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У статті подано огляд сучасних лінгвістичних підходів до вивчення
ірреального. Зіставлено основні наукові підходи. Визначено головні недоліки та
переваги. Окреслено напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: ірреальність, вербалізація, уявний, концепт, дієслово,
модальність.

У просторі можливих світів зконструйований ірреальний світ є опонентом,
контрприкладом світу реального. Ірреальне не співвідноситься безпосередньо з
матеріальними об’єктами. Воно належить до сфери уявного, навколо якої не
вщухають наукові дискусії, що є частковим проявом проблеми співвідношення
матеріального та ідеального, буття і небуття.
Актуальність проведеного дослідження зумовлена активною розробкою
мовознавцями теорії можливих світів та визначенням місця ірреального. Метою
нашого дослідження є аналіз сучасних мовознавчих тенденцій у вивченні
ірреального. Відповідно до поставленої мети у статті вирішуються наступні
завдання: виявити й окреслити загальні тенденції у дослідженні ірреального, надати
їм характеристику з позиції антропоцентричної орієнтації сучасної наукової
парадигми.
В останні роки в рамках антропоцентричної парадигми до кола наукових
інтересів мовознавців увійшли дослідження ірреального в різних площинах: з точки
зору семантичних особливостей мови [2; 31], вербальної експлікації можливого [32];
підсвідомого [14], в межах профетичної картини світу [13] тощо.
Про значущість зазначеного поняття в житті людини свідчить широкий діапазон
мов, на матеріалі яких були проведені дослідження ірреального в мовознавстві –
англійська [32; 33; 35], болгарська [8], іспанська [3], італійська [34], німецька [20];
осетинська [6], російська [7; 17], українська [15; 25]; французька [29], мови Африки
[27] та інші.
Ірреальність може експлікуватися за допомогою різних лексико-граматичних
розрядів слів: іменників, прикметників, дієслів. Але оскільки дієслово становить
універсальну одиницю вербалізації ірреальності, воно було і є предметом надмірної
уваги мовознавців. Було здійснено аналіз ірреальності як граматичної категорії [1; 8; 16;
27]; особлива увага приділялася модальному аспекту [1; 4; 16; 19; 23]; значна кількість
дослідників вивчала ірреальність на синтаксичному рівні [4; 20; 23; 24; 34]; було
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зроблено спробу дослідити ірреальне в діахронічному аспекті [4; 22]. Сьогодні набуває
поширення опрацьовування опозиції реальне/ірреальне [6; 12; 27; 30].
У вітчизняному мовознавстві були розглянуті такі аспекти ірреального як
потенційність [26], компаративеми з ірреально-порівняльним показником [28],
семантико-синтаксична природа поля умовності [25], висловлювання гіпотетичної
модальності [9], лінгвокогнітивні особливості [18], семантико-номінативна природа
концепту “чорт” [5]; концептосфера БОГ в українській мовній картині світу [15] тощо.
Ґрунтовні дослідження були проведені Інститутом східних мов у співпраці з
Проблемною групою з теорії граматики, які знайшли відображення в колективній
праці Ирреалис и ирреальность: исследования по теории грамматики [10].
Водночас, незважаючи на досить глибоку висвітленість цієї проблеми в
граматиці стосовно дієслова, питання щодо експлікації ірреальності іншими
частинами мови, як і лінгвокогнітивні особливості, залишаються відкритими для
обговорення. Вивчення і аналіз ірреальності з урахуванням останніх надбань
антропоцентричного підходу мають лише поодинокі спроби [7; 13; 14; 17; 18].
Вивчення і аналіз категорії ірреальності у зіставному аспекті також мають лише
фрагментарну висвітленість у лінгвістичних студіях. Так, М. Б. Будильцева розглядала
вираження модальних значень можливості та припущення на матеріалі російської та
іспанської мов [3]; Є. А. Григор’єва зіставлювала концепти ірреального світу в
російській, англійській та чуваській мовах на матеріалі ядерних іменників із
архісемою “злий дух” [7]; О. С. Колесник досліджував концепт МАГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ у
британському й українському міфологічних просторах [11]; Т. М. Нікульшина вивчала
концепт SPIRIT/ДУХ та його вербальну експлікацію на матеріалі англійської та
української мов [18], структуру та специфіку номінації лексичних одиниць лексикосемантичного мікрополя “нечисть” [18]; Т. Ю. Передриєнко зіставлювала концепти
БОГ, ДИЯВОЛ у російській та англійській лінгвокультурах [21]; І. Ф. Рагозіна
аналізувала контрфактичне пояснення в ірреально-умовном реченні російської та
французької мов [24].
Незважаючи на значні здобутки, не можна стверджувати, що проблему
розв’язано повністю. До сьогодні аналіз ірреального, репрезентованого модальними
словами і словосполученнями, частками, сполучниками, різними конструкціями
тощо, розглянуто на морфологічному й синтаксичному рівнях у граматичному
аспекті. Але ми вважаємо, що такий підхід обмежує вивчення семантики
ірреального, звужуючи межі його дослідження. Слід відзначити, що ірреальність –
це не лише модальність, і її доцільно проаналізувати за рахунок залучення інших
мовних засобів і розглянути в різних аспектах.
Категорія ірреальності є невід’ємною частиною процесу пізнання, відбиття й
розуміння духовної культури і становить важливий фрагмент картини світу.
Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених аналізу ірреальності,
проблема залишається невирішеною, тому що на кожному етапі наукового пізнання
з’являються нові аспекти її розгляду. Зацікавленість мовознавців у виявленні
особливостей вербалізації людських уявлень про те, що реально існує лише в нашій
свідомості, про нереальний світ, який моделюється на основі нашого сприйняття
реально існуючого, визначає один із напрямків сучасних лінгвістичних студій. Ідеї
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філософії та логіки сприяють розвитку фундаментальних лінгвістичних розробок
проблем, пов’язаних із актуалізацією можливостей уявлення. Сьогодні поняття
“конструювання світу” і розв’язання питань, які стосуються сприйняття світу
органами чуття та свідомістю, становлять один із найважливіших аспектів
лінгвістичних досліджень. Оскільки інтердисциплінарність є однією з найбільш
характерних рис сучасної мовознавчої науки, отже, подальше вивчення
досліджуваного явища повинно проводитися за умови релевантного застосування до
мови вже пізнаного іншими галузями людських знань.
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(63). – №2. Часть 2. – С.447-451.
В статье проводится обзор существующих в современной лингвистике
подходов к изучению ирреального. Сопоставляются основные научные подходы и
выполняется их критический анализ. Определяются перспективы дальнейших
исследований.
Ключевые слова: ирреальность, вербализация, вымышленный, концепт,
модальность.
Nikulshina T. M. Irreality in Linguistics: Modern Tendencies // Uchenye zapiski
Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. V.I. Vernadskogo. Series «Filology. Social
communicatios». – 2011. – V.24 (63). – №2. Part 2. – P.447-451.
The article reviews current linguistic approaches to investigating irreality. The
major ones are suggested and analyzed. The advantages and disadvantages of presented
approaches are reflected. The perspectives of further studies are outlined.
Key words: irreality, verbalization, imaginary, concept, verb, modality.
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