanizmy psy
chologicznej adaptacji człowieka do otaczającego go światu.

5 E. F. Tarasov, Meżkul’tumoje obśćenije — novaja ontologija analiza jazykovogo 
soznanija, Etnokul'tumaja specifika jazykovogo soznanija, M., 1996., s. 7-22.

6 Por. wyżej w cytacie z Jurija D. Apresjana: „sposób recepcji świata, narzucany 
jako obowiązkowy wszystkim nosicielom języka”.

Walentina A. Masłowa w swoim „neohumboldtiańskim” podręczniku 
lingwo-kulturoznawstwa rozumie językowy obraz świata jako sposób jego 
językowej konceptualizacji, jako odzwierciedlony w języku system koncep
cyjny, przy czym „każda językowa osobowość musi (! — A. J.)6 organizować 
treść wypowiedzi zgodnie z tym obrazem. Właśnie w tym objawia się spe
cyficznie ludzka recepcja świata, utrwalona w języku” (kursywa autorska) 
(Maslova 2001: 64). Ogólny obraz świata pojmowany jest przez autorkę jako 
„rezultat opracowania informacji o człowieku i środowisku”, czyli — jako 
wynik fizycznego i kulturowego doświadczenia (Maslova 2001). JOS, we
dług Walentiny A. Masłowej, „nie należy do jednego rzędu z innymi (fizycz
nym, chemicznym itd.) obrazami świata, poprzedza i kształtuje je, pojrieważ 
człowiek zdolny jest do rozumienia świata i siebie samego dzięki językowi, 
w którym utrwala się społeczno-historyczne doświadczenie — zarówno ogól
noludzki, jak i narodowy. Właśnie ostatni określa swoiste właściwości języka 
na wszystkich jego poziomach. Ze względu na specyfikę języka w świadomo
ści jego nosicieli pojawia się określony językowy obraz świata, przez które
go pryzmat człowiek widzi świat” (Maslova 2001: 64-65). A więc, chociaż
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autorka deklaruje, że idee lingwistyki kognitywnej są jej bliskie, mamy do 
czynienia z kolejną wersją koncepcji relatywizmu lingwistycznego i to o wiele 
bardziej radykalną niż w definicji Jurija D. Apresjana7.

7 Por. łagodzący wyraz nieco w przytoczonym wyżej cytacie Jurija D. Apresjana: 
„nosiciele różnych języków mogą widzieć świat nieco inaczej, przez pryzmat swoich 
języków”.

W ujęciu Wiktorii W. Krasnych, „językowy obraz świata oznacza «świat 
w zwierciadle języka», a obraz świata rozumiany jest jako odzwierciedlenie 
w psychice człowieka otaczającej go rzeczywistości przedmiotowej, upośred- 
nione poprzez znaczenia przedmiotowe i odpowiednie schematy kognitywne 
oraz poddające się świadomej refleksji» (Leont’ev), jako rezultat przeszło
ści tego narodu, do którego siebie zaliczamy (Ufimceva)” (Krasnych 2001: 
66). Takie rozumienie JOS — to popularna, ale niewiele wyjaśniająca me
tafora, natomiast dwa rozumienia OS, jak się wydaje, trudno jest ze sobą 
połączyć, tym bardziej, że pierwsze — psychologiczne przeciwstawia się 
koncepcji nieświadomego, zespołowego i narzucanego człowiekowi poprzez 
język „naiwnego obrazu świata”, natomiast drugie nic nie mówi o istocie 
OS.

Aleksandra A. Zalewska zwraca uwagę na istnienie dwóch podejść „do 
rozpatrywania narodowo-kulturowej specyfiki tych lub innych aspektów 
lub fragmentów obrazu świata [...]: dla jednych punktem wyjścia jest 
język i analizują oni ustalone fakty międzyjęzykowych podobieństw lub 
różnic przez pryzmat językowej systemowości i mówią o językowym obra
zie świata; dla innych punktem wyjścia jest kultura, świadomość języko
wa członków określonej lingwokulturowej społeczności, a w centrum uwa
gi znajduje się wtedy obraz świata. Często się zdarza, że zasadnicze róż
nice pomiędzy tymi dwoma podejściami po prostu nie są zauważane lub 
że deklarowane badanie obrazu świata w rzeczywistości zastępowane jest 
opisem językowego obrazu świata z pozycji systemu języka” (Zalevskaja 
2000: 40).

Arina V. Golowaczewa podjęła się zadania rozpodobnienia zwykle uży
wanych jako synonimy lub wyrazy bliskoznaczne terminów obraz i model 
świata. „Obraz świata (OS), — pisze autorka, — traktowany jest [... ] jako 
kompleks wiedzy o świecie, o urządzeniu i funkcjonowaniu makrokosmosu 
i mikrokosmosu, a w pierwszej kolejności jako część jądrowa tego komplek
su (systemu), którą można uważać za w pewnym stopniu uniwersalną dla 
ludzkiej mentalności w ogóle. OS kształtuje się w rezultacie przekodowania 
recepcji danych przy pomocy systemów znakowych, w pierwszej kolejności 
— języka. Ukształtowany przez mentalność językowej wspólnoty językowy 
obraz świata (JOS) odzwierciedla «wiedzę uniwersalną» etnosu o świecie, 
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co znajduje swoje odbicie w funkcjonowaniu językowych (lingwomentalnych) 
kategorii, przede wszystkim określoności/nieokreśloności [... ] i nieodłączno- 
ści... ” (Golovaćeva 1993: 196). Dalej MS definiowany jest przez autorkę jako 
„system konceptów-symboli, który może być rozumiany jako wynik twór
czego uświadomienia sobie wiedzy o świecie i człowieku ...” (Golovaćeva, 
197). Rozwijając tę myśl, Tatjana M. Nikołajewa pisze: „Obraz świata — to 
odzwierciedlenie fenomenów rzeczywistości i ich nieodzownych właściwości 
ontologicznych, natomiast model świata opisuje właściwości nie denotatów, 
lecz konceptów ucieleśniających się w sferze tekstowej każdego umownego 
«gatunku»” [Zagadka... 1994: 6). W innym miejscu Zoja M. Wołocka i Ari- 
na V. Gołowaczewa podają następującą definicję: „Językowy obraz świata 
(JOS) — to odzwierciedlenie w języku, w kategoriach językowych wyobrażeń 
o świecie, realizowane przez mentalność ludzką danej wspólnoty językowej. 
Obraz świata (OS) w danej pracy jest rozpatrywany przede wszystkim ja
ko zasób wspólnej wiedzy nosicieli języka, który odzwierciedla się w JOS 
jako coś znane apriorycznie, jako swoista «wiedza uniwersalnaw, której frag
menty nie mogą stać się treścią komunikacji” (Volockaja, Golovaćeva 1995: 
218).

Jeszcze jeden wariant rozpodobnienia pojęć modelu i obrazu świa
ta zaproponowała Sierafima E. Nikitina. Przyjmując dla modelu defi
nicję Władimira N. Toporowa, badaczka pisze, iż „w jednostkach języ
kowych realizuje się szczególny sposób widzenia świata, zdeterminowa
ny przez model kulturowy. W każdym języku [... ] mogą być realizowa
ne również inne modele kulturowe — naukowe, artystyczne, konfesyjne 
[...]. W ramach tych modeli możemy mówić o szczególnych kulturowo- 
językowych obrazach świata — połączeniach modeli kulturowych z moż
liwościami jednostek językowych. Tak więc jednostki modelu kulturowe
go są to ogólne wyobrażenia o świecie, które realizują się w najrozma
itszych kodach kulturowych, a jednostkami kulturowo-językowego obrazu 
świata zbudowanego na danych leksykalnych są koncepty kulturowe”' (Ni
kitina 1999: 4). W tej: wersji kulturowy model świata jest w stosunku 
do JOS swoistym „induktorem”, który nakłada pewne sensy kulturowe 
na język, aktualizując w ten sposób symboliczny potencjał jego jedno
stek.

Podsumowując, obraz (model) świata (ogólny, konceptualny, językowy) 
w najbardziej ogólnym ujęciu rozumiany jest przez różne tradycje naukowe 
jako obraz, interpretacja, odzwierciedlenie sumy wyobrażeń o świecie, ja
ko kompleks wiedzy o nim i system konceptów symbolicznych, za pomocą 
których uświadamiamy sobie i pojmujemy świat, jako odzwierciedlenie rezul
tatów poznania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości (rezultatów, 
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które znajdują swój wyraz między innymi w kategoryzacji rzeczywistości) 
oraz sposób jego (świata) odzwierciedlenia, i wreszcie jak całokształt sądów 
o świecie.

Przetłumaczyła Irina Lappo
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UNDERSTANDING OF THE TERMS WORLDVIEW AND WORLD MODEL IN 
RUSSIAN SEMIOTICS AND LINGUISTICS

The article surveys various conceptions of the understanding of the terms worl- 
duiew/world model and linguistic worlduiew in the Russian linguistics and philosophy of 
the last three decades. A discussion is offered of the definitions proposed by and po- 
ints of view of the following authors: Vladimir N. Toporov, Tatiana V. Tsyyjan, Jurij 
D. Apresjan, Boris A. Serebrennikov, Serafim E. Nikitin and others. (Generał, conceptual, 
linguistic) worldview/world model is understood as a picture, interpretation, or reflection 
of the ideas about the world, as a complex of the knowledge about it and a system of 
symbolic concepts, by means of which we know and understand the world. It is a reflec
tion of the process of coming to the knowledge of reality (manifested, among others, in 
the categories which people construct). It is a way in which the world is reflected. Finally, 
it is the totality of judgments about the world.


