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Ինչպես գիտենք, շարադասությունը յուրաքանչյուր լեզվի ներքին օրինաչա-

փություններից բխող բառերի դասավորվածության ընդունված կարգն է նախա-
դասություններում, որն իր քերականական և իմաստային գործառույթներով 
նպաստում է նախադասության մտքի ձևավորմանը: Լեզվաբանական գրականու-
թյան մեջ իրավացիորեն նշվում է, որ շարադասության քերականական-շարա-
հյուսական դերը համեմատաբար մեծ է անջատական լեզուներում, որի հետևան-
քով էլ այդ տիպի լեզուներում բառերի դասավորությունը հիմնականում կայուն է, 
իսկ համեմատաբար փոքր է կցական ու թեքական լեզուներում, որի հետևանքով 
էլ այդ տիպի լեզուներում բառերի դասավորությունը համեմատաբար ազատ է: 
Պատկանելով լեզուների անջատական տիպին` անգլերեն լեզվում բառերի դասա-
վորությունը բուն քերականական-իմաստային հարաբերությունների արտա-
հայտման գործում խաղում է վճռորոշ դեր: Շարադասությունը վճռական նշանա-
կություն ունի նաև նախադասությունների բնույթների փոփոխության հարցում, 
հատկապես` բարդ նախադասությունների համակարգում: Թերևս սակավ դեպ-
քերում, ստորադաս նախադասությունների տեղափոխությունը, գերադասից 
առաջ կամ հետո շարադասվելու դեպքում, փոխում է ստորադասի իմաստն ու 
բնույթը: Հակառակ սովորական շարադասության` շրջուն շարադասությունը հա-
ճախ այնպիսի իմաստային ու ոճական նրբերանգներ է հաղորդում խոսքին, որ 
սովորական շարադասությամբ չի զգացվում: Մանուկ Աբեղյանի բնորոշմամբ` 
շրջուն շարադասության դեպքում արտահայտությունն ավելի կենդանի ու 
երաժշտական է դառնում: Հաշվի առնելով շարադասության իմաստատարբերա-
կիչ դրսևորումները` առանձնացրել ենք պայմանի հարաբերություն արտահայ-
տող կառույցների 4 տեսակ` 

1.     Կիսանվանական ստորադասով պայման արտահայտող կառույցներ    
2. Հարակցական ստորադասով պայման արտահայտող կառույցներ 
3. Ակտուալ տրոհմամբ պայման արտահայտող կառույցներ 
4. Շրջուն շարադասությամբ և անշաղկապ կապակցությամբ կառույցներ: 
1. 1. 1. 1. ԿիսանվանականԿիսանվանականԿիսանվանականԿիսանվանական    ստորադասովստորադասովստորադասովստորադասով    պայմանպայմանպայմանպայման    արտահայտողարտահայտողարտահայտողարտահայտող    կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ    
Իրենց շարահյուսական գործառույթով առանձնանում են կիսանվանական 

ստորադասով պայման արտահայտող կառույցները, որոնցում ստորադաս բա-
ղադրիչը միաժամանակ կատարում է երկու գործառույթ` պայմանի պարագայի և 
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ենթակայի կամ ուղիղ խնդրի:  
(1) a. It doesn’t matter if you are not a particularly skilled gardener. [COB-W]  
Բերված օրինակում այնքան էլ հեշտ չէ որոշել գերադաս բաղադրիչի «it» դե-

րանվան իմաստային գործառույթը, ինչպես նաև «if» շաղկապով ներմուծվող ստո-
րադաս բաղադրիչի բնույթը: «It» դերանվան իմաստային երկու գործառույթներն ի 
հայտ են գալիս միաժամանակ, երբ ստորադաս բաղադրիչը բերում ենք նախադա-
սության սկիզբ: Առաջադաս դիրք զբաղեցնելով` պայմանի պարագա ստորադաս 
բաղադրիչը հնարավոր է դարձնում զեղչված ենթակա ստորադաս նախադասու-
թյան վերականգնումը, որի արդյունքում էլ ունենում ենք երկու ստորադաս նա-
խադասություն` պայմանի պարագա ստորադաս նախադասություն, որը կապվել 
է գերադասի հետ «if» ստորադասական շաղկապով, և ենթակա ստորադաս նա-
խադասություն, որը կապվել է գլխավորին «that» ստորադասական շաղկապով: 

(1) b. If you are not a particularly skilled gardener, it does not matter that you are 
not a particularly skilled gardener.  

Նախադասության (b) տարբերակում «it» դերանունը հարակրկնություն է 
պայմանի պարագա ստորադաս նախադասության համար, իսկ մյուս կողմից էլ` 
ձևական ենթակա: Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, նախադասության (b) տարբե-
րակը համարվում է անընդունելի երկարաբանության պատճառով, քանզի 
կրկնությունն արտահայտում է անաֆորիկ «it»-ը: Այսպիսով` 

Փորձենք տալ նախադասության մեկնաբանության գծապատկերը` 
 

ԿիսանվանականԿիսանվանականԿիսանվանականԿիսանվանական    ստորաստորաստորաստորադասիդասիդասիդասի    միաժամանակմիաժամանակմիաժամանակմիաժամանակ    երկուերկուերկուերկու    
գործառույթներիգործառույթներիգործառույթներիգործառույթների    հնարավորհնարավորհնարավորհնարավոր    մեկնաբանությունըմեկնաբանությունըմեկնաբանությունըմեկնաբանությունը    

 
 
Այնուամենայնիվ, երկարաբանությունն այնքան էլ զգալի չէ, երբ գերադաս 

բաղադրիչի «it» դերանվան իմաստային գործառույթն արտահայտվում է գերուն-
դով կապակցությամբ: 

(2) a. It will also help if you can make new habits to break the old one of smoking.  
[COB-W] 
b. If you can make new habits to break the old one of smoking, your making new  
habits will also help. (it=your making new habits =ենթակա)  
(3) a. We would really appreciate it if you could come. [COB-S]  
b. If you could come, we would really appreciate your coming. 
(it=your coming =խնդիր) 
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Այն հանգամանքը, որ վերը նշված բարդ նախադասություններն արտահայ-
տում են պայմանահետևանքային հարաբերություն, հաստատում է նաև այն փաս-
տը, որ ստորադաս բաղադրիչում ապառնի ժամանակն արտահայտվում է ներկա 
կամ անցյալ ժամանակաձևով: Հմմտ.  

(4) It would be really a shame if the results of it turned out to be, you know, “Well, 
you guys are letting down, you’re letting us down.” [COB-S]  

(if-ստորադասով պայմանական կառույց) 
(5) I wonder if there would be any harm in holding this open, allowing discussion 

to occur on the merits or concerns that individuals may have, and bringing it back to the 
Council for action. [COB-S] 

( if-ստորադասով անվանական կառույց) 
Ինչպես տեսնում ենք, կիսանվանական ստորադասով պայման արտահայ-

տող կառույցներում մեծ է շարադասության քերականական դերը: Ստորադասա-
կան կապակցությունը ճիշտ գնահատելու համար անհրաժեշտ է ո′չ միայն ճանա-
չել ստորադաս բաղադրիչի գործառական հատկությունը, այլև այդ հատկության 
արտահայտման շարահյուսական ձևակազմությունը: Այլ կերպ ասած` հարկ է 
հաշվի առնել գերադաս և ստորադաս բաղադրիչների ո′չ միայն իմաստային հա-
րաբերությունները, այլև այդ հարաբերությունների ձևավորման եղանակներն ու 
միջոցները:  

2. 2. 2. 2. ՀարակցականՀարակցականՀարակցականՀարակցական    ստորադասովստորադասովստորադասովստորադասով    պայմանպայմանպայմանպայման    արտահայտողարտահայտողարտահայտողարտահայտող    կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ 
Ժամանակակից անգլերենում բավականին հաճախացել են պայմանի պա-

րագա ստորադասով բարդ նախադասությունների բաղադրիչների մասնատման 
դեպքերը, այսինքն` այն դեպքերը, երբ վերջադաս ստորադասը հատուկ կերպով 
շեշտելու կամ ընդգծելու համար հնչերանգով անջատվում է իր գերադասից (գրա-
վոր խոսքում դա արտահայտվում է ստորակետով կամ տրոհագծով) և անկախա-
նում: Այս կառույցում վերջադաս պայմանի պարագա ստորադաս նախադասու-
թյունը, ձևականորեն խզելով շարահյուսական իր կապը գերադասի հետ, պահ-
պանում է, սակայն, իր իմաստային կապը և այնուամենայնիվ ընկալվում այն շա-
րահյուսական պաշտոնով, որ թելադրվում է կամ գերադաս նախադասության քե-
րականական կառուցվածքով, կամ էլ ընդհանուր բովանդակությամբ և կապակ-
ցության միջոցով: 

(6) I’ll drop in and see you at 10 tonight, if you will be alone. [G. Greene, 57] 
(7) Daisy, think of me at my best, if circumstances should ever part us. 

 [Ch. Dickens, D.C., 419] 
(8) She must leave him – if he would not leave her. [Th. Dreiser, 298] 
(9) I want the word of a lady, if you understand what that implies.  

[Th. Dreiser, 228] 
(10) I said, “You would have made a good priest, Vigot. What is it about you that 

would make it so easy to confess – if there were anything to confess.” [G. Greene, 204] 
(11) Everything was grotesque, if it came to that! [J. Galsworthy, 79] 
Ինչպես երևում է բերված օրինակներից, վերջադաս ստորադաս բաղադրիչը 

ցույց է տալիս գերադաս բաղադրիչի բայական անդամի արտահայտած գործողու-
թյան կամ եղելության անհրաժեշտ կամ բավարար պայմանը և մասնատվում է 
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գերադասից երկու պատճառով. 
ա) քանի որ անհրաժեշտ է շեշտել, ընդգծել նրա արտահայտած բովանդա-

կությունը, հատուկ կշիռ ու կարևորություն տալ նրանում նկարագրված իրողու-
թյանը,  

բ) քանի որ նրանով արտահայտված փաստը կամ իրողությունը ծագում է 
հենց խոսքի պահին կամ գերադաս նախադասությամբ արտահայտված փաստը 
նշելուց հետո: Հետևաբար մասնատման դեպքերը համարվում են ոճական միջոց-
ներ` ընդգծելու, շեշտելու, առանձին կշիռ ու կարևորություն տալու ստորադասի 
բովանդակությանը: Նման մասնատումները հաճախ կենդանություն ու աշխու-
ժություն են տալիս խոսքին` այն ավելի պատկերավոր ու տպավորիչ դարձնելով: 
Այսպիսի մասնատված ստորադաս բաղադրիչները միշտ էլ հարակցական երանգ 
են ստանում, որոնք, արտաբերման հնչերանգով ինչ-որ չափով առանձնանալով 
գերադասից, ձեռք են բերում լրացուցիչ հաղորդման նշանակություն: Հարակ-
ցական ստորադաս նախադասությունները կարող են լինել նաև նախադրյալ պայ-
ման և ցույց տալ գերադաս նախադասության մեջ նկարագրված իրողությունից 
կամ փաստից բխող հետևանքը կամ հետևությունը: 

 (12) He must be very rich – if he can afford a house like that. [COB-S] 
Վերջադաս ստորադաս բաղադրիչը կարող է նաև լինել ինչ-որ կապող օղակ 

երկու եզրերի միջև` միաժամանակ նշելով կամ բացատրելով գերադաս եզրում 
արտահայտված գործողության կամ եղելության տեղին կամ պատշաճ լինելը: 

(13) “Mr. Copperfield, ” said Miss Mills, “come to this side of the carriage a 
moment – if you can spare a moment. I want to speak to you.” [Ch. Dickens, 467] 

Գերադաս և ստորադաս բաղադրիչների միջև եղած թույլ շարահյուսական 
կապով է պայմանավորված ստորադաս բաղադրիչի վերջում գերադաս բաղադ-
րիչի իմաստը վերականգնող կամ հաստատող (ընդգծող) հատվածը (that is):  

(14) Save my son all manner of complications, won’t it, if he wants to be saved, 
that is. [M. Lide, 153] 

(15) It does sound like somebody talking, talking or walking around, doesn’t it? If 
you’re not thinking about it, that is. [J. Cheever, 44] 

(16) Speaking from experience, Mel dear, I can tell you that men like their women 
unencumbered. Ask my husband. If you can find him, that is; I never could. 

 [A. Hailey, 35] 
Եթե սահմանափակող իմաստ արտահայտող հարակից ստորադաս նախա-

դասությունը ներմուծվում է unless»-ով, ապա այս շաղկապը ավելի շուտ նշանա-
կում է «except iff» (որտեղ iff = if and only if կամ (but) only if…not և ոչ թե if…not): 

(17) It was not very polite to herself, I thought, to imply that I should be told lies 
by her, even if I did ask questions. But she never was polite, unless there was company.  

[Ch. Dickens, G.E., 14] 
Այսպիսով, օրինակների վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ պայման 

արտահայտող այս կառույցներում ստորադաս բաղադրիչները հիմնականում 
լրացնում են ամբողջ գերադաս նախադասությանը (սակավ դեպքերում` նաև նրա 
որևէ անդամին կամ բառակապակցությանը), նշելով նրա բովանդակության հետ 
առնչվող լրացուցիչ տեղեկություններ, բացատրություններ, կամ արտահայտելով 



– 106 – 

այդ բովանդակությունից բխող եզրակացություն, հետևություն: Նրանք կարող են 
ցույց տալ նաև գերադաս նախադասության մեջ նկարագրված իրողության գնա-
հատականը: 

3. 3. 3. 3. ԱկտուալԱկտուալԱկտուալԱկտուալ    տրոհմամբտրոհմամբտրոհմամբտրոհմամբ    պայմանպայմանպայմանպայման    արտահայտողարտահայտողարտահայտողարտահայտող    կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ    
Ինչպես գիտենք, շարադասությունը քերականական դերի հետ ունի նաև 

իմաստատարբերակիչ բազմազան դրսևորումներ, որոնցից նախ և առաջ պետք է 
խոսվի նախադասության ակտուալ տրոհման մասին, այսինքն` թեմայի և ռեմայի 
մասին` ելակետի և միջուկի մասին: Միջուկը, որը կոչվում է նաև ռեմա, ակտուալ 
տրոհմամբ նախադասության բուն միտքը կրող բառն է` նախադասության կամ 
հաղորդման բուն նպատակը, այսինքն` տրամաբանական շեշտը կրող բառը: 
Ելակետը, որը կոչվում է նաև թեմա, այն է, ինչը հայտնի է տվյալ իրադրության 
մեջ, ինչի մասին հաղորդվում է միջուկով: Այսինքն` թեման լսողին արդեն ծանոթ 
է, միջուկը` ռեման, այն նորն է, որը խոսողը ցանկանում է շեշտել, ընդգծել, լսողի 
ուշադրությունը դրա վրա հրավիրել: Պայման արտահայտող կառույցներում մի-
ջուկի այդ ընդգծումը, շեշտումը իրականացվում է և′ ստորադաս և′ գերադաս բա-
ղադրիչում` «it» ներդիրի օգնությամբ: 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ՌեմատիկՌեմատիկՌեմատիկՌեմատիկ    ստորադասովստորադասովստորադասովստորադասով    պայմանպայմանպայմանպայման    արտահայտողարտահայտողարտահայտողարտահայտող    կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ    
Այս կառույցներում ստորադաս բաղադրիչը ներկայացնում է հաղորդման 

միջուկը` ռեման, իսկ գերադաս բաղադրիչը ներկայացնում է հաղորդման ելակե-
տը` թեման:  

(18) If it’s war you want, I warn you I’ll fight back. [M. Lide, 103] 
(19) If it’s work she wants, let her come to me – we’ve been looking for a good 

housekeeper. [M. Lide, 148] 
Ինչպես գիտենք սովորական շարադասությամբ միջուկը առանձնապես չի 

շեշտվում, խոսողը հանդարտ հնչերանգով ինչ-որ բան է հաղորդում: Օրինակ` 
(20) If Tom were here I’d be more comfortable. [M. Lide, 105]  
Այստեղ սովորական հաղորդում է ինչ-որ դեպքի, եղելության մասին. ներ-

կայացվում է միայն փաստը: Սակայն խոսքը միշտ այդպես միապաղաղ չի ար-
տաբերվում, հաճախ հարկ է լինում նախադասության մեջ առանձնացնել, ընդգծել 
այն, ինչի վրա խոսողը ցանկանում է հրավիրել լսողի ուշադրությունը: Ահա այդ 
նպատակով էլ խոսքի շղթայում ընդգծվում, շեշտվում է այն բառը, որը դառնում է 
հաղորդման միջուկը` ռեման: 

(21′) If TOM were here I’d be more comfortable. TOM has soothing effect on him. 
(21′′) If Tom were HERE I’d be more comfortable. Unfortunately, he is FAR 

AWAY. 
Նույն ստորադասով այս երկու նախադասություններում խոսքի միջուկները 

տարբեր են. առաջինում (21′) այն «Tom»-ն է, երկրորդում (21′′)` «here»-ը:  
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ՌեմատիկՌեմատիկՌեմատիկՌեմատիկ    գերադասովգերադասովգերադասովգերադասով    պայմանպայմանպայմանպայման    արտահայտողարտահայտողարտահայտողարտահայտող    կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ    
Այս կառույցներում գերադաս բաղադրիչում նշվում է ռեման, իսկ ստորա-

դաս բաղադրիչում` թեման:  
(22) If anyone was responsible for what had happened, it was Tanya herself.  

[A. Hailey, 313] 
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(23) “If anyone gets that airplane moved tonight, ” Mel conceded, “it will be Joe.” 
[A. Hailey, 36] 

(24) After all, if anyone’s worrying, it ought to be me. [A. Hailey, 249] 
Բերված օրինակումներում «it» ներդիր պարունակող գերադաս բաղադրիչը 

թերի է, բայց բոլորովին անհրաժեշտ չէ վերականգնել զեղչված անդամները. 
դրանք հասկացվում են մտքից կամ արտահայտված են լինում նախադասության 
ստորադաս բաղադրիչում: 

(22′) If anyone was responsible for what had happened, it was Tanya herself, who 
was responsible. 

Երբեմն «it» ներդիր պարունակող գերադաս բաղադրիչը թերի չէ, եթե այն 
պարունակում է հարակրկնություն:  

(23′) If anyone gets that airplane moved tonight, it will be Joe who does so. 
Մենք գտնում ենք, որ հարակրկնություն պարունակող գերադասում հնարա-

վոր է ժամանակաձևերի հետևյալ համակցությունը` 
(23′′) If anyone gets that airplane moved tonight, it will be Joe who does so. 
(23′′′) If anyone gets that airplane moved tonight, it is Joe who will do so. 
(23′′′′)If anyone gets that airplane moved tonight, it will be Joe who will do so. 
Կարևորը նման կաղապարներում նույն ժամանակային պլանով համաձայ-

նությունն է, և ինչպես բերված օրինակներն են վկայում, գերադաս բաղադրիչում 
ժամանակային ձևերի ազատ գործածությունը չի հանգեցնում բարդ ստորադասա-
կան նախադասության իմաստազրկմանը, կամ արտահայտվող իմաստային հա-
րաբերությունների փոփոխմանը: 

Ասվածի վկայությունն այն է, որ ակտուլ տրոհմամբ նախադասություննե-
րում կարևորվում է հաղորդակցման ֆունկցիան, այսինքն` նախադասության 
իմաստային կողմը, որն ընդգծվում խոսքի եղանակավորմամբ, այսինքն` խոսողն 
ինչպես է մտածում, հասկանում ու դասակարգում իր հաղորդածը, ինչպես է վե-
րաբերվում իրականությանը և ինչպես է այն ներկայացնում: Իհարկե, այս կա-
ռույցներում վճռական նշանակություն ունեն նաև հնչերանգը և տրամաբանական 
շեշտը, որոնց ճիշտ ընտրությամբ է խոսողն ունկնդրի ուշադրությունը բևեռում 
մտքի կենտրոնի վրա: 

4. 4. 4. 4. ՇրջունՇրջունՇրջունՇրջուն    շարադասությամբշարադասությամբշարադասությամբշարադասությամբ    ևևևև    անշաղկապանշաղկապանշաղկապանշաղկապ    կապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբ    կառույցներկառույցներկառույցներկառույցներ 
Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասության կապակցությունը գերա-

դասի հետ կարող է իրացվել նաև առանց շաղկապի` շարահարությամբ, որն 
առավելապես հատուկ է գրական անգլերենին: Այն լայնորեն կիրառվում է գրա-
կան-գեղարվեստական աղբյուրներում, գիտահրապարակախոսական երկերում, 
մամուլում և խոսքը դարձնում ավելի պաշտոնական և քաղաքավարի: Հիմք ըն-
դունելով քերականագիտության մեջ ընդունված «շրջուն շարադասություն» բա-
ռակապակցությունը` մենք այս կառույցը պայմանականորեն կկոչենք շրջուն շա-
րադասությամբ պայմանական կառույցներ: Այս կառույցներում պայմանա-
հետևանքային հարաբերություն արտահայտող բաղադրիչների աննշույթ կա-
պակցությունը իրացվում է ստորադաս բաղադրիչում ենթակայի և ստորոգյալի 
շրջուն շարադասությամբ` «should», «were», և «had» բայերի գործածությամբ, որոնց 
կրճատ ժխտական ձևերը` «shouldn’t», «weren’t», «hadn’t» անընդունելի է (were he 
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not to come…./*weren’t he to come….): 
Պայմանի հարաբերություն արտահայտող կառույցների ստորադաս բաղադ-

րիչում «should»-ը հիմնականում գործածվում է «by any chance» իմաստով, այդ իսկ 
պատճառով այն չի կարող միշտ փոխարինվել «ought to»-ով, որը հիմնականում 
արտահայտում է խորհուրդ: Նշենք, որ «if…should» և «if…happen to» կաղապար-
ներն արտահայտում են նույն պայմանահետևանքային հարաբերությունները և 
որոշ քերականներ նույնիսկ ընդունում են նույն կաղապարում երկուսի համադ-
րությունը` «if…should happen to» [Swan, M., 1995:249, Hewings, M., 2001:200]:  

(25) Should you need more information, please telephone our main office.  
[Hewings, M., 2001:238] 
(=If anyone should call……? = If, by any chance, anyone calls….? = If anyone 

happens to call…? = If anyone should happen to call…?)  
(26) Should anyone spot that it’s really mutton dressed as lamb, we’ll give a huge 

price tag and call it a special, limited edition. [COB-W] 
(27) Should you buy a home from Lovell, the company promises to buy it back at 

the same price after three years. [COB-W] 
(28) Should the manager or his authorised deputy consider euthanasia necessary 

outside these guidelines, the final decision will only be made in consultation with the 
veterinary surgeon. [COB-W] 

Այս կաղապարի գործաբանական առանձնահատկությունն այն է, որ շրջուն 
շարադասությունը առաջարկությանը կամ խորհրդին ավելի քաղաքավարի և 
պաշտոնական բնույթ է հաղորդում: Հմմտ.  

(29) a. If you have any questions or queries about Option 15, simply call out free 
Option 15 Helpline on 0800 800 862 and we’ll be pleased to help you. (առաջարկու-
թյուն, խորհուրդ) 

b. If you should have any questions or queries about Option 15, simply call out free 
Option 15 Helpline on 0800 800 862 and we’ll be pleased to help you.  

(քաղաքավարի առաջարկություն, խորհուրդ) 
c. Should you have any questions or queries about Option 15, simply call out free 

Option 15 Helpline on 0800 800 862 and we’ll be pleased to help you. [COB-W] 
(ավելի քաղաքավարի և պաշտոնական առաջարկություն, խորհուրդ) 
Հարկ է նշել, որ շրջուն շարադասությունը հնարավոր է նաև «should + perfect 

infinitive» կապակցությամբ, ինչպես օրինակ`  
(30) We were very confident and didn’t expect any real trouble. Should anything 

have happened, we would certainly have been able to deal with it. [COB-W] 
«Were/was + to infinitive» կապակցությունը ցույց է տալիս ապառնի ժամա-

նակում կատարվելիք քիչ հավանական գործողություն, սակայն, պետք է նշել, որ 
շրջուն շարադասությամբ պայմանական կառույցներում թույլատրվում է միայն 
«were» բայի գործածությունը: 

(31) If I were/was I to put them in a situation where their lives were at risk and 
they were to be killed, I could not live with that. [COB-W] 

(31′) Were/*was I to put them in a situation where their lives were at risk and they 
were to be killed, I could not live with that.  
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Շրջուն շարադասությամբ պայմանական կառույցներում գրեթե անընդունե-
լի է վիճակ ցույց տվող բայերի գործածությունը (know, like, remember, understand, 
etc.) [Hewings, M., 2001:200]:  

(32) I don’t ask you what you owe, because you don’t know; and if you did know, 
you wouldn’t tell me; you would say less. [Ch. Dickens, G.E., 287]  

(32′) *Were you to know you wouldn’t tell me; you would say less.  
«Were to + infinitive» կառույցը առաջարկությանը կամ խնդրանքին հաղոր-

դում է քաղաքավարություն և նրբանկատություն, ինչպես օրինակ`  
(33) Were you to move over, we could all sit on the sofa. [M. Hewings, 2001:200]  
Նշելի է, որ «but for + noun» կառույցը կարելի է ազատ փոխարինել «were it 

not for» կառույցով ներկա և ապառնի ժամանակների համար և «had it not been 
for»-ով` անցյալի համար: 

(34) But for your advice, I wouldn’t have been able to solve my problems.  
[Dooley, J. & Evans, V., (4) 1999, 127]  
(34′) Were it not for your advice (=if it weren’t for your advice), I wouldn’t have 

been able to solve my problems.  
Ինչ վերաբերում է «hadե-ով ներմուծվող շրջուն շարադասությամբ նախադա-

սություններին, Կոբրինան, Կորնեևան, Օսովսկայան և Գուզեևան դրանք բնորո-
շում են որպես անշաղկապ մասնակի շրջուն շարադասությամբ պայման արտա-
հայտող կառույցներ [2008:476]:  

(35) I should have been a poor Christian had I not mentioned it. 
 [W.H. Hudson, 164] 

(36) Had I but known her genius, I wouldn’t have acted as I did. 
 [F. Scott Fitzgerald, 261] 

(37) Had I been in the dressing room and seen him in the same state of mind I 
don’t think I would have asked him to go out on the pitch anyway. [COB-W] 

Հարկ է նշել, որ Քրուիզինգան պայմանի պարագա ստորադասով կառույցնե-
րում շրջուն շարադասությունը հնարավոր է համարում հետևյալ դեպքերում` 

•  լիիմաստ բայ «had»-ի գործածությամբ. 
(38) Had the greatest critics always power to make men love and admire that 

which they loved and admired, then Congreve were assuredly one of his country’s 
favourites. [Kruisinga, 1932:440] 

•  «were» բայի գործածությամբ` առանց «to» մասնիկի. 
(39) The reader would never dream of taking such person as Rawdon and his aunt  
seriously, were he not told to do so by the author of their being.  

[Kruisinga, 1932:441] 
•  «could» եղանակավորող բայի գործածությամբ. 
(40) Imagine the feelings of Addison, could his shade revisit the earth, gazing down 

upon 
what once were the fields and woods of his ‘Old Kensington’. [Kruisinga, 1932:440]  
Ժամանակակից անգլերենում, այնուամենայնիվ, այս կառույցները դարձել 

են շատ քիչ գործածական և գրեթե դուրս եկել գործածությունից: 
Այսպիսով, սույն հոդվածում փորձ արվեց ներկայացնելու պայմանի հարա-
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բերություն արտահայտող կառույցների դասակարգումն ըստ շարադասության 
քերականական և իմաստային գործառույթի: Կատարվեց այս կառույցների ձևա-
իմաստային քննությունը գործաբանական տեսության դիրքերից` ներկայացնելով 
ոչ միայն այս կառույցների իմաստային ծավալումները կաղապարող ձևերը, այլ 
նաև ենթակառույցները: Արդյունքում փորձ արվեց նաև հայտնաբերել այն բոլոր 
փոփոխությունները, որոնց ենթարկվում են շարահյուսական դիրքով պայմանա-
վորված պայման արտահայտող կառույցների ավանդական կաղապարները: 
Մենք կարծում ենք, որ այս դասակարգումը կարող է լրացնել այն բացերը, որ 
առնչվում են կառույցների իմաստաբանական ուսումնասիրության և գործաբա-
նական վերլուծության ոլորտում: 
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В данной статье мы попытались классифицировать условные структуры по 
грамматическим, семантическим функциям и выделили четыре структуры: полу-
номинативные подчиненные условные структуры; соподчинительные условные 
структуры; условные структуры с актуальным обособлением и бессоюзные струк-
туры с вариативной синтаксической связью. 

Нами был проведен также морфосемантический анализ этих структур с пози-
ций функционального применения. Мы выявили все те трансформации, которым 
подвергаются традиционные модели условных структур, обусловленные своей 
синтаксической позицией. 
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 This article is an attempt to classify conditional constructions according to 
grammatical, semantic and stylistic functions of word order. As a result, four 
syntactically-marked conditional structures have been identified: conditional 
constructions with semi-nominal P-clauses, conditional constructions with postscript P-
clauses, focusing conditional constructions and conjunction-less inverted conditional 
constructions. The structural-semantic analysis of these structures has been carried out 
from a pragmatic perspective revealing all the transformations that canonical conditional 
constructions undergo due to their syntactical position.  

 
 


