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ანოტაცია 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომში „ინგლისური ენის მოდალური ზმნებისა და ერთე-

ულების შესატყვისები ქართულში“ განხილულია ინგლისური და ქართული ენების 

მოდალობის სისტემები და გამოვლენილია მათ შორის არსებული მსგავსე-

ბა/განსხვავებები (იზომორფიზმები და ალომორფიზმები), რომელთა საფუძველზეც 

გამოკვეთილია საერთო და ინდივიდუალური მახასიათებლები (უნივერსალიები). 

ინგლისურ ენაში არსებული მოდალური ზმნები და ერთეულები დაჯგუფებულია 

მათი ფუნქციების მიხედვით და დადგენილია თითოეულ ჯგუფში შემავალი 

ზმნების ქართული ანალოგები.  

საანალიზო წყაროებად შერჩეულია არა მხოლოდ ქართული, ინგლისური და ამე-

რიკული მხატვრული ტექსტები, არამედ, ასევე, სოციალურ მედიაში არსებული 

ბლოგები (ვებ-საიტები რეგულარული ჩანაწერებით); თანამედროვე სურათის კიდევ 

უფრო ნათლად წარმოსაჩენად ნაშრომს ახლავს სტუდენტებთან ჩატარებული 

ექსპერიმენტის ანალიზი.  

 

შესავალში აღწერილია ორი სხვადასხვა სისტემის მქონე ენის ტიპოლოგიური 

კვლევის მნიშვნელობა. დასახულია ნაშრომის მიზანი და ამოცანები; დასაბუთებუ-

ლია მეცნიერული სიახლე, განხილულია გამოყენებული კვლევის მეთოდები, 

საკვლევი თემის აქტუალობა და მისი თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება. 

აგრეთვე, წარმოდგენილია ნაშრომის სტრუქტურა, საანალიზო წყაროები და აპ-

რობაცია.  

 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია მოდალობის კატეგორია ქართულ და 

ინგლისურ ენებში, ჩამოყალიბებულია მოდალობის გამოხატვის სისტემები ცალ-

ცალკე და აღწერილია მათი ფორმობრივ სემანტიკური თავისებურებები.  
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ნაშრომის მეორე თავი ეძღვნება მოდალური ზმნების ურთიერთმიმართებების 

ანალიზს. განხილულია: ალბათობის, ვარაუდის, სურვილის, განზრახვის, შეთა-

ვაზების გამომხატველი ენობრივი შესაძლებლობები, კერძოდ, ინგლისური მოდა-

ლური ზმნები და მათი ქართულენოვანი ეკვივალენტები; გამოკვეთილია ის ნიუ-

ანსები, რაც ამ მიმართებით წარმოჩინდება საანალიზო ენებში. 

 

ნაშრომის მესამე თავში მოცემულია მოდალური ერთეულების ფორმობრივ-სე-

მანტიკური ურთიერთმიმართებანი ინგლისურსა და ქართულში. წარმოდგენილია 

სხვადასხვა ენობრივი საშუალებები: მოდალური ნაწილაკები, მოდალური სიტყვები 

და მოდალური ფრაზები. ეკვივალენტების დადგენის მიზნით, განხილულია 

მოდალობის გამომხატველი ინგლისური წინადადებების ქართული თარგმანები და 

პირიქით. 

 

მეოთხე თავი ეთმობა ინტერნეტ სივრცეში არსებულ ბლოგებში (ვებ-საიტები 

რეგულარული ჩანაწერებით) მოდალობის გამომხატველი საშუალებების კვლევას, 

რადგან ბლოგებში ასახული კომუნიკაცია წარმოადგენს ზეპირ მეტყველებას წერი-

ლობით ფორმაში და ასახავს თითქმის არსებულ ყველა შესაძლებლობას; ამიტომ 

ძალზე საინტერესო აღმოჩნდა მათი შედარება ლიტერატურაში არსებულ მოდალურ 

საშუალებებთან. გარდა ამისა, მეოთხე თავში წარმოდგენილია ჩვენ მიერ 

სტუდენტებთან ჩატარებული ექსპერიმენტის ანალიზიც, რომლის საშუალებითაც 

დადგინდა, თუ რამდენად გასაგებია რეალურად ინგლისური ენის შემსწავლელ-

თათვის მოდალობა და რა ლექსიკური და ენობრივი საშუალებების გამოყენებით 

შეუძლიათ მათ მოდალობის გადმოტანა ქართულად.  

 

დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია მდიდარ საანალიზო მასალაზე დაყრდნო-

ბით შემუშავებული კვლევის ძირითადი შედეგები. დასაბუთებულია, რომ 

მოდალობის ცნება ნამდვილად არ არის მხოლოდ ლინგვისტური ცნება, მოდალობა 

ფართო ლოგიკურ-სემანტიკური კატეგორიაა, რომელიც, ზოგადად, გამოხატავს 

გამონათქვამის დამოკიდებულებას რეალობისადმი (resp. ნიშნის დამოკიდებულებას 
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აღსანიშნისადმი); რომ მოდალობა, მართლაც, ფართო და კომპლექსური საკითხია, 

რომლის სრულფასოვნად შესწავლის საფუძველზე, სავსებით შესაძლებელია, იმ 

შეუსაბამობების აღმოფხვრა, მინიმუმამდე დაყვანა მაინც, რაც თავს იჩენს ქართული 

და ინგლისური ტექსტების გადმოცემისა თუ თარგმანის პროცესში. 
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Annotation 

PhD Thesis: “English Modal Verbs and Units in the Georgian Language” deals with the 

study of Georgian and English modal systems, the existed similarities and differences are 

revealed (isomorphism and allomorphism) on the bases of common and individual 

characteristics (universals). English modal verbs and lexical units have been grouped 

according to their function and their Georgian equivalents have been established. 

 English, American and Georgian Literature as well as blogs (regularly updated website) 

have been chosen as the recourses for our analyses. The thesis also includes the experiment, 

held among students in order to show even more contemporary picture of the use of modals.  

In the introduction the importance of typological research of the languages with two 

different systems is introduced. The aims, objectives and the methods used for the survey are 

set out. Scientific novelty and its theoretical and practical value is proved. The structure of 

the thesis, sources used for the analyses and approbation is also repreented in this section. 

The first chapter refers to the category of modality in the Georgian and English languages, 

their systems of modality are investigated separately. It also covers the means of expressing 

modality, their forms and semantic. 

The second chapter studies the ability of the language of expressing modality such as 

probability, certainty- uncertainty, intention, suggestion expressed by English verbs and 

their Georgian equivalents, those nuances which are observed in the analyzed languages. 

The third chapter covers the topic of interrelation of forms and semantics of English 

modal units and the corresponding expressions in Georgian. Besides modal verbs variety of 

lexical units are introduced: particles, modal words, and phrases. Georgian translation of the 

English sentences and vise versa are investigated in order to ratify Georegian approximate 

equivalents. 

The fourth chapter refers to the investigation of expressing modality in real 

communication existed in Blogs (regularly updated website) as they introduce speech in 

written form and describe nearly every possibility of using language. That is why we found 

interesting comparing the means of expressing modality in blogs with the modality in 

English and American Literature. The chapter also covers the analyses of the experiment 
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which was held to indentify if modality is understood by students and which lexical units 

they would use while translating them into Georgian.  

The conclusion represents final results of the survey based on the numerous recourses. It 

is proved that modality is really linguistic conception, it is wide logical-semantic category 

which generally expresses attitude to reality (resp. )that it is definitely a complicated subject 

and descent investigation can minimize problems which we face during translation.  
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შესავალი 

 

აღიარებული მოსაზრებების მიხედვით ყოველ ენობრივ სისტემას თავისი გან- 

საკუთრებული სემანტიკური სტრუქტურა გააჩნია, რომელიც მოიცავს, როგორც 

ვერბალურ, ასევე, არავერბალურ განზომილებებს. ყოველი ენა მხოლოდ მისთვის 

დამახასიათებელი მოდელით წარმოადგენს რეალობას (ქორიძე 2010: 421). 

 ჩვენი ნაშრომი ინგლისური და ქართული ენების მოდალობას ეხება. კერძოდ, 

ნაშრომის მიზანია ინგლისური მოდალური ზმნებისა და ერთეულების ქართული 

შესატყვისების გამოვლენა, მათი ფორმობრივ-სემანტიკური ურთიერთმიმართებების 

დადგენა.  

მიზნიდან გამომდინარე, ნაშრომის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს საანალიზო 

მასალის სისტემატიზაცია და ანალიზი კონტრასტულ ჭრილში; მოდალობის 

გამომხატველი საშუალებების სისტემის ჩამოყალიბება ქართულსა და ინგლისურში; 

მათი სემანტიკური მახასიათებლების გამოკვეთა; ეკვივალენტების დადგენა და 

შესაბამისი ცხრილის შექმნა; პასუხის გაცემა კითხვებზე – რა თანხვედრები, რა 

განსხვავებებია ამ მიმართებით მხატვრული და სოციალური მედიის ბლოგების 

ტექსტებში; რა ვითარებას გვიჩვენებს სტუდენტებთან ჩატარებული ექსპერიმენტი; 

რამდენად იკვეთება დღეისათვის კვლავაც შეუსაბამობები მოდალობასთან 

დაკავშირებულ თარგმანებში და რამდენად პრებლემურად რჩება კვლავ აღნიშნული 

საკითხი.  

კვლევის აქტუალობა მდგომარეობს იმაში, რომ იგი ჩატარებულია კონტრასტულ 

ჭრილში, ხოლო სხვადასხვა სისტემის ენების შეპირისპირებითი ანალიზი საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი თემაა დღევანდელ ენათმეცნიერებაში; სწორედ ამგვარი კვლევებით 

ხდება ენების ურთიერთშედარება საერთო მახასიათებლების დადგენის საფუძ-

ველზე. ქართული და ინგლისური ენა ორ სხვადასხვა, არამონათესავე ენათა ჯგუფს 

მიეკუთვნება, ამიტომ მათი კვლევა კონტრასტულ ჭრილში აუცილებელი და 

აქტუალურია, რამდენადაც შეპირისპირებითი ანალიზისას წარმოჩინდება თითოე-

ული მათგანის თავისებურება და სპეციფიკა უფრო ნათლად, ვიდრე ინდივიდუა-

ლურად შესწავლისას.  
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კონტრასტული კვლევა ეყრდნობა ორი ენის სტრუქტურის, ენობრივი ფაქტებისა 

და მოვლენების სისტემატიზაციას და კლასიფიკაციას, მაგრამ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ერთ ენობრივ დონეზე გადმოცემული მნიშვნელობა შესაპირისპირებელ 

ენაში სხვა დონის ერთეულებითაა წარმოდგენილი, „მხოლოდ ენობრივ დონეზე 

აღწერითი კვლევები სასურველ შედეგს ვერ იძლევა. აუცილებელი ხდება, ენობრივი 

გამოხატულების საშუალებების კოგნიტური შინაარსების თავისებურებების წინ 

წამოწევა, რაც განაპირობებს ორი ენის შეპირისპირებით პლანში შესწავლას როგორც 

კულტურული, ასევე - მენტალურ-ფსიქოლოგიური დონეების შესწავლას“ (ქორიძე 

2010: 421).  

აღნიშნულ პრობლემათა გადაჭრისას მიღებული დასკვნები, უდავოდ, განსაზ-

ღვრავს საკითხის აქტუალობას, რამდენადაც სხვადასხვა ენის ფართოდ შესწავლა 

იწვევს უნივერსალური ფაქტების დადგენას და იმის გამოვლენას, თუ რა არის 

თავისებური თითოეულ ენაში (Кодухов 1987: 378). 

 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ მიუხედავად 

მოდალობის შესწავლის ხანგრძლივი ისტორიისა, საკითხი არ არის სრულფასოვნად 

და სათანადოდ განხილული ტიპოლოგიურ ჭრილში. ეს განსაკუთრებით ეხება 

ქართულ და ინგლისურ ენებს. ჩატარებული კვლევები, ფაქტობრივად, არ გასცდენია 

ცალკეული ტიპის მოდალობის შესწავლას. მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს 

მოდალობის გამომხატველი საშუალებების ქართული და ინგლისური ეკვივალენ-

ტების შეპირისპირებისა და სიღრმისეულად/ფართოდ კვლევის მოკრძალებულ 

მცდელობას.  

ნაშრომში განხილულია ინგლისური და ქართული ენების მოდალობის სისტემა 

ცალ-ცალკე და გამოვლენილია მათ შორის არსებული მსგავსება-განსხვავებები 

(იზომორფიზმები და ალომორფიზმები), რომელთა საფუძველზეც დადგენილია/ 

გამოკვეთილია საერთო და ინდივიდუალური მახასიათებლები (უნივერსალიები). 

აგრეთვე, ინგლისურ ენაში არსებული მოდალური ზმნები დაჯგუფებულია მათი 

ფუნქციების მიხედვით და დადგენილია თითოეულ ჯგუფში შემავალი ზმნების 

ქართული ანალოგები. ამდენად, კვლევა საინტერესო სურათს წარმოგვიდგენს, 
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როგორც თითოეული ენის მოდალობის სისტემის თავისებურების, ასევე, მათი 

საერთო და განმასხვავებელი ნიშნების წარმოჩენის თვალსაზრისით.  

ტიპოლოგია, როგორც ენათმეცნიერების დარგი, XIX საუკუნიდან იღებს სათავეს 

და შეპირისპირებითი მეთოდის გამოყენებით მკვლევარს საშუალებას აძლევს, უფრო 

ზუსტად და ნათლად ახსნას საკვლევი მოვლენის ენობრივი არსი, აღნიშნოს მისი 

სპეციფიკური გამოხატვა სხვადასხვა ენაში. რაც უფრო ღრმავდება ენობრივი 

ფაქტების ტიპოლოგიური შეპირისპირებითი ანალიზი და რაც მეტი ყურადღება 

ექცევა თითოეული ფაქტის მიმართებას სხვა ენის ფაქტებთან, მით უფრო მეტი 

შესაძლებლობა იქმნება ამ ენებში ახლის, ადრე უცნობი მოვლენის დანახვისა. 

მრავალი ლინგვისტი აღნიშნავს, რომ შეპირისპირებითი ანალიზის განხორციელება 

სასარგებლოა, როგორც უცხოური, ასევე მშობლიური ენის სრულყოფის მიზნით 

(შელია 2007). 

ტიპოლოგიურ კვლევებში შესამჩნევი განსხვავებაა ენის გრამატიკულ 

კატეგორიებს შორის. თუმცა, ალბათ, ყველაზე დიდი განსხვავება მოდალურ 

კატეგორიებშია. ერთი ყველაზე რეალური მიდგომა მოდალობის განხილვისას არის 

ორმაგი მიჯნის დადება „არამოდალურ“ და „მოდალურ“ და „დეკლარაციულ“ და 

„არადეკლარაციულ“ გაგებას შორის. ეს განსხვავება ძირითადად უკავშირდება 

აზრობრივ კონტრასტს „ფაქტობრივ“ და „არა ფაქტობრივ“ და „რეალურ“ და 

„არარეალურ“ ცნებებს შორის. მართლაც, სხვადასხვა ენაში, საკმაოდ ფუნდამენტურ 

დონეზე, კატეგორიები განსხვავდება რეალური და არარეალური ვარიანტების 

მიხედვით. ერთ ენაში გადმოცემული ცნება შეიძლება გაგებულ იქნეს რეალურად, 

მეორეში - არარეალურად, მაშინ, როცა სხვა ენაში იგივე მოვლენა საერთოდ არ 

ეხებოდეს მოდალობის სისტემას (Palmer: 2001).  

მიუხედავად ამისა, რადგანაც მოდალობა წარმოადგენს ლოგიკური აზროვნების 

საგანს, ბევრ მსგავსებას ვაწყდებით სხვადასხვა, თუნდაც არამონათესავე, ენების 

მოდალობის ანალიზისას. რადგან, დამოუკიდებლად იმისგან, თუ რა ენაზე 

საუბრობს, სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ერთნაირად მიდის ლოგიკურ დასკვნამდე, 

ვარაუდობს, რწმუნდება, გამოხატავს, ან აღიქვამს რაიმეს აუცილებლად, სავალ-

დებულოდ, საჭიროდ.  
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ენათმეცნიერებაში არსებობს ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები - მიენიჭოს 

თუ არა ემოციურობას და ექსპრესიულობას მოდალობის ფუნქცია. მეცნიერთა 

ნაწილი თვლის, რომ ემოციური დამოკიდებულება შემეცნებისადმი ყოველთვის 

არის განუშორებლად დაკავშირებული გონებრივ შეფასებასთან და წარმოადგენს 

მოდალობის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. სხვები თვლიან, რომ ემოციურ-

ექსპრესიული მნიშვნელობა არ შეიძლება განიხილებოდეს მოდალობის კატეგო-

რიაში; ემოციურობა მოდალობის კატეგორიის საზღვრებს სცილდება. 

„მოდალობის კატეგორიის თეორიული საკითხი ყველა ენისთვის ერთნაირია. 

თითოეულ ენას შეიძლება მოდალობის გამოხატვის სხვადასხვა საშუალება გააჩნდეს, 

მაგრამ მისი შინაარსი უცვლელია. მოდალობა - უნივერსალური კატეგორიაა, 

რომელიც ყველა ენას ახასიათებს. მოდალობის კატეგორიის ბუნების სხვადასხვა 

განმარტება, ნამდვილად დაკავშირებულია ამ პრობლემის სირთულესთან, 

სემანტიკური მოცულობის განსაზღვრასა და მოცემული კატეგორიის ლინგვისტურ 

სტატუსთან“ (თესაუ: 2017). 

მოდალობა საკმაოდ ფართო და კომპლექსური საკითხია. მის კვლევას სხვადასხვა 

ენაში დიდი და ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მას არაერთი სამეცნიერო ნაშრომი 

მიუძღვნეს ისეთმა ენათმეცნიერებმა, როგორიცაა პალმერი, ლიჩი, ვინოგრადოვი, 

კონევსკაია (Palmer; Leech; Виноградов; Коневская) და სხვები. „მოდალობის 

პრობლემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია სხვადასხვა ეპოქისა და მიმართულების 

მკვლევართა შორის. თანამედროვე მეცნიერებაში, ტერმინ „მოდალობას ხშირად 

ეყრდნობა ფილოსოფია, ლოგიკა და ლინგვისტიკა. მოდალობის ცნებას იყენებენ 

ფსიქოლოგიაშიც“ (Коневская 2012).  

მიუხედავად ამისა, არ არსებობს ერთი ზოგადი დეფინიცია, რომელიც ამომ-

წურავად ასახავდა მოდალობის შინაარსს. ხშირ შემთხვევაში განსხვავებული 

პოზიციებიდან და მიზნებიდან გამომდინარე, ყურადღება მახვილდება მოდალობის 

სხვადასხვა მხარეზე. თუმცა, ნებისმიერი განსაზღვრება ეხება მოლაპარაკის დამო-

კიდებულებას ზმნით გამოხატული მოქმედების, აუცილებლობის, შესაძლებლობის 

მიმართ.  

მოდალობის ცნება არ არის მხოლოდ ლინგვისტური ცნება. მოდალობა ფართო 

ლოგიკურ-სემანტკიკური კატეგორიაა, რომელიც, ზოგადად, გამოხატავს გამონათ-
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ქვამის დამოკიდებულებას რეალობისადმი (resp. ნიშნის დამოკიდებულებას აღსა-

ნიშნისადმი). მოდალობა, როგორც აზროვნების გზა, ხერხი, წარმოადგენს ლოგიკის 

საგანს. მოდალობის საკითხს ლოგიკაში სპეციალურად განიხილავს მოდალური 

ლოგიკა. მისი ერთ-ერთი ფუძემდებლის პალმერის განმარტებით (Palmer 1981: 11) 

მოდალობათა ლოგიკურ სისტემაში ერთიანდება სხვადასხვა ჯგუფი:  

 

1. ალეთიკური ანუ ჭეშმარიტების მოდალობა – აუცილებელი, შესაძლებელი, 

შემთხვევითი, შეუძლებელი;  

 

2. ეპისტემური ანუ ცოდნის მოდალობა – განსაზღვრული (გადაწყვეტილი), 

განუსაზღვრელი (გადაუწყვეტელი), ყალბი;  

 

3. დეონტური ანუ ვალდებულების მოდალობა – ვალდებული, დასაშვები, 

ინდიფერენტული, აკრძალული;  

 

4. ეგზისტენციალური ანუ არსებობის მოდალობა – უნივერსალური, არსებული, 

ცარიელი.  

 

ენები არ იმეორებენ ლოგიკურ (იდეალიზებულ) სისტემებს. ლოგიკურისაგან გან-

სხვავებით, ლინგვისტური მოდალობა ემყარება ენობრივ სპეციფიკას და, შესაბა-

მისად, განსხვავებულ სისტემას ქმნის. დასახელებული ლოგიკური ჯგუფებიდან 

ლინგვისტიკაში მიღებულია/აღიარებულია ძირითადად ეპისტემური (შესაძლებლო-

ბა, დედუქცია) და დეონტური (აუცილებლობა, ვალდებულება) მოდალობები.  

მოდალობის ტიპოლოგიის საკითხები დიდი ხანია ფართო მსჯელობის საგანს 

წარმოადგენს. თუმცა, ცნობილია ის სირთულეები, რომლებიც ამ ტიპის კვლევას 

ახლავს თან. იმ ცნობილ სირთულეებთან ერთად, რომლებიც საერთოდ წარ-

მოიქმნება ტიპოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებით, მოდალობის შემთხვევაში 

ჩნდება კიდევ სხვა ფაქტორი. როგორც სამართლიანდ შენიშნავს ფ. პალმერი, (Palmer 

1981) მოდალობის კვლევის სფეროში კრიტერიუმების სიზუსტე შეიძლება იყოს 

უფრო მიახლოებითი, ვიდრე რეალური. რამდენადაც აღნიშნულ სფეროში 
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ოპერირება ხდება ისეთი ცნებებით, როგორიცაა: ირეალობა, არაფაქტობრიობა, 

სუბიექტურობა, შესაძლებლობა, აუცილებლობა და სხვ. (Palmer 1981: 2-7), რაც, 

ბუნებრივია, თავისთავად, აძნელებს ზუსტი კრიტერიუმების გამოყენებას. თუმცა, 

აღსანიშნავია, რომ ეს ხელს არ უშლის მოდალობის ტიპოლოგიური კვლევისათვის 

ადეკვატური პროცედურების გამოყენებას და მეტნაკლები სიზუსტის მიღწევას.  

დისერტაციაში ვემყარებით ფ. პალმერის (Palmer 1981)ზოგად მოსაზრებებს ამ 

საკითხებზე. სახელდობრ, ტიპოლოგიური კვლევა გულისხმობს ორ საფეხურს: პირ-

ველი იქნება მოდალობის კატეგორიის ინდივიდუალური იდენტიფიკაცია ცალკეულ 

ენებში, მეორე – მოდალობის კატეგორიის, როგორც ერთი და იმავე კატეგორიის, 

იდენტიფიკაცია განსხვავებულ ენებში, მაგრამ ხაზგასასმელია, რომ ამ საფეხურებზე 

იდენტიფიკაციის ბუნებაც განსხვავებულია. თუ პირველ საფეხურზე მოცემული 

კატეგორია იდენტიფიცირდება და განისაზღვრება დამოუკიდებლად ყოველი ენი-

სათვის, სპეციფიკური ფორმალური მახასიათებლების მიხედვით, მეორე საფეხურზე 

ენათშორისი იდენტიფიკაცია ძირითადად ემყარება სემანტიკურ მახასიათებლებს 

(Palmer 1981: 2-7).  

 

კვლევის მეთოდები: ნაშრომი აგებულია კონტრასტული ანალიზის საფუძველზე. 

ენათა ტიპოლოგიური შედარება გულისხმობს განსხვავებულ ენათა საანალიზო 

სტრუქტურების შეპირისპირებით ანალიზს, რაც წარმოადგენს ტიპოლოგიური 

ლინგვისტიკის სპეციალური დარგის – კონტრასტული ლინგვისტიკის კვლევის 

საგანს. კონტრასტული ლინგვისტიკა – ეს არის ენათა შედარება სინქრონში. ის 

იკვლევს განსხვავებებს და მსგავსებებს ცალკეულ ენათა (მნიშვნელობათა ცალკეულ 

სისტემებს) შორის. ამიტომ კონტრასტული ლინგვისტიკა ამოსავლად ირჩევს 

აღნიშვნის სისტემას („სამყაროს სურათს“), რომელსაც შეიძლება შეუდარდეს 

ცალკეული ენები, როგორც ერთი და იმავე „სამყაროს“ გამოხატულებები, გაფორ-

მებული სხვადასხვანაირად. არჩეული „აღნიშვნის სისტემა“ შეიძლება იყოს 

შესადარებელ ენათაგან ერთ-ერთი ან რომელიმე tertium comparationis, რომელიც 

საშუალებას იძლევა ენათა დაპირისპირებისათვის ერთ დონეზე (Косериу 1989: 69-70; 

გამყრელიძე და სხვ.2003: 431-432).  
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დასახული მიზნის მისაღწევად ძირითადად გამოვიყენეთ კვლევის აღწერითი და 

ტიპოლოგიურ მეთოდები, რომლებიც უაღრესად ფასეული გამოდგა, როგორც 

თეორიული, ისე პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად.  

აღწერითი მეთოდი: აღწერითი მეთოდი ლინგვისტიკის ყველაზე ძველი და, ამავე 

დროს, თანამედროვე მეთოდია. აღწერითი მეთოდი ეწოდება კვლევის იმ ხერხების 

სისტემას, რომლებიც გამოიყენება განვითარების მოცემულ ეტაპზე ენის მოვლენათა 

დასახასიათებლად; ესაა სინქრონული ანალიზის მეთოდი (Кодухов 1987: 297). 

ამ მეთოდის საშუალებით მოხერხდა თითოეული ენის თანამედროვე ეტაპზე 

არსებული მახასიათებლების კლასიფიცირება და მასალის მომზადება კონტრას-

ტული კვლევისათვის. 

 

კვლევის ტიპოლოგიური მეთოდი: კვლევის ტიპოლოგიური მეთოდი წარმოაჩენს 

განმასხვავებელ, დამახასიათებელ სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ ნიშან-თვისე-

ბებს, რაც ენებს ჯგუფებად აერთიანებს.  

საკითხის კონტრასტული კვლევა ამ მეთოდის საშუალებით განვახორციელეთ. 

გამოვლინდა ორი განსხვავებული სისტემის მქონე ენისათვის დამახასიათებელი 

ზოგადი უნივერსალიები, საერთო და განსხვავებული ნიშან-თვისებები.  

 

კვლევის რაოდენობრივი მეთოდი დაგვეხმარა ქართულ და ინგლისურ საანა-

ლიზო წყაროებში მოძიებული მოდალობის გამომხატველი მაგალითების რაოდენობ-

რივ შედარებასა და პროცენტული მაჩვენებლების დადგენაში.  

 

თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება: ნაშრომს, უდავოდ, ექნება თე-

ორიული და პრაქტიკული ღირებულება. თეორიული იმდენად, რამდენადაც 

კვლევის შედეგად მივიღებთ თეორიულ მონოგრაფიულ ნაშრომს მოდალობის 

ფორმობრივ და სემანტიკურ საკითხებზე კონტრასტულ ჭრილში, რომელიც 

პრაქტიკულად, შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნეს, როგორც დამხმარე სახელ-

მძღვანელოდ სალექციო კურსებსა თუ (საკითხის თეორიული განხილვა-ანალიზი) 

თუ სასემინარო/პრაქტიკულ საქმიანობაში. ნაშრომი საინტერესო იქნება თარგმანით 

დაინტერესებული პირებისთვისაც, რადგან, შეიძლება ითქვას, რომ ის სტილისტური 
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თუ გრამატიკული შეუსაბამობები, რომლებიც ხშირად იჩენს თავს ინგლისურ-

ქართულ ან ქართულ-ინგლისურ თარგმანებში, მოდალობასთანაა დაკავშირებული, 

რაც განსაკუთრებით თვალსაჩინო ხდება მხატვრული თარგმანის შემთხვევაში და არა 

მხოლოდ მხატვრულის. იგი ხშირად ქართული ზმნის თავისებურებათა გაუთვა-

ლისწინებლობის შედეგია. ცხადია, „ენობრივად გაუმართავი, ანუ ნორმატიული 

სტილისტიკის დონეზე დაბლა მდგომი თარგმანები არ უნდა იბეჭდებოდეს“ 

(ფანჯიკიძე 1999: 33); მასალა, ასევე, საინტერესო იქნება ლექსიკოგრაფებისათვის, 

მოდალობის გამომხატველი საშუალებების მაქსიმალური სისრულით და ზუსტად 

წარმოდგენისათვის. 

ამდენად, კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები საგულისხმო იქნება, როგორც 

ქართული და ინგლისური ენების, ისე, ზოგადად, ფოლოლოგიის, როგორც დარგის, 

შემდგომი განვითარებისათვის. 

 

საანალიზო წყაროები: გარდა პრაქტიკული და თეორიული გრამატიკის სახელ-

მძღვანელოებისა, საანალიზო მასალად შევარჩიეთ XIX-XX საუკუნეების ქართველ, 

ბრიტანელ და ამერიკელ მწერალთა მხატვრული ნაწარმოებები, კერძოდ: ნ. დუმბაძის 

„თეთრი ბაირაღები“ და „ნუ გეშინია, დედა!“ ო. ჭილაძის „ყოველმან ჩემმან მპოვ-

ნელმან“, Auster P. “Timbuktu” 1999 ; Buckley C. “Thank You for Smoking” 1994; Buckley 

C. “Boomsday” 2007; Barnes J. “Arthur and George” 2005; Fry S. “Making History” 1996; 

Hemingway E. “The Old Man and the Sea”. 1995; Grisham J. “Skipping Christmas” 2001; 

Hornby N. “About a Boy” 1998; N. Hornby “High Fidelity” 1995; Laurie H. “The Gun Seller” 

1996; McEwan I. “Atonement” 2001; Maugham W. S. 1981; Sebold A. “The Lovely Bones” 

2004; Sheldon S. “Tell Me Your Dream” 1998; Sheldon S. “Are You Afraid of the Dark?” 

2004; Steinbeck, J. 2006. The White Quail Vonnegut K. “Timequake” 1997 Wilde, O. 1979; 

 

ამასთანავე, განვიხილეთ აღნიშნული უცხოენოვანი ლიტერატურის ქართული 

თარგმანები: ე. ჰემინგუეის „მოხუცი და ზღვა“ - თარგმანი ა. რატიანისა; ოსკარ 

უაილდის „დორიან გრეის პორტრეტი“ - თარგმანი თ. მაღრაძის. უ. ს. მოემის 

„მოხატული ფარდა“ – თარგმანი ქეთი ტოროტაძისა.  
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მხატვრული ტექსტების გარდა, თანამედროვე, რეალური სურათის სრულ-

ყოფილად წარმოჩენის მიზნით, კვლევის ობიექტად ვაქციეთ ასევე ინტერნეტ 

სივრცეში არსებული, სოციალურ მედიაში გავრცელებული ბლოგები და მათი 

კომენტარები https://politicalwire.com/2018/08/21/manafort-jury-asks-what-happens-

without-consensus https://politicalwire.com/2018/08/21/cohen-reaches-a-plea-deal Gas Price 

Rise Erases Impact of Tax Cut for Most; Assange May Be Forced Out of Embassy; Study Links 

Intolerance with Support for Authoritarianism, სადაც ახალგაზრდების ცოცხალი მეტყვე-

ლებაა ასახული, ამან შესაძლებლობა მოგვცა, განსაკუთრებული სიზუსტით დაგვედ-

გინა ეკვივალენტები და შეგვექმნა საბოლოო ცხრილი, რომელიც, ვფიქრობთ, იქცევა 

კარგ გზამკვლევად, სახელმძღვანელოდ სპეციალისტების, მთარგმენელებისა და 

სტუდენტებისათვის. 

 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და 

მოცულობა შეესაბამება დასახულ მიზნებსა და ამოცანებს. იგი შედგება შესავლის, 

ოთხი თავისა და დასკვნითი ნაწილისაგან და შეადგენს 176 ნაბეჭდ გვერდს. მას თან 

ერთვის გამოყენებული სამეცნიერო ლიტერატურა, საანალიზო წყაროები, ინტერნეტ-

მასალის ელექტრონული ვებგვერდები; გრაფიკები, ცხრილები, დიაგრამები და 

დანართები, სადაც წარმოდგენილია საილუსტრაციო  ემპირიული მასალა. 

 

შესავალ ნაწილში წარმოდგენილია საკვლევი საკითხის მოკლე ისტორია. დასა-

ბუთებულია აქტუალობა, განსაზღვრულია კვლევის მიზნები და ამოცანები, მათი 

გადაჭრის მეთოდოლოგიური საფუძველი და ანალიზის კონკრეტული მეთოდები; 

გამოკვეთილია სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, თეორიული და 

პრაქტიკული ღირებულება. 

 

ნაშრომის პირველი თავი ეხება მოდალობის, როგორც უნივერსალური 

კეტეგორიის და მისი გამოხატვის საშუალებების განხილვას ქართულსა და 

ინგლისურში. წარმოდგენილია მოდალობის განხილვის საშუალებები სისტემა და 

კილო. აღწერილია შინაგანი და გარეგანი, ანუ სუბიექტური და იბიექტური 

მოდალობა. განხილულია მოდალობის სისტემა ქართულ ენაში და მისი გამოხატვის 

საშუალებანი: მოდალური ზმნები, ზმნის კილოს ფორმები; ინტონაცია, ნაწილაკები 
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https://politicalwire.com/2018/05/24/assange-may-be-force-out-of-embassy/
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და სპეციალური სიტყვა-გამოთქმები, აგრეთვე წარმოდგენილია ინგლისური ენის 

მოდალური სისტემა: ძირითადად მოდალურ ზმნები, მათთან დაკავშირებულ ე. წ. 

კვაზი-მოდალები, მოდალური ფრაზები და აღწერილია მათი სემანტიკის თავისე-

ბურებები.  

 

მეორე თავი მთლიანად მოიცავს მოდალურ ზმნათა ინგლისური და ქართული 

ეკვივალენტების ურთიერთმიმართებების დადგენას და იზომორფიზმებისა და 

ალომორფიზმების გამოკვეთას. განხილულია შესაძლებლობის, ფიზიკური უნარის, 

ნებართვის; ვალდებულება/აუცილებლობის, რჩევა-დარიგების; ალბათობის, ვარაუ-

დისა და სურვილის/განზრახვის/შეთავაზების გამომხატველი ზმნები და მათი 

შესატყვისები ქართულში.  

 

მესამე თავი ეძღვნება მოდალური ერთეულების, კერძოდ: გრძნობითი დამოკი-

დებულების, ვარაუდის და დარწმუნებულობის გამომხატველი ინგლისური და 

ქართული მოდალური ერთეულების: ნაწილაკების, მოდალური სიტყვებისა და 

მოდალური ფრაზების ურთიერთმიმართებების კვლევას.  

 

მეოთხე თავი ეთმობა სოციალურ ქსელებში არსებულ ბლოგებში მოდალობის 

გამომხატველ საშუალებებს, რადგან ბლოგებში ასახული კომუნიკაცია წარმოადგენს 

ზეპირ მეტყველებას წერილობითი ფორმით. ამიტომ ძალზე საინტერესო აღმოჩნდა 

მათი შედარება ინგლისურ და ამერიკულ ლიტერატურაში არსებულ მოდალურ 

საშუალებებთან. ამავე თავში წარმოდგენილია ჩვენ მიერ ჩატარებული ექსპერი-

მენტის ანალიზიც – გვაინტერესებდა, თუ რამდენად გასაგებია ინგლისური ენის 

შემსწავლელთათვის მოდალობა და რა ლექსიკური და ენობრივი საშუალებების 

გამოყენებით შეძლებდნენ სტუდენტები მათ გადმოქართულებას, რამდენად სწორად 

შეარჩევდნენ ეკვივალენტებს. ზოგადად, რამდენად თანხვდება/ან არ თანხვდება ამ 

მიმართებით მხატვრული ტექსტების, ინტერნეტ სივრცეში არსებული ბლოგებისა და 

ახალგაზრდების/თანამედროვე სამეტყველო ენა. 

 

 18 



დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია მდიდარ საანალიზო მასალაზე დაყ-

რდნობით შემუშავებული კვლევის ძირითადი შედეგები. დასაბუთებულია, რომ 

მოდალობის ცნება ნამდვილად არ არის მხოლოდ ლინგვისტური ცნება, მოდალობა 

ფართო ლოგიკურ-სემანტიკური კატეგორიაა, რომელიც, ზოგადად, გამოხატავს 

გამონათქვამის დამოკიდებულებას რეალობისადმი (resp. ნიშნის დამოკიდებულებას 

აღსანიშნისადმი); რომ მოდალობა, მართლაც, ფართო და კომპლექსური საკითხია, 

რომლის სრულფასოვნად შესწავლის საფუძველზე, სავსებით შესაძლებელია, იმ 

შეუსაბამობების აღმოფხვრა, მინიმუმამდე დაყვანა, რაც თავს იჩენს ქართული და 

ინგლისური ტექსტების გადმოცემისა თუ თარგმანის პროცესში. 

 

დანართებში ასახულია საანალიზო მასალა, ბლოგების ფოტოები, რომელიც ვერ 

აისახა ნაშრომში, თუმცა საბოლოო დასკვნების/შედეგების მიღებისას მნიშვნელოვ-

ნად დაგვეხმარა, დანართშია წარმოდგენილი აგრეთვე ექსპერიმენტში გამოყე-

ნებული ტესტის ნიმუში.  

  

 ნაშრომის აპრობაცია: კვლევის თემატიკა, მიმდინარეობა, ძირითადი შედეგების 

ნაწილი ეტაპობრივად აისახა სამეცნიერო მოხსენებებსა თუ სტატიებში; სადისერ-

ტაციო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებით გამოვაქვეყნეთ შემდეგი სტატიები: 

1. „მოდალობის ზოგიერთი სემანტიკის გამოხატვის ასპექტები ინგლისურსა და 

ქართულში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი 

დიალოგები“ , IV; სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „მერიდიანი, თბ. 

2017: ISSN 2233-3401, უაკ (UDC) 008.1 კ–899; 161–168; 

 

2. „ალბათობის/ვარაუდის გამოხატვის შესაძლებლობები ინგლისურში და მათი 

შესატყვისები ქართულში“, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული N1 (30), თბილისი 2017: ISSN 1512-

0600; (UDC) უაკ 378.4(479.21.2)+001.891; 65 -71; 
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3. „დარწმუნების გამომხატველი მოდალური ერთეულები ინგლისურში და მათი 

გადმოცემა ქართულში“, სამეცნიერო რეფერირებადი (Peer Reviewed Journal) 

ჟურნალი „ენა და კულტურა“, N19, გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2018: ISSN1987–7323; 

UDC(უაკ)81+001 ე–65; 21–28.  
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თავი I 

მოდალობა, როგორც კატეგორია და მისი გამოხატვის 

საშუალებები 

1.1. მოდალობის კატეგორიის განსაზღვრისათვის 

  

„მოდალობა“ ლათინური წარმოშობის სიტყვაა. სიმონ ყაუხჩიშვილის „ლათინურ-

ქართულ ლექსიკონში“ ვკითხულობთ: „modus (modi) 1. ზომა; რაოდენობა; 2. სახე, 

გვარი; hoc modo ამნაირად; modo როგორც; in modum სახით, როგორც“ (ყაუხჩიშვილი, 

1961: 237). არსებობს ფორმა modulus, რომელიც ზემოთ განხილული ლექსიკური 

ერთეულის (modus) კნინობით ვარიანტს წარმოადგენს (იქვე).  

მოდალობა საკმაოდ ფართო სპექტრის მომცველი თემაა. იგი არის კატეგორია, 

რომელიც ბოლო წლებში ენათა ტიპოლოგიური კვლევების საგნად იქცა. კატეგორია, 

რომელიც ასოცირდება დროსთან და ასპექტთან და სამივე, ზოგადად, მაგრამ არა 

ყოველთვის, აღინიშნება ვერბალური კომპლექსის ფარგლებში. აზრობრივი 

თვალსაზრისით, სამივე კატეგორია უკავშირდება გადმოცემულ მოვლენას ან 

მდგომარეობას. დრო, ყველაზე მკაფიოდ, ეხება მოქმედების დროს, მაშინ, როცა 

ასპექტი - მოვლენის ხასიათს და მოდალობა კი იმ წინადადების სტატუსს, 

რომლითაც გადმოცემულია მოქმედება. მოდალობა განსხვავდება დროისა და 

ასპექტისაგან იმით, რომ ის არ არის პირდაპირ კავშირში მოქმედების რაიმე 

მახასითებელთან, არამედ, უბრალოდ, უკავშირდება წინადადების სტატუსს (Palmer 

2001). 

ენათმეცნიერთა ნაწილი თვლის, რომ მოდალობა გრამატიკული კატეგორიაა 

(Будагов 1958: 294; Palmer 2001: 6), კერძოდ კი – სინტაქსური (Ермолаева 1977; Зверева 

1983: 17). ყველაზე მეტი მომხრე ჰყავს თვალსაზრისს, რომ მოდალობა სემანტიკური 

კატეგორიაა (Колшанский 1961: 97; Зверева 1983: 18).  

ერთი რამ ცალსახაა – მოდალობა, რომელიც კონკრეტულ ენებში გამოხატულია 

გრამატიკული, ლექსიკური, საკუთრივ მოდალური, ინტონაციური, ტექსტუალური 

საშუალებებით, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ენობრივი უნივერსალიაა; იგი 

თავის გამოხატულებას პოულობს ენის სხვადასხვა დონეზე, თუმცა მიუხედავად 
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მისი უნივერსალურობისა, განსხვავებული ენები სხვადასხვაგვარად გადმოსცემენ 

მოდალობის სხვადასხვა ასპექტს, რომელთა შორისაც მკვეთრად გამოხატულ და 

გაცილებით თვალსაჩინო როლს ასრულებენ გრამატიკული საშუალებები (ბაბუხადია 

2010: 12).  

საინტერესოა დ. ე. როზენტალისა და მ. ა. ტელენკოვას (Розенталь, Теленкова 1976) 

„საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონ-ცნობარი“, რომელშიც ცალ-ცალკე სალექ-

სიკონო ერთეულებადაა გამოტანილი: მოდალობა, მოდალური ზმნები, მოდალური 

სიტყვები, მოდალურ-ნებელობითი ნაწილაკები და მოდალური ნაწილაკები (ეს ორი 

უკანასკნელი განხილულია სტატიაში ნაწილაკები). მოდალობა განმარტებულია, 

როგორც „გრამატიკულ-სემანტიკური კატეგორია, რომელიც გამოხატავს მთქმელის 

დამოკიდებულებას ნათქვამის მიმართ, ობიექტური სინამდვილისადმი გამოთქმუ-

ლის დამოკიდებულების შეფასებას მის მიერ. გამონათქვამის შინაარსი შეიძლება 

გააზრებულ იქნეს, როგორც რეალური ან არარეალური, შესაძლებელი ან 

შეუძლებელი, აუცილებელი ან საალბათო, სასურველი ან არასასურველი და ა. შ. 

დროისა და პირის მნიშვნელობებთან ერთად მოდალური მნიშვნელობები 

აწარმოებენ პრედიკატიულობის კატეგორიას. მოდალობა გამოიხატება გრამატიკული 

და ლექსიკური საშუალებებით (კილოს ფორმებით, მოდალური სიტყვებითა და 

ნაწილაკებით, ინტონაციით)“ (Розенталь & Телен-кова, 1976: 180).  

ლექსიკონში ცალკე სტატიადაა გამოტანილი მოდალური ზმნები: „შესაძ-

ლებლობის, ვალდებულების, სურვილის მნიშვნელობის მქონე ზმნები, ანუ ის 

ზმნები, რომლებიც გამოხატავენ მთქმელის დამოკიდებულებას გამონათქვამის 

შინაარსის მიმართ. „შეძლება, ვალდებულება, უნარი, ნდომა, სურვილი, განზრახვა, 

მცდელობა, იმედის ქონა, წამოწყება და სხვ.“ (Розенталь & Теленкова, 1976: 181). 

მოდალური სიტყვები: „სიტყვათა ლექსიკოგრამატიკული თანრიგი, რომელთა 

საშუალებითაც მთქმელი აფასებს გამონათქვამს მთლიანობაში ან მის ცალკეულ 

ნაწილებს მათი ობიექტურ სინამდვილესთან დამოკიდებულების თვალსაზირისით“ 

(იქვე). აქვეა მითითებული, თუ რა მნიშვნელობებს გამოხატავენ მოდალური 

სიტყვები: ა) გამონათქვამის ლოგიკური შეფასება, ნათქვამის რეალურობა; ბ) 

ნათქვამის შესაძლებლობა, ალბათობა, ვარაუდი, ეჭვი მის ნამდვილობაში. 

ხაზგასმულია ასევე ისიც, რომ მოდალურ სიტყვებს არ გააჩნიათ ნომინატიური 
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ფუნქცია, ისინი არ წარმოადგენენ წინადადების წევრებს და გრამატიკულად არ 

უკავშირდებიან იმ სიტყვებს, რომლებიც შეადგენენ წინადადებას. სამაგიეროდ, მათ 

აქვთ გარკვეული სინტაქსური ფუნქციები; ა) ყველაზე ხშირად ეს არის ის შემთხვევა, 

როდესაც ისინი სიტყვა-წინადადების როლში გამოდიან; ბ) მოდალური 

მნიშვნელობის მქონე ჩართულ სიტყვად გამოყენება. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ ამ ლექსიკონ-ცნობარში არის ვრცელი სიტყვა-სტატია „ნაწილაკი“, 

რომელშიც მოცემულია მეტყველების ამ ნაწილის კლასიფიკაცია და ერთ-ერთ 

ერთეულად გამოყოფილია „საკუთრივ მოდალური ნაწილაკები“; საგულისხმოა ის 

ფაქტი, რომ, ავტორები ახსენებენ ისეთ ენობრივ რეალიას, რასაც, მათი სიტყვებით 

რომ ვთქვათ, „საკუთრივ მოდალური ნაწილაკები“ ეწოდება. ეს იმის მანიშნებელია, 

რომ ყველა ნაწილაკი ვერანაირად ვერ იქნება მოდალური მნიშვნელობის 

მატარებელი, ხოლო ე. წ. „საკუთრივ მოდალური ნაწილაკები“ რაღაც სხვა ოდენობად 

აღიქმება დანარჩენი ნაწილაკებისაგან თვისებრივი განსხვავებულობის გამო.  

ენათმეცნიერებაში მოდალობის კატეგორია ფართო განხილვის საგანია, მაგრამ 

იგი ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ განსაზღვრული. არსებობს მრავალი დეფინიცია 

(Зверева 1983: 13-21; Ляпон 1990: 303-304). 

ზოგადი დეფინიცია, რომელსაც შეუძლია მოიცვას მოდალობის მთელი შინა-

არსი, არ არსებობს. სხვადასხვა ავტორი განსხვავებული პოზიციებიდან და 

მიზნებიდან ამოსვლით ყურადღებას ამახვილებს მოდალობის სხვადასხვა მხარეზე. 

შესაბამისად, აღნიშნული კატეგორია ძირითადად გაგებულია, როგორც მიმართება: 

მოქმედების სუბიექტისა შესრულებულ მოქმედებასთან (გამოიხატება მოდალური 

ზმნებით); მოლაპარაკისა გამონათქვამის შინაარსთან (გამოიხატება მოდალური 

სიტყვებით); გამონათქვამის შინაარსისა სინამდვილესთან მოქმედების რეალობა-

ირეალობის თვალსაზრისით (გამოიხატება კილოს ფორმებით)... (Ермолаева 1977: 97-

106; Зверева 1983: 13-21).  

არსებობს ძირითადად ორი გზა, რომლის საშუალებითაც ენები განიხილავენ 

მოდალობას. ეს არის მოდალური სისტემა და კილო. ორივე კატეგორია თავს იჩენს 

ყოველ ენაში, თუმცა, ენების უმეტესობაში მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანია მკვეთრად 

გამოხატული. ცნობილია, რომ კილო ზმნის ის გრამატიკული კატეგორიაა, რომელიც 

გამოხატავს მოსაუბრის დამოკიდებულებას გამოხატული აზრის მიმართ. ტრადი-
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ციულად, კილოს განიხილავენ, როგორც ზმნის ერთ-ერთ გრამატიკულ კატეგორიას, 

რადგანაც, უმეტეს შემთხვევაში, ეს არის ზმნის ფორმათა ერთობლიობა, რომელიც 

გამოხატავს მოსაუბრის დამოკიდებულებას ფაქტობრიობის ან პირობის შეს-

რულება/შეუსრულებლობის მიმართ. კილოს კატეგორია მთლიანად წინადადების 

მნიშვნელობას განეკუთვნება და არა მხოლოდ ზმნას (ყიფიანი: 2008: 25).  

მოდალობა, ეს არის კატეგორია, რომელიც მოიცავს ორი სახის მოდალურ 

დამოკიდებულობას: გარეგან და შინაგან მოდალობას. ამის მიხედვით გამოყოფენ 

მოდალობის ორ ტიპს: სუბიექტურს და ობიექტურს. ობიექტური (გარეგანი) მო-

დალობა გულისხმობს მთქმელის დარწმუნებულობის ხარისხს. ობიექტური მოდა-

ლობის გამოხატვის ძირითად გრამატიკულ საშუალებად მიიჩნევა კილოს კატეგორია 

(თხრობითი, კავშირებითი, და ბრძანებითი), დროის კატეგორია, ინტონაციის 

განსხვავებული ტიპები (შეტყობინების ინტონაცია, კითხვის ინტონაცია) და სხვ. 

სუბიექტური (შინაგანი) მოდალობა გულისხმობს მოქმედების სუბიექტისა და მის 

მიერ განხორციელებული ქმედების დამოკიდებულებას (რწმენის ქონა ან უქონლობა, 

თანხმობა ან უთანხმოება, ექსპრესიული შეფასება). სუბიექტური მოდალობის 

გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს წარმოადგენენ სიტყვათა რიგი, ინტონაცია 

(ძახილის ინტონაცია, სიხარულის, წუხილის, ეჭვის, გაკვირვების, რწმენის ქონისა და 

არქონის, ირონიისა და ა. შ. გამომხატველი ინტონაცია), ლექსიკური განმეორებანი, 

მოდალური სიტყვები და ნაწილაკები, შორისდებულები, ჩართული სიტყვები და 

სიტყვათშეთანხმებები, ჩართული წინადადებები. მოდალური საშუალებების 

გამოყენებით ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენს დამოკიდებულებას განხორციელებული 

ქმედებისადმი, ვრეაგირებთ შექმნილ მდგომარეობაზე და განვსაზღვრავთ მას 

(http://rae.ru/forum2012/18/3311 retrieved on June 1st, 2013).  

ამდენად, ობიექტური მოდალობის შემთხვევაში მოდალობის შინაარსი გამო-

იხატება სინტაქსურ დონეზე კილოს ფორმებით. თხრობითი კილოს ფორმებით 

გამონათქვამში (resp. წინადადებაში) გამოხატული მოქმედება განიხილება, როგორც 

რეალური ფაქტი, საპირისპიროდ იმ კილოთა ფორმებისა, რომლებშიც მოქმედება 

წარმოდგენილია, როგორც არარეალური, ირეალური (პირობითი, შესაძლებელი, 

სასურველი, აუცილებელი და ა.შ.). ობიექტური მოდალობა წინადადების აუცი-

ლებელი ნიშანია. სუბიექტური მოდალობა გამოხატავს მოლაპარაკის მიერ ფაქტის 
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სხვადასხვაგვარ, სუბიექტურ კვალიფიკაციას, შეფასებას. იგი გამოირჩევა შინაარსისა 

და გამოხატვის საშუალებათა მრავალფეროვნებით. ობიექტური მოდალობისგან 

განსხვავებით, სუბიექტური მოდალობა ფაკულტატურია (Ляпон 1990: 303-304).  

გამოხატული შინაარსის მიხედვით, მოდალობის სამ შკალას გამოყოფს ჯ. 

ლაიონზი: (Lyons 1968) I – ნატვრა, მიზანი; II – აუცილებლობა, ვალდებულება; III – 

დარწმუნებულობა, შესაძლებლობა. ავტორის აზრით, ეს სქემა რამდენადმე პირობი-

თია, რადგან ენათა მიხედვით შკალები შეიძლება შეიცვალოს: შეივსოს ახალი 

წევრებით ან დაემთხვეს ერთმანეთს (Lyons 1968: 326).  

ენათმეცნიერებაში არის ცდები მოდალური შინაარსის გაფართოებისა. მაგ.,  

ჯ. ლაიონზი (Lyons) ბრძანებითთან ერთად მოდალურად თვლის კითხვით 

ფორმებსაც, რამდენადაც კითხვით გამოიხატება მოლაპარაკის მოლოდინი და არა 

მომხდარი ფაქტი (Lyons 1968: 326). ე. ბენვენისტის (Бенвенист 1974) მიხედვით კი 

წინადადების სამი ტიპი – მტკიცებითი, კითხვითი, ბრძანებითი, მართალია, 

ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სინტაქსისა და გრამატიკის სპეციფიკური ნიშნებით, 

მაგრამ ერთნაირად ემყარებიან პრედიკაციას. ისინი გამოხატავენ სამ მოდალობას, 

რომლებიც ასახავენ მოლაპარაკის სამ პოზიციას: ან მას სურს ცოდნის გადაცემა 

თანამოსაუბრისათვის, ან სურს მისგან ინფორმაციის მიღება, ან სურს უბრძანოს მას 

რაიმეს გაკეთება (Бенвенист 1974: 140). მოდალობის ასეთი გაგება მიუღებლად იქნა 

მიჩნეული იმ მოსაზრებით, რომ მოლაპარაკის ნებისმიერი სურვილი გარკვეული 

მოქმედების შესრულებისას გადმოიცემა მხოლოდ ბრძანებითის ფორმით, მაშინ, 

როდესაც თხრობითი და კითხვითი წინადადებები მოდალობას გამოხატავენ 

მხოლოდ როგორც რეალურს ან არარეალურს (Зверева 1983: 14). 

ზოგჯერ მოდალურ მნიშვნელობას აფართოებენ აგრეთვე მასში გამონათქვამის 

შინაარსთან მოლაპარაკის ემოციურ-ექსპრესიული დამოკიდებულების შემოტანით. 

მაგ., შ. ბალი (Балли 1955) თვლის, რომ წინადადება შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი 

კორელაციურია წარმოდგენების წარმოქმნის პროცესისა. ეს ნაწილი – დიქტუმი – 

ლოგიკურად შეიცავს პროცესის (მოვლენის, მდგომარეობის ან თვისების) კორელატს, 

რომელიც, ჩვეულებრივ, ლოკალიზებულია არსებით სახელებში (დედამიწა ბრუნავს, 

მზე ანათებს...). წინადადების მეორე, ძირითადი ნაწილი არის მოდალობის 

გამოხატვა ანუ ოპერაცია, რომელსაც აწარმოებს მოაზროვნე სუბიექტი. მოდალობას 
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გამოხატავს მოდალური ზმნა (ფიქრი, გახარება, სურვილი...), რომელიც თავის 

სუბიექტთან ერთად ქმნის მოდუსს. მოდალური ზმნა შეიცავს მსჯელობის, 

გრძნობის, ნების სრულიად განსხვავებულ ნიუანსებს. ამდენად, ავტორისათვის 

„მოდალობა – ეს არის წინადადების სული; ისევე, როგორც აზრი, ის წარმოიქმნება 

მოლაპარაკე სუბიექტის აქტიური ოპერაციის შედეგად. მაშასადამე, არ შეიძლება 

წინადადების მნიშვნელობა მივანიჭოთ გამონათქვამს, თუ მასში არ არის მოდალობის 

რაიმე გამოხატულება მაინც“ (Балли 1955: 44- 45). ავტორი უფრო მეტად არ 

აკონკრეტებს ამ ნიუანსებს, რადგან მთლიანად ემყარება ფ. ბრიუნოს თვალსაზრისს, 

რომელიც მოდალობებში განიხილავს გამოხატვის ისეთ შინაარსებს, როგორიცაა: 

მოლოდინი, იმედი, შეშფოთება, შიში, გაკვირვება, თანხმობა, მოწონება, 

კმაყოფილება, უკმაყოფილება, განურჩევლობა და მისთ. 

მოდალობის გამოხატვის თვლასაზრისით, ენობრივ სისტემებს შორის არ არსე-

ბობს პრინციპული სხვაობა: ფაქტობრივად, ისინი ერთიანი უნივერსალური 

მოდელის კონკრეტულ გამოვლინებას წარმოადგენენ. სხვაგვარად, ენათა მრავალ-

ფეროვნება, რომელიც ერთი შეხედვით, უსასრულოა, რეალურად საკმაოდ შეზ-

ღუდული გამოდის: „ენები იზომორფულია იმ აზრით, რომ მათ სტრუქტურებს 

საფუძვლად უდევს ერთი და იგივე ზოგადი პრინციპები“ (Якобсон 1963: 95). ეს აზრი 

გასაგები ხდება ენის შინაგანი ბუნების გათვალისწინებით. ენა სისტემაა. ფ. დე 

სოსიურის შემდეგ ლინგვისტიკაში სადავო არ არის, რომ სისტემის გასაგებად 

აუცილებელია არა მისი შემადგენელი კომპონენტების უბრალო ჩამოთვლა, არამედ 

იმ ურთიერთმიმართებების დადგენა, რომელიც არსებობს ამ კომპონენებს შორის და 

ქმნის ენის სტრუქტურირების საფუძველს. ენებს შორის საერთო სწორედ ამ ზოგად 

პრინციპში მდგომარეობს (სოსიური 1989: 100), რომელიც არსებობს განსხვავებულ 

ენათა სტრუქტურულ ორგანიზაციაში. ეს არის შინაგანი სტრუქტურული პრინციპი, 

რომელიც დგას განსხვავებულ ენათა ფაქტების მრავალფეროვნების უკან.  

იმის მიხედვით, თუ გამოხატვის რომელ საშუალებას ეძლევა უპირატესობა ამა 

თუ იმ ენაში, მოდალობის გამოხატვის ფორმებიც ენათა მიხედვით განსხვავებულია.  
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1.2. მოდალობა ქართულ ენაში და მისი გამოხატვის საშუალებები 

 

როგორც შესავალ ნაწილში აღვნიშნეთ, მოდალობა ფართო ლოგიკურ - სემანტი-

კური კატეგორიაა, რომელიც გამოხატავს გამონათქვამის დამოკიდებულებას რეა-

ლობისადმი. 

ქართულ ენაში მოდალობის მიხედვით განასხვავებენ წინადადების სამ ტიპს: 

თხრობითს, კითხვითს და ბრძანებითს. ამასთანავე, თითოეულს შეიძლება ახლდეს 

ესა თუ ის ემოციური ელფერი, ან გამოხატავდეს მთქმელის ძლიერ გრძნობას. ამის 

მიხედვით დამატებით გამოიყოფა ძახილისა და კითხვით-ძახილის წინადადებები.  

 „მოდალობა ანუ რაგვარობა გულისხმობს ნათქვამის მიმართებას სინამდვილი-

სადმი, რაც წინადადებაში სხვადასხვა საშუალებით გადმოიცემა“ (კვაჭაძე 1981: 31). 

 ამ მხრივ გამოიყოფა სხვადასხვა ტიპის წინადადება:  

ა) გამოხატავს უეჭველობას, უტყუარობას, რისიმე დადასტურებას: გუშინ მთელ 

დღეს წვიმდა. სინამდვილის თვალსაზრისით, თქმულის შინაარსი შეიძლება არ იყოს 

ნამდვილი, მაგრამ მთავარია ის, რომ მთქმელს გადმოცემული აქვს, როგორც 

ნამდვილი, უტყუარი ფაქტი. 

 „მაიორი, რაღა თქმა უნდა, ქვრივს ტყვიას არ დაახლიდა, ქვრივი თავისთვის 

უნდოდა“ (ჭილაძე 1981: 36).  

 ამ ტიპის წინადადება მოდალობის მიხედვით ძირითადია.  

ბ) გადმოგვცემს მთქმელის ვარაუდს, შესაძლებლობას, არარეალურობას, სასურ-

ველობას:  

 „შეიძლება ეს უნებლიე მიმბაძველობა იმის ბრალიც იყო, გიორგას ჯარისკა-

ცივით რომ ექცეოდა, თავს კი არ ირთობდა, მართლა საომრად წვრთნიდა“ (ჭილაძე 

1981: 42). 

გ) გამოხატავს მთქმელის ნება-სურვილს, ჩვეულებრივ, მეორე პირისადმი 

მიმართულს, რომ მან იმოქმედოს ამ ნება-სურვილის შესაბამისად. ასეთი წინადადება 

კი არ გადმოგვცემს სინამდვილის რაიმე ფაქტს, არამედ ბრძანებას, რომელიც უნდა 

შესრულდეს.  

 „- აბა, ახალგაზრდებო, ცოტათი მიიწიეთ! - გვითხრა მან და ხელით მიგვწია 

კედლისკენ“ (დუმბაძე 1983: 93).  
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 თითოეულ ტიპში შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე სახეობა. მაგ., ბრძანებითი 

წინადადება გამოხატავს არა მარტო საკუთრივ ბრძანებას, არამედ თხოვნას, რჩევას, 

გაფრთხილებას, მიწვევას...  

„მოდალური სემანტიკა ენის ყოველ დონეზე ვლინდება, მაგრამ მოდალური 

კატეგორიის მაწარმოებლად მიჩნეულია ის ენობრივი ფორმები, რომლებიც მო-

დალური სემანტიკის მუდმივი გამომხატველია ენაში. ამ ფორმების გამოყენებას 

ყოველთვის შეაქვს მოდალური სემანტიკა ფრაზაში ან დისკურსში“ (შარაშენიძე 2017: 

110). 

 წინადადების მოდალობის გამოხატვის ენობრივი საშუალებებია: ზმნის კილოს 

ფორმა, ინტონაცია, მოდალური სიტყვები და ნაწილაკები, წინადადების კონ-

სტრუქცია (კვაჭაძე 1981: 47). ,,ქართულ ენაში მოდალობის კატეგორია გამოიხატება 

მოდალური ფორმებით (მოდალური ელემენტებით). ამ ფორმების ერთი ნაწილი 

გრამატიკალიზაციის შედეგად ზმნებისგან არის მიღებული“ (ჯორბენაძე 1993; 

შარაშენიძე 2017). თანამედროვე ქართულში აღნიშნული ფორმები ნაწილაკთა 

ჯგუფში ერთიანდება და სწორედ მათთან ერთად (შეიძლება, უნდა, იქნებ, ეგებ, 

ლამის, ნეტავ...) ზმნის კავშირებითი ან თხრობითი კილოს გამოყენებით იქმნება 

მოდალური სემანტიკა. „ქართულ ენაში კოლოს კატეგორია ზმნის უღლების 

პარადიგმის შემადგენელი ნაწილია და რამდენიმე მწკრივითაა წარმოდგენილი. კავ-

შირებითი კილოს ფორმები ძირითადად გამოიყენება რომელიმე მოდალურ ფორ-

მასთან ერთად ან რთული წინადადების შემადგენელ დამოკიდებულ წინადადებაში“ 

(შარაშენიძე 2017: 111). ასე რომ, მოდალურ სემანტიკას ამ შემთხვევაში მოდალური 

ელემენტისა (ნაწილაკის) და მწკრივის ფორმის კომბინაცია გადმოსცემს.  

ზმნით გამოხატული მოქმედებისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით 

ქართულში გარჩეულია სამი კილო: პირდაპირი, რეალური - თხრობითი და ირიბი, 

ირეალური - კავშირებითი და ბრძანებითი. მოდალობის გამოხატვის თვალსაზ-

რისით, ძირითადი დატვირთვა სწორედ ირიბ კილოებზე, განსაკუთრებით, 

კავშირებით კილოზე მოდის (ზამბახიძე ე. ზამბახიძე მ. 2012).  

„ზმნის კილოს ფორმები წინადადების მოდალობის გამოხატვის ძირითადი 

მორფოლოგიური საშუალებაა. ასე, მაგალითად, თხრობითი კილოს ფორმა, როცა ის 

თავისი პირდაპირი ანუ ძირითადი მნიშვნელობით არის ნახმარი, გამოხატავს 
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მოქმედებას, როგორც ფაქტს, რომელიც ხდება ერთ-ერთ დროში, კავშირებითი ფორმა 

მოქმედება წარმოგვიდგენს არა როგორც ფაქტს, არამედ როგორც სასურველს თუ 

შესაძლებელს; ბრძანებითი კილოს ფორმა კი გადმოგვცემს მთქმელის ნება-სურვილს, 

რომელიც უნდა შესრულდეს” (კვაჭაძე 1988: 31).  

 მოდალურ სიტყვებად ხშირად გვევლინება ჩართული სიტყვები. ჩართული 

სიტყვა და სიტყვათა შეკავშირება მნიშვნელობის მიხედვით მრავალგვარია. მოდა-

ლობის გამოხატვის თვალსაზრისით, ჩართული სიტყვები ორ კატეგორიად იყოფა: 

 

1. ჩართული გამოხატავს, რომ მთქმელი დარწმუნებულია თქმულის უეჭველობა-

ში: აშკარაა, ცხადია, რასაკვირველია, მართლაც, უდავოა, და ა.შ. 

 „ყაზარმა, რა თქმა უნდა, ენანებოდა, მაგრამ ვიღაცის ნასახლარში მოფუსფუსე, 

უფრო და უფრო რწმუნდებოდა, რომ ვაჟკაცობა თავის გამოჩენა და სიკვდილი კი 

არაა, არამედ - გადარჩენა, რადაც არ უნდა დაგიჯდეს იგი“ (ჭილაძე 1981: 82). 

 

2. ჩართული გამოხატავს მთქმელის ვარაუდს, წინადადებაში გამოთქმული 

აზრის სათუოდ ან საეჭვოდ მიჩნევას: იქნებ, მგონია, შესაძლებელია, ალბათ, როგორც 

ეტყობოდა, თითქოს ვიმედოვნებ და სხვ. 

 

 „თათარმა კბილები უარესად დაკრიჭა, თითქოს ამ უაზრობაზე გაეცინაო, მერე 

ცხენივით დაიფრუტუნა, ალბათ, გადამსკდარი შუბლიდან პირში ჩასული სისხლი 

გამოაფურთხა და სინათლისაკენ დაიძრა“ (ჭილაძე 1981: 36). 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მოდალობის გამოხატვაში მნიშვნელოვან როლს თამა-

შობენ ნაწილაკები:  

ეგებ/ეგება, იქნებ/იქნება, შეიძლება, ეტყობა, ჩანს, ლამის, უნდა/გინდა ა.შ. 

 

თუმცა, მოდალური ფუნქცია არა აქვს ყველა ნაწილაკს. ზოგიერთი მათგანი 

მხოლოდ მოდალური შინაარსით გვევლინება (ეგებ/ეგება, ლამის), სხვები 

გამოიყენებიან, როგორც მოდალური დანიშნულებით, ასევე საკუთრივ ზმნური ფუნ-

ქციით (ჯორბენაძე 1993). ფუნქციის მიხედვით ნაწილაკების დაჯგუფებისას, კვაჭაძე 

(ოთხი ჯგუფიდან) გამოყოფს ერთ - მოდალური ნაწილაკების ჯგუფს: „მოდალური 
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ნაწილაკები, ე. ი. ისეთები, რომლებიც გამოხატავენ მთქმელის ნება-სურვილს, ან მის 

დამოკიდებულებას ნათქვამის შინაარსისადმი. ამ ჯგუფს განეკუთვნება: კითხვითი, 

უკუთქმითი, მიგებითი, სიტყვასიტყვითი, ნება-სურვილისა (ნატვრითი, მოწოდება 

ბრძანებისა), შესაძლებლობა-ვარაუდისა, უნახაობისა და მრავალგზისობის გამომ-

ხატველი ნაწილაკები“ (კვაჭაძე 1981: 331).  

 მოდალური შინაარსის გადმოცემა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული წინა-

დადების სინტაქსურ კონსტრუქციაზე. თანამედროვე ქართულში ამ ფუნქციით 

გამოიყენება ე.წ. ინფინიტიური კონსტრუქცია, რომელიც შედგება მოდალური 

შინაარსის ზმნების ან მოდალური ნაწილაკებისაგან, ერთი მხრივ, და სახელზმნის ან 

კავშირებითის ფორმებისაგან, მეორე მხრივ. ძირითადი სემანტიკური დატვირთვა 

მოდის კავშირებითის ფორმაზე, მოდალური ზმნები და ნაწილაკები კი მოდალურ 

ელფერს სძენენ კონსტრუქციას (პაპიძე 1987: 54, 68 ).  

 ქართულში მოდალობის სემანტიკის გამომხატველია რამდენიმე ზმნა. ,,ვიცი“ 

ზმნა დინამიკურ მოდალობას გადმოსცემს. სწორედ „ვიცი“ ზმნური ფორმისა და 

მასდარის ერთობლიობით (კომბინაციით) გამოიხატება უნარი, შესაძლებლობა: 

ვიცი/იცის ხატვა, კითხვა, ცურვა...;  

უნარის, შესაძლებლობის ფუნქციით გამოიყენება შემიძლია/შეუძლია ზმნაც. 

აღსანიშნავია მომიწევს/მოუწევს ზმნის ფორმათა ფუნქცია, სამივე პირისა და დროის 

ფორმით გამოხატოს/აღნიშნოს ობიექტური აუცილებლობით გამოწვეული მოქ-

მედება: მომიწევს მუშაობა; არ გინდოდა, მაგრამ მოგიწევს წასვლა; მოუწევს 

გაკეთება... ეს ნიშნავს, რომ, მიუხედავად მთქმელის განწყობისა, ობიექტური 

აუცილებლობის გათვალისწინებით მოქმედება მაინც განხორციელდება.  

ინგლისურ ენაში დასახელებურ ფრაზებს შემდეგი სახე ექნება: 

I’ll have to work; You don’t want but you have to; he will have to do it;  

ამ შემთხვევაში, მომიწევს/მოუწევს - have to კვაზი-მოდალური ზმნით გადმოიცემა 

და იგულისხმება ინფინიტივით გამოხატული მოქმედების აქტუალი-ზაცია, 

კომუნიკაციის ზმნებთან, სადაც გადმოცემულია აქტუალიზირებული 

აუცილებლობა, მოდალობით გადმოცემულ დროს მოსდევს სიტუაციის დრო, ან 

ემთხვევა ერთმანეთს.  
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გადაწყვეტილების მოდალობის გამომხატველია ,,ადგა“ ზმნა, რომელიც ,,და“ 

კავშირთან ერთად გამოიყენება: ავდექი და ვუთხარი; შენც ადექი და დაუჯერე; ადგა 

და წავიდა...  

So, I’ve told him; So, you have to obey him, So, he left;  

როგორც, ვხედავთ, „ადგა“ - ინგლისურში So- ნაწილაკის გამოყენებით ვთარ-

გმნეთ, მაშინ როცა ქართულში ზმნის წარსული ფორმით არის გამოხატული.  

მოდალობის სემანტიკის ფუნქციით ასევე გამოიყენება მესამე პირის ზმნური 

ფორმა „ღირს“, რომელიც გადმოსცემს შეფასებით დამოკიდებულებას: ღირს წასვლა; 

არ ღირს გამოკიდება... 

It is worth going there; It isn’t worth of it; (It isn’t worth running after him.) 

ნათელია, რომ უპირო კონსტრუქციების გამოყენებით მოგვიწია ინგლისურად 

გვეთარგმნა „ღირს“, რომელიც საინტერესო სურათს წარმოადგენს სწორედ იმ 

ზმნური კატეგორიების გამო, რითაც ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან. გარდა 

ამისა, თუკი ქართულში გვაქვს მესამე პირის ზმნური ფორმა, ინგლისურში კი უპირო 

კონსტრუქცია + გერუნდივი, ანუ უპირო კონსტრუქცია +უპირო ზმნა. 

სვლა ზმნის მეორე პირის ბრძანებითი კილოს ფორმაა „მოდი“, რომელიც მოდა-

ლური ფუნქციით ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებას გადმოსცემს და გამო-

ხატავს მთქმელის სურვილს, გადაწყვეტილებას მოქმედებისათვის: მოდი, ერთად 

ვიმღეროთ; მოდი, დაუკარი... 

 

Let’s sing together; Let’s play.  

 

ამ შემთხვევაში საინტერესო მსგავსებასთან გვაქვს საქმე, აღსანიშნავია, რომ 

,,მოდი“, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებას გადმოგცვემს, ინგლისურშიც ბრძანე-

ბითი კილოს, თუმცა, პირველი პირის ფორმით გადავიდა.  

ქართულ ენაში ხშირ შემთხვევაში მოდალობას გამოხატავს აგრეთვე მოდალური 

მორფემოიდი ,,რა“, რომელიც წარმოშობით კითხვითი ნაცვალსახელია და 

მიჩნეულია, რომ მიღებულია ,,რა მოხდება“ ფრაზის ცვეთის შედეგად (ჯორბენაძე 

1988), დაერთვის ზმნის ბრძანებითი კილოს ფორმას და აქცევს მას თხოვნის 

მოდალობის გამომხატველ ფრაზად: გააკეთე რა; მომიტანე რა; იმღერე რა... 
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Please, do it;  

Bring it please;  

sing please.  

როგორც ვხედავთ, ინგლისურში იგი უბრალოდ Please - გეთაყვა ლექსიკური 

ერთეულის საშუალებით გამოიხატება და მასაც ბრძანებითი კილოს ფორმა მოსდევს 

და ამ ბრძანებას Please ერთეული თხოვნის ფუნქციას სძენს. როგორც კი Please-ს 

ჩამოვაშორებთ, იგი იქცევა ბრძანებით წინადადებად. 

თუ მოცემული მორფემოიდის ზუსტ კალკს შევქმნით, იგი უფრო დაემსგავსება 

,,რა მოხდება“ - ფრაზას, მაგრამ ბრძანებითი კილოს ფორმა დაიკარგება და მივიღებთ 

კითხვით უარყოფით წინადადებას:  

 

What if you do it?!;  

For God’s sake, what if you do it?!; 

What if you bring it?!;  

 

მუქარისა და წაქეზების სემანტიკის გამომხატველია ქართულში ფორმა „ერთი“: 

ერთი არ დაგიწერია; გატეხე/გააფუჭე ერთი და მერე ნახავ; გაიქეცი ერთი და აკოცე... 

 

Let’s see if you don’t write …; If you break/ spoil it you can see what will happen to you; 

Go and kiss... 

 

როგორც ვხედავთ, ამ ერთეულს, დანარჩენი ზმნების, ნაწილაკების და 

სპეციალური სიტყვა-გამოთქმებისაგან განსხვავებით, ზუსტი შესატყვისი არ მოეძებ-

ნა. ზოგ შემთხვევაში ბრძანებითი კილოს ფორმის გამოყენებით ან პირობის 

დამოკიდებული კონსტრუქციებით მოხერხდა მისი თარგმნა.  

მოცემული ქართული მოდალური ერთეულების ინგლისური შესატყვისების 

ამსახველი ცხრილი ასე გამოიყურება:  
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ცხრილი N 1.1  

 

ქართული ენა ინგლისური ენა 

მომიწევს/ მოგიწევს Have to 

ადგა და  So 

ღირს It’s worth of  

მოდი Let’s 

რა  Please 

ერთი  Let’s/ If 

 

ამდენად, ქართულში მოდალობის გამომხატველ სისტემას ექნება შემდეგი სახე:  

 

 მოდალური ზმნები  

 ნაწილაკები  

 სპეციალური სიტყვა-გამოთქმები  

 

მოდალურ ფორმათა ფორმობრივ-ფუნქციური ცვლილება ქართულში XV საუ-

კუნიდან იწყება. მოდალური ნაწილაკები და ფუნქციით მათთან გათანაბრებული 

ზმნები გამოხატავენ მოლაპარაკის დამოკიდებულებას ზმნით გამოხატული მოქ-

მედების (და, ამდენად, მთელი წინადადების) მიმართ.  

დასახელებული მოდალური საშუალებები უმეტესწილად მომდინარეობენ 

სრულმნიშვნელობიანი სიტყვებიდან. ამ ზმნათა სემანტიკამ და სინტაქსური კონ-

სტრუქციის თავისებურებამ განაპირობა აღნიშნულ ფორმათა მიერ თანდათანობით 

ზმნური ნიშნების დაკარგვა. ეს ზმნები მოდალური მახასიათებლებით თავიდანვე 

გამოირჩეოდნენ და თავიანთ ზმნურ შინაარსს სხვა ზმნურ ფორმებთან ერთად 

გადმოსცემდნენ (მასდარული კონსტრუქციით ან ჰიპოტაქსის მეშვეობით). აღნიშ-

ნული მოდალური საშუალებები შესაბამის შინაარსს გადმოსცემენ, როგორც 

კავშირებითი კილოს ფორმებთან ერთად, ისე დამოუკიდებლად – თხრობითი კილოს 

ფორმებთან.  
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მოდალური ფორმების ლექსიკონებში სრულფასოვანი ასახვის შესახებ საუბ-რობს 

რა ნ. შარაშენიძე გამოკვლევაში - „მოდალური ფორმები და ქართული ენის 

განმარტებითი ლექსიკონები“ (შარაშენიძე 2018), აღნიშნავს, რომ ლექსიკონებში 

შეინიშნება ტერმინოლოგიური მრავალფეროვნება: მოდალური ელემენტი (ალბათ), 

მოდალური ფორმა (უნდა, შეიძლება), ნაწილაკი-მორფემოიდი (ეგებ, იქნებ, ნეტავ, 

ლამის, თითქმის, თითქოს, კინაღამ, მაინც, ვერ, განა, აკი, ნუთუ). მაგრამ ლექსიკონში 

არ დასტურდება ისეთი ფორმები, რომლებიც მოდალური სემანტიკით გამოიყენება 

ენაში, ასეთებია: ადგა, შემიძლია, მომიწევს, ვიცი, რა, ღირს (შარაშენიძე 2018: 112). 

მისი აზრით, აუცილებელია, „მოდალური ფორმების შესახებ ლექსიკონში მოცემული 

ინფორმაცია მაქსიმალური სისრულით ასახავდეს, როგორც მოდალური ფორმის 

ფუნქციონირებას, ისე მის სემანტიკას და ასევე კოლოკაციებს. ლექსიკონში ცალკე 

სტატია უნდა ეთმობოდეს ზმნურ ფორმას და ცალკე გრამატიკალიზაციის შედეგად 

მიღებულ მოდალურ ფორმას“ (შარაშენიძე 2018: 112). სადისერტაციო ნაშრომში 

წარმოდგენილი მოდალობის გამომხატველი ინგლისურ-ქართული ეკვივალენტები, 

ვფიქრობთ, ამ მიმართებითაც გაუწევს დახმარებას დაინტერესებულ პირებს.  

 

 

1.3. მოდალობა ინგლისურ ენაში და მისი გამოხატვის საშუალებანი 

 

წინა პარაგრაფში განვიხილეთ ქართულ ენაში არსებული მოდალური ზმნები, 

ნაწილაკები და სპეციალური სიტყვა-გამოთქმები და შევეცადეთ, დაგვედგინა მათი 

ინგლისურენოვანი შესატყვისები. მოცემულ პარაგრაფში კომპლექსურად განვი-

ხილავთ მოდალობის კატეგორიას ინგლისურ ენაში, მისი ლინგვისტური აღწე-

რილობით, რომელიც წარმოდგენილია ინგლისურ წინადადებებში მოდალური 

ზმნებისა და კვაზიმოდალური ზმნების საშუალებით. გავაანალიზებთ მოდალურ 

ზმნებს, როგორც მოდალობის გამომხატველ საშუალებებს. შევეცდებით, ავხსნათ 

მათი უნარი ორი ასპექტის გამოხატვისა სინქრონული და დიაქრონული მიდგომების 

საშუალებით, ფორმალური სემანტიკის და ძირითადი გრამატიკის ჩარჩოებში 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე და წარმოვადგენთ, თუ როგორ ავლენენ მოდა-

ლური ზმნები დროს, ასპექტს და სემანტიკას.  
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მსოფლიოში არსებულ ენებში მოდალობა გამოხატულია სხვადასხვა საშუალებით 

და რამდენადაც ფართოა მათი შინაარსი, იმდენად ბევრი მოდალური ერთეულია 

ენათა სისტემის სხვადასხვა საფეხურზე, რაც მკვლევართა მიერ მიჩნეულია 

მოდალობის გამომხატველ საშუალებებად.  

თანამედროვე ინგლისურში მოდალობის გამოხატვის ძირითად საშუალებად 

მიიჩნევენ მოდალურ ზმნებს და მათთან დაკავშირებულ ე. წ. კვაზი-მოდალებს, 

რომლებიც მეტ-ნაკლებად გამოხატული გრამატიკალიზებული გამოთქმებით 

გამოირჩევა, მათ მსგავსი სემანტიკა გააჩნიათ, მაგრამ მოდალური ზმნებისაგან 

მორფოლოგიურად განსხვავდებიან, რაც მათ განსაზღვრულ კონტექსტში მოდა-

ლური ზნების შეცვლის საშუალებას აძლევს. 

ინგლისური მოდალური ზმნების შესწავლას ათეულობით მონოგრაფია და 

უამრავი სტატია მიეძღვნა, სადაც განხილულია მათი ფუნქციონირების ასპექტები. 

ინგლისური მოდალური ზმნის განვითარებით დაინტერესებული მკითხველი 

უეჭველად უნდა გაეცნოს ისეთ მკვლევართა შრომებს, როგორიცაა: (Lightfoot 1979; 

Plank 1984; Traugott 1989; Pagliuca 1994) და ა. შ. შესაბამისი თავები აქვს დათმობილი 

მოდალური ზმნების მორფოლოგიურ და სინტაქსურ თავისებურებებს ისეთ 

მეცნიერთა ნამუშევრებში, როგორიცაა: პ. კუირიკი (Quirk. 1985) და პ. ჰადლსტონი, ჯ. 

პულლუმი (Huddleston P. and Pullum J. 2005). მოდალური ზმნების სემანტიკის 

სისტემურ აღწერას პირველ რიგში ვხვდებით პალმერის (Palmer 1979), აგრეთვე 

ლიჩის (Leech 1971), პერკინსის (Perkins 1983), ქოუთსის (Coates 1983), კოლინზის 

(Collins 2009) და ა.შ. მეცნიერთა ნაშრომებში. ბოლო ორი ნაშრომი წარმოადგენს 

მოდალური ზმნების ფუნქციონირების საფუძვლიან კვლევას. ქოუთსის (Coates 1983) 

მონოგრაფია დაფუძნებულია ბრიტანულ მასალაზე, რომელიც იქცა მოდალური 

ზმნების პირველ კვლევად, სწორედ მან ჩაუყარა საფუძველი მოდალური ზმნების 

შესწავლას, რამაც უდიდესი გავლენა მოახდინა შემდგომ კვლევებზე და დღესაც იგი 

წარმოადგენს მოდალური ზმნებისა და მისი ეკვივალენტების ყველაზე თანამედროვე 

კვლევას, რომელიც მოიცავს ბრიტანულ, ამერიკულ და ავსტრალიაში გავრცე-

ლებული ინგლისურის შეპირისპირებას და, თანამედროვე ტენდენციების გარდა, 

რეგიონალურ სტილისტიკაში არსებულ საინტერესო მონაცემებს. შეიძლება ითქვას, 

რომ დოლინჯერის (Dollinger 2008) კვლევამ საფუძველი ჩაუყარა მოდალური 
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ზმნების ტიპოლოგიურ კვლევას (Palmer 2001). კვაზი-მოდალური გამოთქმები დიდი 

ხნის განმავლობაში პერიფერიულად განიხილებოდა, მაგრამ ხშირი გამოყენების გამო 

დაიწყეს მათი გაშუქებაც (Perkins 1983, Quirk 1985, Krug 2000, Collins 2009). 

ტრადიციულად მოდალურ ზმნებს მიაკუთვნებენ გერმანიკულ ენებში ისტო-

რიულად არსებულ ერთეულთა ჯგუფს, რომელთაც აერთიანებს წარმომავლობა, 

მორფო-სინტაქსური და სემანტიკური თავისებურებანი. ინგლისურ ენაში ეს ზმნებია: 

can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought, need, dare. ამ ჯგუფში 

არსებული ზმნების მოდალობის სტატუსი მეცნიერთა ხშირი დავის საბაბია, 

რომელსაც ქვემოთ განვიხილავთ.  

თანამედროვე მოდალური ზმნები გერმანიკულ ენებში არსებულ პრეტერიტო-

პრეზენტის ზმნათა ჯგუფს მიეკუთვნებიან და ეს დასახელება იმ თავისებურებათა 

გამო მოიპოვეს, რომელიც მათ გააჩნიათ: აწმყო დროში ძლიერი ზმნების წინ 

არსებული ხმოვნებისა და წარსულ დროში სუსტ ზმნებთან დენტალური პრეფიქსის 

გამო. ამ თავისებურების წარმოშობა აიხსნება ინდოევროპულ ენებში არსებული 

ასპექტის ბაზაზე გერმანიკულ ენათა დროთა სისტემის განვითარებით. სრული 

დროის (Perfect Tense) შედეგობრივი მნიშვნელობა გააზრებულ იქნა, ერთი მხრივ, 

პრეტერიტში (წარსულში) ძლიერ ზმნებთან, მეორე მხრივ, აწმყოში ზმნათა პატარა 

ჯგუფთან, სადაც ერთი კონკრეტული მოქმედების ასპექტობრივი მნიშვნელობა 

ორიენტირებულია აწმყო დროში შედეგის შენარჩუნებაზე (ანუ: დასრულებული 

მოქმედება გაგებულ იქნა, როგორც სუბიექტის მდგომარეობის გამოხატულება 

გამოწვეული რაიმე წინაპირობით). 

ძველ ინგლისურში არსებობდა თორმეტი პრეტერიტო-პრეზენტის ზმნა, რომელ-

თაც პარალელი გააჩნდათ ძველ გერმანიკულ ენებთან. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

ზმნათა უმრავლესობა არ ატარებდა მოდალურ მნიშვნელობას. მაგრამ უკვე თავისი 

განვითარების ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდა შესამჩნევი სინტაქსური თავისებუ-

რებანი. ადრეული ხანის ახალი ინგლისურის პერიოდის დასაწყისში უკვე აღარ 

გამოიყენებოდა ექვსი პრეტერიტო-პრეზენტის ზმნა. სავარაუდოდ, ისინი უკვალოდ 

გაქრნენ ან თავიანთი არსებობის ირიბი კვალი დატოვეს და მოგვევლინნენ სხვა 

ერთეულების, გამოთქმების ან მეტყველების სხვა ნაწილების სახით. დანარჩენმა 
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ექვსმა განიცადა სხვადასხვა სახის ცვლილება და არსებული მოდალური ზმნების 

ძირში გვევლინებიან can (could), may (might), shall (should), must, ought და dare.  

ზმნები will (would) და need პრეტერიტო-პრეზენტის წარმოშობის არ არიან. ზმნა 

will წარმოიშვა არაწესიერი ზმნის willan (ნდომა)-ისგან, რომელიც გაერთიანდა 

მოდალურ ზმნებთან შუაინგლისურის პერიოდში. ზმნა need წარმოიშვა არსებითი 

სახელისგან, რაც ნიშნავდა „საჭიროებას“ , „აუცილებლობას“.  

გარდა საერთო წარმომავლობისა, ინგლისურ მოდალურ ზმნებს ერთნაირი 

მორფოლოგიური და სინტაქსური მახასიათიებლები გააჩნიათ. პირველ რიგში, 

მათთვის დამახასიათებელია „პირველადი დამხმარე ზმნის თვისებები,“ ჰად-

დლსტონი (Hud-dleston 1976: 333). როგორც NICE properties (Negation, Inversion, Code, 

Emphasis) დამხმარე ზმნების be და have-ის მსგავსად, და განსხვავებით სრულ-

მნიშვნელოვანი ზმნებისაგან, მოდალურ ზმნებს შეუძლიათ: ა) თვითონ აწარმოონ 

უარყოფითი ფორმები; ბ) ინვერსიის საშუალებით აწარმოონ კითხვითი კონსტრუქ-

ციები სხვა დამხმარე ზმნების გამოყენების გარეშე გ) მონაწილეობა მიიღონ ზმნის 

შემდგომ ელიფსისში წინა კონტექსტის რეფერენციით; დ) გამოიყენება კონტრას-

ტული მახვილით ემფატიური პოლარობის შემთხვევაში.  

1.2 ცხრილში წარმოდგენილია მოდალური ზმნების, დამხმარე ზმნის ფუნქციით 

გამოყენების პირველადი ნიშნები, განსხვავებით სრულმნიშვნელოვანი ზმნებისაგან. 

ც ხ რ ი ლ ი  1 . 2  

დამხმარე ზმნის პირველადი ნიშნები მოდალურ ზმნებთან 

NICE 
properties 

პირველადი დამხმარე 
ზმნები 

მოდალურ იზმნები სრულმნიშვნელოვანი 
ზმნები 

a) Negation He isn’t clever. He cannot read. *He wants not read. 

b) Inversion Is he clever? Can he read? * Wants he read? 

с) Code He is clever, and so is 

she. 

He can read, and so 

can she. 

*He wants to read, 

and so wants she. 

d) Emphasis She thinks he isn’t 

clever, but he IS. 

She thinks he can’t 

read, but he CAN. 

*She thinks he 

doesn’t want to read, but 

he WANTS. 
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ინგლისური მოდალური ზმნები გამოირჩევიან მხოლოდ მათთვის დამახასია-

თებელი ნიშან-თვისებებით, რაც მათ განასხვავებს, როგორც დამხმარე, ისე სრულ-

მნიშვნელოვანი ზმნებისაგან (Quirk 1985: 137; Palmer 1986: 33-34; Huddleston and 

Pullum 2005: 39). ჩვეულებრივ, ასეთ შვიდ ნიშან-თვისებას გამოყოფენ, რომელიც 

ჩამოთვილი და ილუსტრირებულია შემდეგ ცხრილში: 

 

ც ხ რ ი ლ ი  1 . 3  

მოდალური ზმნების მახასიათებელი ნიშნები 

მახასიათებლები მოდალური ზმნები სრულმნიშვნელოვანი 

ზმნები 

1) თანამიმდევრული  
კატეგორიების არ ქონა 

*Hе cans read He tries to read 

2) ფორმის არქონა *to can, *canning trying, tried 

3) თანამედროფე ფორმების 
სიმცირე 

He can/could/will can 
read; He *musted read 

He tries/tried/will 
try/has tried to read 

4) იმპერატივის არქონა *Can read! Try to read! 

5) ურთიერთშეუთანხმლებლობა 
(სალიტერატურო ენაში) 

*He must can read He wants to try to 
read. 

6) მახვილისგარეშე ფორმებისა და 
რედუცირებული უარყოფითი 
ფორმების შესაძლებლობა 

can [ken] 
can't [ka:nt, kaent] 

try [trai]  
*tryn’t 

7) ინფინიტივის კომლემენტის 
შთავსება (to )ნაწილაკის გარეშე  

*He can to read He tries to read 

 

 

 ჩვენ მიერ ჩამოთვლილ ყველა მოდალურ ზმნას არ ახასიათებს ზემოთ 

მოყვანილი მორფოსინტაქსური ნიშნები. ამიტომ მიღებულია ძირითადი მოდალური 

ზმნების გამოყოფა, რომელთაც აქვთ მახასიათებელი ნიშნების სრული ნაკრები და 

პერიფერიული მოდალური ზმნები, რომელთაც ესა თუ ის მახასიათებელი აკლია 

(Quirk 1985: 135; Palmer 1986: 33). პერიფერიულ მოდალურ ზმნებს მიეკუთვნება 

ზმნები need და dare, რაკი მათი გამოყენება კითხვით და უარყოფით წინადადებებში 

შეზღუდულია. Не needn't/daren't go there - Need/Dare he go there? გარდა ამისა, მათ 

გააჩნიათ სრულმნიშვნელოვანი ვარიანტები, რომელთაც მსგავსი შეზღუდვები არ 
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გააჩნიათ: ა)გააჩნიათ დროის ფორმები; ბ) ზმნა ეთანხმება ქვემდებარეს; გ) კითხვით 

და უარყოფით ფორმებს აწარმოებენ დამხმარე ზმნის საშუალებით; დ) ინფინიტივს 

იმატებს to ნაწილაკით.  

 

ცხრილში 1.4 წარმოდგენილია მოდალური ზმნების need და dare-ის შედარება 

სრულმნიშვნელოვან ზმნებთან. კვლევა ცხადყოფს, რომ სრულმნიშვნელოვანი ვარი-

ანტები უფრო ხშირად გამოიყენება და თანდათან აძევებენ მოდალურ ვარიანტებს 

(Collins 2009: 57). გარდა need და dare ზმნებისა, პერიფერიულ მოდალურ ზმნებს 

მიეკუთვნება ought to, რომელიც განსხვავდება მთავარი მოდალური ზმნებისაგან 

სწორედ to ნაწილაკის გამო.  

 

ც ხ რ ი ლ ი  1 . 4  

პერიფერიული მოდალური ზმნები need და dare და მათი სრულმნიშვნელოვანი 

ზმნები 

 

მოდალური need და dare  სრულფასოვანი need და dare 

_______________ He needs/dares/needed/dared to go there. 

Не needn't/daren’t go there. He doesn‘t need/dare to go there. 

Need/Dare he go there? Does he need/dare to go there? 

 

 

 მორფოსინტაქსური თავისებურებების განსაზღვრა ინგლისური მოდალური 

ზმნებისათვის სპეციფიკურია. სხვა ენებში მოდალურ ზმნებს მსგავსი მახასიათებ-

ლები არ გააჩნიათ, თუმცა მაინც აქვთ სხვა ზმნებისაგან განსხვავებული მორფო-

სინტაქსური ნიშნები (Palmer 1986: 34-39).  

 

მოდალური ზმნების სემანტიკის თავისებურება მდგომარეობს მოდალური 

დამოკიდებულების გადმოცემაში ან მდგომარეობაში, რომელიც გამოხატულია 
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ინფინიტივის კომპონენტით. მოდალურ ზმნებს გააჩნიათ მდიდარი და მრავალ-

ფეროვანი მოდალური მნიშვნელობის გადმოცემის უნარი - მკაფიოდ გამოკვეთილი 

ვალდებულებით ან აუცილებლობით დაწყებული ვარაუდით დამთავრებული, 

რეალური შესაძლებლობით დაწყებული დაურწმუნებლობით და მერყეობით 

დამთავრებული. 

 მოდალობის შესწავლის ისტორიის მანძილზე არაერთხელ იყო მათი კლასიფი-

ცირების შემთხვევები. ტრადიციული გახდა მოდალური ზმნების ორ ჯგუფად 

დაყოფა: პირველი, შესაძლებლობის აღმნიშვნელი ზმნები, რომელთაც მიაკუთვნებენ 

can (could) და may (might) ზმნებს და აუცილებლობის აღმნიშვნელი მოდალური 

ზმნები, რომელშიაც გაერთიანებულია ყველა დანარჩენი. მოდალობის ასპექტის 

მიხედვით (მარგინალური თუ ეპისტემური) შესაძლებლობის აღმნიშვნელია ზმნა, 

თუ აუცილებლობის მოსაუბრის პოზიციიდან გამომდინარე, შეიძლება ნიშნავდეს 

შინაარსის აქტუალიზაციას ან ამ შინაარის სისწორეს: 

 

 John may come = It is possible for John to come/It is possible that John will come; 

John must be there = It is necessary for John to be there/It is necessary that John is there. 

  

შესაძლებელია, მოდალური ზმნების დაყოფა წინადადების სუბიექტური 

ორიენტაციის მიხედვით. ამ მხრივ მოდალური ზმნები შეიძლება იყოს სუბიექტ- 

ორიენტირებული და გადმოსცეს შინაგანი მოდალობა. შინაგანი მოდალობის 

აღმნიშვნელი მოდალური ზმნები (can/could, will/would, need) გვიჩვენებს, რომ 

შესაძლებლობის ან აუცილებლობის მოქმედების წყაროს, რომლის მოქმედებაც 

გადმოცემულია ინფინიტივით, არის წინადადების სუბიექტი. შინაგანი მოდალობის 

აღმნიშვნელი მოდალური ზმნები (may/might, must, shall/should, ought to) გვიჩვენებენ, 

რომ აუცილებლობის ან შესაძლებლობის წყაროს, რომელიც ასრულებს ინფინიტივით 

გადმოცემულ მოქმედებას, წარმოადგენს მოსაუბრე. მეორე კლასიფიკაცია საშუ-

ალებას გვაძლევს თვალი ვადევნოთ მოდალური ზმნის დამოკიდებულებას not 

ნაწილაკთან უარყოფით წინადადებებში. შინაგანი მოდალობის აღმნიშვნელ 

წინადადებაში მოდალურ ზმნებთან not ნაწილაკი მოდალობისაა მაგ: John cannot - 

გადმოგვცემს მოქმედების შესრულების შეუძლებლობას, ხოლო გარე მოდალობის 
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აღმნიშვნელ წინადადებაში მოდალურ ზმნებთან უარყოფილია თვით შემოთავაზება 

მაგ: John must not соme, გამოხატავს მოქმედების შეუსრულებლობის აუცილებლობას.  

თანამედროვე ნაშრომებში განასხვავებენ მარგინალურ და ეპისტემურ მოდა-

ლობას. ასეთი ანტითეზისი სულაც არ ნიშნავს, რომ ზოგი მოდალური ზმნა 

მივაკუთვნოთ ძირითად ჯგუფს, ხოლო ზოგი ეპისტემურს. ამ შემთხვევაში საუბარია 

იმაზე, თუ როგორ გადმოსცემს მოდალური ზმნა ორ ტიპს, დეონტურს - (John may 

come =John is permitted to come) და ეპისტემიურს (John may come = Given what I -the 

speaker - know, it is possible that John will come).  

ინგლისურ მოდალურ ზმნებთან ერთად, ბუნებრივია, განვიხილოთ სემან-

ტიკურად მსგავს გამოთქმათა ჯგუფი, რომლებიც მორფოლოგიური ნიშნებით 

განსხვავდება. თანამედროვე კვლევებში მსგავს გამოთქმებს კვაზი-მოდალურ 

გამოთქმებს უწოდებენ. ამ ჯგუფში შემავალი გამოთქმების რაოდენობა შეიძლება 

იცვლებოდეს ამა თუ იმ ლექსიკური ერთეულის კრიტერიუმით. მთავარ კრიტე-

რიუმებს შორის სახელდება გრამტიკულობის მაღალი დონე, იდიომატურობა და 

მნიშვნელობის სემანტიკური მსგავსება ძირითად მოდალურ ზმნებთან (Westney 

1995: 11, Collins 2009: 18-20).  

შემადგენელ ელემენტთა მახასიათებელზე დაყრდნობით, კვაზი-მოდალური 

გამოთქმები იყოფა ორ ჯგუფად: გამოთქმები, რომლებიც შეიცავენ დამხმარე ზმნებს 

პირველ ელემენტად და გამოთქმები, რომლებშიც დომინირებს ზმნა be როგორც 

ლექსიკური ელემენტი. პირველ ჯგუფში გაერთიანებულ გამოთქმებს კუირიკი და 

სხვა მეცნიერები უწოდებენ მოდალურ იდიომებს (modal idioms), რომელიც 

გულისხმობს had better, would rather, be to, have got to და ა.შ. მეორე ჯგუფს ავტორები 

ეძახიან ნახევარ მოდალებს (semi- modals) და აქვე აერთიანებენ be (un)able to, be about 

to, be bound to, be going to, be obliged to, be supposed to, be (un)willing to, be apt to, be due 

to, be likely to, be meant to, და აგრეთვე have to (Quirk 1985: 141-146). ფ. კოლინზი 

პირველ ჯგუფში მოაზრებულ გამოთქმებს უწოდებს ნახევარ მოდალებს (semi-

modals), ხოლო მეორე ჯგუფში გაერთიანებულს - ლექსიკო-მოდალებს (lexico-modals), 

რომელშიაც ის აგრეთვე აერთიანებს ზმნებს need to და want to იმ საბაბით, რომ 

პირველ ჯგუფში გაერთიანებული გამოთქმები უფრო ახლოს დგანან მოდალურ 

ზმნებთან, ვიდრე მეორე ჯგუფისა. (Collins 2009: 16). 
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როგორც მოდალურ ზმნებს, ისე პირველ ჯგუფში გაერთიანებულ ზმნებსაც არ 

გააჩნიათ უპირო ფორმები: John will have got to/has been to go there. მათი პირველი 

ელემენტი (და არა მთელი კონსტრუქცია) შეიცავს პირველად დამხმარე ზმნებს.  

John hasn't got to go/*John has gotn’t to go; Has John got to go?/*Has got John to go?; 

John has to go, and so has Jane/*so has got Jane; John hasn 't got to go, but Jane HAS/*HAS 

GOT (გამონაკლისია would rather და had better, რომელთაც გააჩნიათ ორი ტიპის უარ-

ყოფითი კონსტრუქცია: John wouldn't rather/hadn't better go there - John would 

rather/had better not go there).  

ამ ჯგუფის მოდალურ გამოთქმებს გააჩნიათ რედუცირებული ფორმები, რაც 

ადასტურებს გრამატიკალიზაციის მაღალ დონეს. John’d better/rather go, John's got to 

go; და John gotta go-ც კი. მოდალური ზმნებისაგან განსხვავებით, be to და have got to 

ეთანხმება ქვემდებარეს პირსა და რიცხვში და იმატებს ინფინიტივს to ნაწილაკით. 

would rather - აგრეთვე, შეიძლება, მოსდევდეს დამოკიდებული წინადადება (I'd 

rather John went there). 

ძირითად განსხვავებას მეორე ჯგუფში არსებულ გამოთქმებსა და მოდალურ 

ზმნებს შორის წარმოადგენს უპირო ფორმების არსებობა, რაც საშუალებას აძლევს 

მათ, აწარმოონ სხვადასხვა დროის (ტემპორალური) ფორმები და ზმნური კონსტრუქ-

ციები (მათ შორის მოდალურ ზმნებთანაც), შეცვალოს მოდალური ზმნები იმ 

შემთხვევებშიც კი, როცა ამ უკანასკნელის გამოყენება შეუძლებელია (John will be able 

to go there, John has been able to go there, John seems to be able to go there, John must be 

able to go there). ეს განსაკუთრებულობა კვაზი-მოდალური გამოთქმებისა, 

საშუალებას აძლევს ზოგიერთ მკვლევარს, განიხილოს ისინი, როგორც სუპერ-

ლეტური ფორმები მოდალური ზმნების არასრული მორფოლოგიური პარადიგმით.  

სემანტიკური თვალსაზრისით კვაზი-მოდალური გამოთქმები ძალზე ახლოს 

დგანან მთავარი მოდალური ზმნების მნიშველობასთან (მაგ:be able toზმნა can-თან; 

had better, be supposed to- should - თან; have (got) to, be to-თან; be bound to - must თან; 

be going to-will თან ) და, ამავდროულად, დამოუკიდებელი მნიშვნელობის შემცველი 

ელფერი სდევთ (მაგ: უპირატესობის would rather მნიშვნელობა და იძულების 

მნიშვნელობა have to).  
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ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ელფერი წინასწარ განსაზღვრავს კონტექსტში 

მოდალური გამოთქმებისა თუ შესაბამისი მოდალური ზმნების გამოყენებას. 

მაგალითად, be able to წარსულ დროში ინფინიტივით გამოხატული მოქმედების 

აქტუალიზაციას გულიხმობს (ზმნების managed და succeeded-ის მსგავსად), რომელიც 

არ გადმოიცემა could ზმნით, რაც შესაძლებელს ხდის was able to-ს გამოყენებას და 

არა could-ისა იმ შემთხვევაში, თუ საუბარია ერთჯერად მოქმედებაზე წარსულში 

(Coates 1983: 127-129; Palmer 1990: 118; Facchinetti 2000: 118). 

რ. ლაკოფი (Lakoff 1972) წყვილების must-have to, should-be supposed to, may-be 

allowed to განხილვისას ასკვნის, რომ მათ შორის განსხვავება მოსაუბრის მოდალური 

დამოკიდებულების მცდელობით არის განპირობებული. წინადადებებში John must/ 

should/may go there აუცილებლობის, სურვილის ან ნებართვის მოქმედების 

შესრულება მოსაუბრის მიერ არის განსაზღვრული, მაშინ, როცა წინადადებაში 

შესაბამისი მოდალური გამოთქმებითა და ერთეულებით გამოთქმული აზრი სხვა 

წყაროდან მომდინარეობს (Lakoff 1972: 240).  

მარგინალური კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ მოსაუბრის მონაწილეობა 

ყოველთვის არ არის განმსაზღვრელი ფაქტორი ორ ვარიანტს შორის გაკეთებული 

არჩევანისა (Collins 2009: 15). 

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ კვაზიმოდალურ გამოთქმას და მოდალურ ზმნას შე-

უძლია გადმოგვცეს, როგორც ძირეული, ისე ეპისტემიური მოდალობა. გარდა 

ცნობილი შესაძლებლობებისა, have to და have got to ღებულობს ორმხრივ 

ინტერპრეტაციას (John must go there/John's got to go there - John must be kidding/ John's 

got to be kidding), ფ. კოლინზი წარმოგვიდგენს გამოთქმების ორმხრივი ინტერ-

პრეტაციის შესაძლებლობას. be supposed to, be bound to და be going to (Collins 2009: 63-

64; 70-71; 80- 87;144-147). 

ჩვენს ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მოდალობის ასპექტს 

და სემანტიკას და განვიხილავთ, თუ რა საშუალებებით ხდება ინგლისური მოდა-

ლური ზმნების, გამოთქმებისა და ლექსიკური ერთეულების შესაბამისობა ქართულ 

ეკვივალენტებთან.  

ამრიგად, ჩვენ დავახასიათეთ ინგლისური ენის მოდალური სისტემა გამოხა-

ტული მოდალური ზმნების, მოდალური გამოთქმებისა და ერთეულების სახით. 
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აღვწერეთ მათი ეტიმოლოგიური, მორფოლოგიური და სემანტიკური თავისე-

ბურებანი, როგორც ცალკეულ ენობრივ ერთეულთა ჯგუფი. აგრეთვე განვიხილეთ, 

თუ როგორ ასრულებენ კვაზი-მოდალური ზმნები თავის ფუნქციებს.  
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თავი II 

მოდალურ ზმნათა ურთიერთმიმართებანი 

 

2.1. მოდალური ზმნები ინგლისურ ენაში და მათი ეკვივალენტები 

ქართულში 

 

თანამედროვე ლინგვისტურ ნაშრომებში ტერმინი „ურთიერთმიმართება“ 

საკმაოდ ხშირად გამოიყენება, თუმცა ამ საკითხზე ზუსტად შემუშავებული თეორია 

ენათმეცნიერებაში ჯერ არ არსებობს. არ არსებობს ზუსტად ფორმირებული 

განსაზღვრება და კრიტერიუმი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, განვსაჯოთ 

ლინგვისტური ელემენტების ურთიერთმიმართების ენობრივი კატეგორიების 

მეტნაკლებობა, ხშირად ერთსა და იმავე კონტექსტში ტერმინთან „ურთიერთ-

მიმართება“, „ურთიერთდამოკიდებულება“, „ურთიერთკავშირი“ და მათი დეფი-

ნიცია კვლავ ჩამოუყალიბებელია.  

ა. ზელეშნიკოვი გამოყოფს ენობრივი კატეგორიების ურთიერთმოქმედების 

რამდენიმე ძირითად ხერხს:  

1-ლი ფორმა, რომელიც მიეკუთვნება იმ ფორმათა სისტემას, რომელიც 

გამოხატავს ერთ-ერთ ენობრივ კატეგორიას, მათ მნიშვნელობის გამოხატვის უნარი 

აქვთ ისეთ პირობებში, რომლებიც შემდგომში, თავის მხრივ, ახასიათებენ სხვა 

ენობრივ კატეგორიას (მაგ: წარსული დროის ფორმები ბევრ ენაში გამოიყენება 

მნიშვნელობის გასასაზღვრად, რომლებიც წარმოადგენენ კილოს კატეგორიას).  

 

2. კატეგორიები ურთიერთმოქმედებენ, თუ არსებობს ურთიერთთავსებადობის 

გარკვეული შეზღუდვები მათ შესაბამის მნიშვნელობასთან (მაგ: გვარის ფორმებს არ 

გააჩნიათ ზოგიერთი პროგრესული ფორმა).  

 

3. თუ წინადადებაში არსებული წევრის ერთ-ერთი კატეგორია იწვევს იმავე 

სტრუქტურაში ერთი და იმავე წევრის გამოჩენას, რომელსაც აქვს სხვა კატეგორია 
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(მაგ: ზოგიერთ ენაში მთავარ წინადადებაში არსებული უარყოფა იწვევს დამო-

კიდებულ წინადადებაში კავშირებითი კილოს გამოყენების აუცილებლობას).  

 

4. კატეგორიების ურთიერთქმედება ასევე ჩნდება ენაში, როდესაც ერთსა და იმავე 

ფორმათა სისტემაში თავსდება რამდენიმე წევრი, თავის მხრივ, ისინი მიეკუთვნებიან 

სხვადასხვა კატეგორიას (არსებობს ენები, რომლის ფლექსიურ სისტემაში არსებობენ 

არა მარტო წარსული და აწმყო ფორმები, აგრეთვე იმპერატივი და ირეალისი) (ა. ზე-

ლეშნიკოვი). 

ქართულ ენაში მოდალობის გამომხატველი კოლოს კატეგორიაა, რომელიც 

ხშირად გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ეს განსაკუთრებით ეხება ირიბ კილოებს. 

ძველ ქართულთან შედარებით თანამედროვე ქართულში ირიბ ირეალურ კილოთა 

რაოდენობა შემცირებულია და შესაბამისად ფართოვდება თხრობითი კილოს 

ფორმებით არათხრობითი შინაარსით გამოყენების სფერო (მ. მამისთვალაშვილი; შ. 

ძიძიგური, პაპიძე 1998 წ.). 

ინგლისურ და ამერიკულ ლიტერატურასა და აგრეთვე ინტერნეტ სივრცეში 

არსებული პოლიტიკური ბლოგების შესწავლისას, მათი თარგმანების კვლევისას 

გამოვავლინეთ, რომ მათი გადმოქართულება, უმეტეს შემთხვევაში, მოდალური 

საშუალებებით ხდება, მაგრამ ინგლისურში გამოყენებული ზმნა ქართულში 

ყოველთვის მისი ეკვივალენტი ზმნა არ არის, ხშირ შემთხვევაში იგი ან ზმნური 

წარმოშობის სიტყვაა, ან სხვა მეტყველების ნაწილი.  

მოდალობის კატეგორიის ქართულთან ურთიერთმიმართების კვლევისას შე-

ვეცდებით, დავადგინოთ ინგლისური მოდალური ერთეულების ქართული შესატ-

ყვისები, რომელიც თანამედროვე ელექტრონული თარგმანისათვის იქნება მისაღები 

და ღირებული. 
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ცხრილი 2.1 

 

Will  I სერია მყოფადი 

can can’t/cannot  შეუძლია, არ შეუძლია. 

Could შეეძლო შეუძლებელი , ვეღარ, არ 

be able to  უნარი 

may/might  შეიძლება, ძალუძს, იქნებ 

Ought, should, must, have to, 

have got to / To be to  

უნდა, იყო იძულებული 

had better/ had better not / would 

rather 

უმჯობესია, უკეთესი იქნება, სჯობს, 

მირჩევნია, აჯობებს... 

Need/ Need not საჭირო /არაა საჭირო /აუცილებელი 

Might/could/ would /should + 

have + past participle II  

მეორე თურმეობითი 

Used to ზმნის წარსული ფორმით, აწმყო 

უწყვეტელით გადმოიცემა. 

Dare გაბედვა 

 

 

ჩვენ ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ მოდალური შინაარსის გადმოცემა 

მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული წინადადების სინტაქსურ კონსტრუქციაზე. 

თანამედროვე ქართულში ამ ფუნქციით გამოიყენება ე.წ. ინფინიტიური კონ-

სტრუქცია, რომელიც შედგება მოდალური შინაარსის ზმნებისა ან მოდალური 

ნაწილაკებისაგან, სახელზმნისა ან კავშირებითის ფორმებისაგან. ძირითადი 

სემანტიკური დატვირთვა მოდის კავშირებითის ფორმაზე, მოდალური ზმნები ან 

ნაწილაკები კი მოდალურ ელფერს სძენენ კონსტრუქციას (პაპიძე 1987). 
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2.1.1. შესაძლებლობის/ფიზიკური უნარის, ნებართვის გამომხატველი 

ზმნები 

  

შესაძლებლობა, ფიზიკური უნარი ინგლისურში ძირითადად გამოიხატება can 

მოდალური ზმნით აწმყო დროში, ხოლო მომავალ დროში იგი გამოხატავს სუბი-

ექტის მიერ ამა თუ იმ ქმედების შესრულების შესაძლებლობას. 

კონტექსტში can ზმნა გამოხატავს ისეთ შესაძლებლობას, რომელიც განპირო-

ბებულია:  

1. ნებართვით  

2. წინააღმდეგობის არ არსებობით  

3. სუბიექტის განსაკუთრებული შინაგანი უნარით  

იგი შეიძლება აგრეთვე ნიშნავდეს შეთავაზებას და ბრძანებასაც კი. მისი 

უარყოფითი ფორმებით can’t/cannot გამოიხატება შესაძლებლობის, უნარის არქონა 

და აკრძალვა.  

 “A man who is a master of himself can end a sorrow as easily as he can invent a pleasure” 

(Wilde 1979: 208). 

ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავს კარგად ფლობს, შეუძლია იხსნას თავი 

მწუხარებისაგან ისევე ადვილად, როგორც შეუძლია მონახოს სიხარულის მინიჭების 

საშუალებები.  

 “There is nothing that Art cannot express…” (Wilde 1979: 90).  

არ არსებობს ისეთი რამ, რისი გამოხატვაც ხელოვნებას არ შეუძლია. 

შესაძლებლობა, უნარი, აკრძალვა და ნებართვა წარსულ დროში, მოცემული 

ზმნის წარსული ფორმით - could-ის საშუალებით გადმოიცემა: 

 “He could only use it effectively with one hand because of the grip of the handle” 

(Hemingway 1995: 52).  

პატარა სახელურის გამო მისი მოხმარება მხოლოდ ცალი ხელით შეეძლო.  

 She turned to me, suddenly very angry. “You can shut up that right now” (Lauurie H. 

“The Gun Seller” 1996 ელ. რესურსი. URL:  

http://webreading.ru /det/espionage/hugh-laurie-the-gun-seller.) 
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One can be very much in love with a woman without wishing to spend the rest of one’ 

life with her (Maugham.1981: 78). 

კაცს შეიძლება ძალიან უყვარდეს ქალი, მაგრამ მთელი ცხოვრების მასთან 

გატარება არ უნდოდეს. 

წარსულ დროში შესაძლებლობას გადმოგვცემს - მოცემული ზმნის წარსული 

ფორმა - could : 

Can/could მოდალური ზმნის ეკვივალენტია be able to, რაც საშუალებას გვაძლევს, 

ვაწარმოოთ სხვადასხვა ფორმები, ვინაიდან can/could-ს მხოლოდ აწმყოსა და 

წარსულის ფორმა გააჩნია.  

“whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been 

able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to 

see the people, which was worse” (Wilde 1979: 80).  

როცა არ უნდა მივსულიყავი, იქ ან იმდენი ხალხი იყო, რომ სურათებს ვერ 

ვხედავდი, რაც საშინელება იყო, ან იმდენი სურათი, რომ ხალხს ვერ ვხედავდი, რაც 

კიდევ უფრო უარესი იყო.  

აღსანიშნავია, რომ აწმყოსა და მომავალში can ზმნა უფრო მიღებული და 

ნაკლებად ფორმალურია, ვიდრე be able to. ასევე, could უფრო ხშირია წარსულ 

დროში, ვიდრე was/were able to.  

“ I could not get rid of her” (Wilde 1979: 86);  

„არ შემეძლო მისგან თავის დაღწევა.“ 

თუმცა, ხშირად ორივე ფორმა ერთდროულად იჩენს თავს ერთ წინადადებაში, 

სადაც ნათლად ჩანს მათ შორის არსებული განსხვავება: be able to- can/could-ისაგან 

განსხვავებით, ერთჯერად მოქმედებას გამოხატავს და არა ზოგად შესაძლებლობას:  

“Words! Mere words! How terrible they were!... One could not escape from them. And 

yet what a subtle magic there was in them! They seemed to be able to give a plastic form to 

formless things, and to have a music of their own as sweet as that of viol or of lute” (Wilde 

1979: 100). 

როგორც აღვნიშნეთ, can/could მოდალური ზმნები შესაძლებლობას გადმოსცემენ 

აწმყოსა და მომავალში, ხოლო სხვა დროში მათ to be able to-ს ფორმა აქვთ. 

„For the future I shall be able to look her in the face without a blush” (Wilde 1979: 127). 
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მომავალში შევძლებ მას შევხედო სახეში ისე, რომ არ გავწითლდე.  

“I shan’t be able to eat any dinner” . He said, “and if I knew Dorothy the dinner’s damned 

good” (Maugham.1981 40).  

ლუკმას ვეღარ შევჭამ, უთხრა თაუნსენდმა, - სადილი კი რამდენადაც დოროთის 

ვიცნობ, ძალიან გემრიელი იქნება. 

 “There were two of me’s,” she thought.” It was like having two lives, being able to see 

myself. (Steinbeck 2006: 273). 

 „იქ იყო ორი მე“, გაიფიქრა მან. „თითქოს ორი ცხოვრება მქონდა და ჩემი თავის 

დანახვა შემეძლო.  

 ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში can/could/be able to მოდალური ზმნები ქართულ 

თარგმანებში გადმოიცემა შეძლება/არ შეძლება - ზმნური წარმოშობის სიტყვებით. 

გარდა ამისა, უარყოფით წინადადებებში უმეტესად გვაქვს უარყოფითი ნაწილაკი 

ვერ/არ :  

“Every day. I couldn’t be happy if I didn’t see him every day. He is absolutely necessary 

to me” (Wilde 1979: 89). 

ყოველ დღე. ვერ ვიქნები ბედნიერი, თუ ყოველ დღე არ ვნახავ მას.  

Look here, we can’t stay here for ever. (Maugham 1981: 13). 

მისმინე, სულ აქ ხომ არ ვიქნებით.  

He could never resist the temptation to flirt. (Maugham 1981: 16)  

თაუნსენდმა ცდუნებას ვერ გაუძლო. 

Unless we can hush this up I don’t stand a god’s chance. (Maugham 1981: 77)  

თუ ეს ამბავი არ ჩავფარცხეთ, მაშინ გუბერნატორობას უნდა გამოვეთხოვო. 

“No”, he said. “I won’t do that. No, I can’t do that’’ (Maugham 1981: 77).  

„არა“, თქვა მან. „ამას არ გავაკეთებ. ამას ვერ გავაკეთებ“. 

აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი ეკვივალენტების გარდა, ინგლისური ტექ-

სტების ქართულ თარგმანებში ვხვდებით კიდევ სხვა საშუალებებს: 

“- As long as I live the personality of Dorian Gray will dominate me. You can’t feel what I 

feel. You change too often” (Wilde 1979: 86). 

Ah, my dear Basil, this is exactly why I can feel it.”  
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„- მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე დორიან გრეის თაყვანისმცემელი ვიქნები. 

შენ ისეთი ცვალებადი ბუნების ადამიანი ხარ, რომ ვერასოდეს იგრძნობ იმას, რასაც მე 

ვგრძნობ ახლა.  

- „ოჰ, ჩემო ძვირფასო ბეზილ, ალბათ ამიტომაც შემწევს უნარი, უკეთ შევიგრძნო 

შენი გულის ცემა“ (Wilde 1979: 24).  

მოცემული მონაკვეთი ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამდენად იძლევა ქარ-

თული ენა იმის შესაძლებლობას, რომ მოიძებნოს სხვადასხვა ენობრივი საშუალება 

ამა თუ იმ სემანტიკური ნიუანსის მრავალფეროვნად და ზუსტად გადმოსაცემად. 

ხშირ შემთხვევებში Can/Could მოდალური ზმნებით გამოხატული შესაძლებ-

ლობა/უნარი ქართულ ენაში არამოდალური საშუალებებით გადმოიცემა. ეს, პირველ 

რიგში, ეხება არარეალურ წინადადებებს, ნატვრას: 

“If the picture could change, and I could be always what I am now!” (Wilde 1979: 110). 

ნეტავ სურათი შეიცვლებოდეს და მე მუდამ ასეთად დავრჩებოდე.  

 “I wish he’d sleep and I could sleep and dream about the lions, he thought” (Hemingway 

1995: 156).  

„ნეტავ დაიძინებდეს, მეც დავიძინებდი და დამესიზმრებოდნენ ლომები, გაი-

ფიქრა მან.“  

I wish you could have seen his face (Maugham 1981: 55). 

ნეტავ მისი სახე გენახა წუხელ. 

She didn’t see how he could prove anything (Maugham 1981: 21). 

ნეტავ როგორ დაუმტკიცებს უოლტერი ღალატს? 

ზემოთ თქმულისა და მოყვანილი მაგალითების მიუხედავად, ნატვრისა და სურ-

ვილის გამომხატველ ფრაზებში can/could მოდალური ზმნა ყოველთვის არა-

მოდალურად არ გადმოდის: 

He said, “I wish I could see the inside of your mind” (Maugham 1981: 271). 

ნეტავ შემეძლოს შენი აზრების წაკითხვა, თქვა მან.  

 “How simple it would be if I could make the line fast, he thought” (Hemingway 1995: 

65). რა ადვილი იქნებოდა თოკის გამობმა რომ შემეძლოს, გაიფიქრა მან. 

Could I have brandy and soda? (Maugham 1981: 14)  

- ბრენდი თუ შეიძლება სოდიანი წყლით? 
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არამოდალური საშუალებებით გადმოიცემა ისეთი ფიზიკური შესაძლებლობანი, 

რომელიც ადამიანს დაბადებიდან თან სდევს:  

can/could + see/hear/smell/feel: 

“She could hear the birds gathering to come down to the pool” (Steinbeck 2006: 277).  

მას ესმოდა, როგორ ჯგუფურად მოფრინავდნენ ჩიტები ავზთან.  

“In the dark the old man could feel the morning coming...” (Hemingway 1995: 22).  

სიბნელეში მოხუცმა კაცმა იგრძნო, რომ თენდებოდა.  

“The old man could see the slight bulge in the water that the big dolphins raised as they 

followed the escaping fish” (Hemingway 1995: 30).  

 „ხედავდა, როგორ ნარავდნენ წყალს დელფინები, რომლებიც დაფეთებულ თევზს 

მოსდევდნენ“ (Hemingway 1995: 21).  

“I tell you, Harry, I could hardly see this girl for the mist of tears that came across me” 

(Wilde 1979: 138).  

გეუბნები, ჰარი. ძლივს ვხედავდი გოგონას ცრემლებით დაბინდული თვალე-

ბიდან.  

როდესაც ზემოთ აღნიშნული ფრაზები გვაქვს უარყოფით წინადადებებში, 

ქართული შესატყვისები გამოიხატება - ვერ უარყოფითი ნაწილაკის მეშვეობით.  

It was dreadful that she could not control the trembling of her lips. (Maugham 1981: 51).  

რა საშინელება იყო, რომ აცახცახებულ ტუჩებს ვერ იმორჩილებდა. 

“There were other boats from the other beaches going out to the sea and the man heard 

the dip and push of their oars even though he could not hear them now the moon was below 

the hills” (Hemingway 1995: 21).  

სხვა ნაპირებიდანაც გადიოდნენ ნავები ზღვაში და მოხუცმა გაიგო მათი ნიჩბების 

ჩაშვებისა და მოსმის ხმა, თუმცა ვერ ხედავდა მათ, რადგან მზე უკვე გორაკებს 

მოფარებოდა.  

“He could see no change save that in the eyes there was a look of cunning, and in the 

mouth the curved wrinkle of the hypocrite” (Wilde 1979: 338).  

ვერავითარი ცვლილება ვერ ნახა გარდა ეშმაკური გამოხედვისა თვალებში და 

დამცინავი ღიმილით დაღრეცილი ბაგისა. 
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When there was a party and everyone started singing Walter could never bring himself 

to join in.(Maugham 1981: 38).  

როდესც წვეულებაზე ყველა სიმღერას იწყებდა, ვერა და ვერ აიძულებდა თავს 

მათთან ერთად ემღერა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული ფრაზებისა, ხშირია, ზოგადად, სხვა წინადადებების 

გადმოცემა ქართულად მოდალური საშუალებების გამოუყენებლად: 

“How old was I when you first took me in a boat?” 

“Five and you nearly were killed when I bought the fish in too green and he nearly tore 

the boat to pieces. Can you remember?”  

“ can remember the tail slapping and banging and the thwart breaking and the noise of 

the clubbing. I can remember you throwing me into the bow where the wet coiled lines were 

and feeling the whole boat shiver and the noise of you clubbing him like chopping a tree 

down and the sweet blood smell all over me”. 

“Can you really remember that or did I just tell it to you?’ 

“I remember everything from when we first went together” (Hemingway 1995: 8). 

- რამდენი წლის ვიყავი, პირვლად რომ წამიყვანე ნავში? 

- ხუთის და კინაღამ დაიღუპე, ცოცხალი თევზი რომ ამოვიყვანე, კინაღამ რომ 

დალეწა ნავი. გახსოვს? 

- მახსოვს როგორ ატყლაშუნებდა კუდს და როგორ დალეწა მერხი. მახსოვს როგორ 

მიმაგდე ნავის კიჩოსთან, სადაც სველი დაგრეხილი თოკები ეყარა, როგორ ირყეოდა 

მთელი ნავი, როგორ ურტყამდი კეტს, თითქოს ხეს ჭრიდი და ირგვლივ ყველგან 

სისხლის მოტკბო სუნი იდგა.  

- ეს მართლა გახსოვს თუ მე მოგიყევი შემდეგ?  

- ყველაფერი მახსოვს, ერთად რომ წავედით, იქიდან მოყოლებული. 

 “Who could tell that such a pretty girl could have so much efficiency,” he said” 

(Steinbeck 2006: 268 ).  

ვინ იტყოდა, რომ ასეთ მომხიბვლელ გოგონას ამხელა ბრძოლის უნარი ექნებოდა.  

ზემოთ მოყვანილია ინგლისურ მხატვრულ ტექსტებში წარმოდგენილი მოდა-

ლური ზმნების შემცველი წინადადებები და მათი ქართული თარგმანები. 
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საანალიზოდ აღებულ ქართულ ტექსტებში ასევე გამოვავლინეთ შეძლება/უნარის 

გამომხატველი სიტყვები და ფრაზები: 

 „დგება, იცვამს და მიდის. გადახტომა არ შეუძლია, ხტება, კლდეზე ასვლა არ 

შეუძლია, ადის, ცურვა არ იცის, მიცურავს... (დუმბაძე 1983 ბ: 167).  

 „მთავარი უბედურება კი ის იყო, გამოღვიძება რომ არ შეეძლო“ (ჭილაძე 1981: 

439). 

 „ანა მარტო იყო და არავის შეეძლო მის სიმარტოვესა, გაუნელებელ შიშსა და 

ყოვლად უაზრო, თვითონ ანასთვისაც ბოლომდე გაუგებარ უბედურებაში ჩაზიარება“ 

(ჭილაძე 1981: 43). 

 „ესეც გასარკვევი ჰქონდა გიორგას, უფრო სწორედ, ჯერ ეს უნდა გაერკვია, 

რადგან მხოლოდ ამის შემდეგ შესძლებდა თავისი დანიშნულების საიდუმლოს 

ამოხსნასაც“ (ჭილაძე 1981: 102).  

 „- ერთი ქვრივისთვის ვერ მოგვივლია, მოგვეჭრა თავი“ (ჭილაძე 1981: 15). 

 „მათი ლაპარაკი გარკვევით ესმოდა, აზრი კი ვერ გამოჰქონდა გაგონილიდან“ 

(ჭილაძე 1981: 229).  

 მოყვანილი მაგალითები წარმოადგენს მხოლოდ მცირე ნაწილს იმ წინადა-

დებებისა, რომლებიც გამოხატავენ შესაძლებლობას. როგორც ვხედავთ, ძირითად 

საშუალებად იკვეთება ზმნური წარმოშობის სიტყვა შეძლება და მისი სხვადასხვა 

ფორმა და ასევე უარყოფითი ნაწილაკი ვერ. გარდა ამისა, მცირე რაოდენობით 

ვხვდებით სხვა საშუალებებსაც: 

 „თუმცა ბედნიერებისაგან დაბრმავებულს, არც მაშინ ძალუძს იხილოს უძლე-

ველი, მისწვდეს მიუღწეველს, მაგრამ გამოფხიზლებულსა და ისევ მიწაზე დაბ-

რუნებულს, დიდხანს რჩება ღვთაების წამიერი განცდის შეგრძნება“ (ჭილაძე 1981: 

11).  

„არც ტკივილს ძალუძს ორი სხეული გათიშვა და არც ალერსს - იმავე სხეულების 

სამუდამოდ დაკავშირება ერთმანეთთან“ (ჭილაძე 1981: 25). 

შესაძლებლობა/უნარის გამომხატველი მოდალური ზმნების გვერდით 

მართებული იქნება განვიხილოთ ნებართვის გამომხატველი საშუალებები, რადგან 

სასაუბრო ინგლისურში ნებართვის გამოსახატავად უმეტესად იხმარება can/may 

მოდალური ზმნები. წარსული ფორმა could გამოიყენება უფრო ზრდილობიანი 
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მიმართვებისას. may მოდალური ზმნა ფორმალურია, თუმცა, მისი ეკვივალენტი - 

might - კიდევ უფრო ოფიციალური და ფორმალურია.  

ამასთან, may ზმნა უფრო ოფიციალური ხასიათისაა.  

“You may come and look at it with me, if you care to” (Wilde 1979: 130). 

თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ წამოხვიდეთ ჩემთან ერთად და ნახოთ.  

Can ზმნა არაფორმალურია.  

“You can plant some of the things you like in the garden, if you want” (Steinbeck 2006: 

268). თუ გსურს, შეგიძლია დარგო რამე ბაღში.  

“Then you can do what you like with yourself” (Wilde 1979: 111). 

მერე შეგიძლია მოექცე საკუთარ თავს ისე, როგორც გსურს.  

მოცემული მოდალური სიტყვები გამოიყენება ასევე კითხვით წინადადებებში: 

“May I take the cast net? 

“Of course” (Hemingway 1995: 11). 

- შეიძლება სასროლი ბადე წავიღო? 

- რა თქმა უნდა.  

 “Might one look at the work of art, sir?” (Wilde 1979: 226) 

შეიძლება ამ სურათს თვალი შევავლოთ, სერ? 

can და may მოდალური ზმნების უარყოფითი ფორმებით can’t / may not 

ღებულობენ აკრძალვის მნიშვნელობას. 

“He had the mysterious juparis of the Rio Negro Indians, that women were not allowed 

to look at, and that even youth may not see till they have been subjected to fasting and 

scourging” (Wilde 1979: 239). 

მას ჰქონდა რიო ნეგროს ინდიელების „ჯუპარისი“, რისი შეხედვაც ეკრძა-

ლებოდათ ქალებს და ახალგაზრდებსაც არ ჰქონდათ ნახვის ნება, სანამ არ იმარ-

ხულებდნენ და ხორციელ გვემას არ გამოსცდიდნენ.  

როგორც ვხედავთ, ნებართვის გამომხატველი საშუალებების ქართული 

შესატყვისი კვლავ სიტყვა - შეძლებაა. მაშასადამე, როგორც ზემოთ მოყვანილი 

მაგალითებიდან ჩანს, ფიზიკური უნარის, შესაძლებლობის, ნებართვის გამომ-

ხატველი მოდალური ზმნების ეკვივალენტებად ქართულ ენაში გვაქვს უარყოფითი 

ნაწილაკი ვერ, ზმნური წარმოშობის სიტყვა შეძლება, ასევე, არ შეუძლია-ს სინონიმი - 
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არ ძალუძს/არ ძალუძთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად აღნიშნული მოდალობა 

ქართულში არამოდალური შესატყვისებით გადმოიცემა. რაოდენობრივმა დაკვირ-

ვებამ გვიჩვენა, რომ can/could/be able ფორმებით გამოხატული შესაძლებლობების 

დაახლოებით 11% არამოდალური ხერხებით ითარგმნება ქართულად. ამასთანავე, 

აღნიშნული მოდალური სიტყვების 48% მოდის can ზმნაზე, 45% - could ზმნაზე და 

მხოლოდ 4%-ს შეადგენს be able to ზმნა.  

 

 

 

2.1.2. ვალდებულების/აუცილებლობის/რჩევა-დარიგების 

გამომხატველი ზმნები 

 

 ვალდებულების, მოვალეობის, რჩევა-დარიგების გამოხატვა ინგლისური ენის 

მოდალური სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა. მას ასრულებენ 

Ought, should, must, have to, have got to; be to need, მოდალური ზმნები.  

ვალდებულების, მოვალეობის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ მოდალურ ზმნებს 

შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია must ზმნას. სწორედ ამ ზმნით იწყება 

საუბარი მოდალურ ზმნებზე. მისი მნიშვნელობა აუცილებლობისა წარმოადგენს 

მაღალი რანგისა და სიძლიერის კატეგორიულობას. ძირითადი მოდალობის გად-

მოცემის დროს must ზმნა გადმოგვცემს მოქმედების შესრულების ან მდგომარეობის 

სუბიქტურ დეონტურ აუცილებლობას, რომელიც მოსაუბრის მიერ რეალიზდება 

ბრძანების ფორმით. იგი გამოხატავს:  

1. დაჟინებული რეკომენდაციას  

2. ბიძგს მოქმედებისაკენ  

3. ობიექტურ დეონტურ აუცილებლობას, რომელიც კანონიდან, წესებიდან და 

ნორმებიდან გამომდინარეობს.  

You must never tell anyone about this (Sheldon S.” Are You Afraid of the Dark? “ელ. 

რეს URL: http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-

dark.). 

ამის შესახებ ნურავის ეტყვი.  
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“He takes good care of us,” says Madame. “You must tell him that we are grateful.” 

(Sheldon S. “Are You Afraid of the Dark?” ელ. რეს URL: 

 http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-dark). 

„ჩვენზე კარგად ზრუნავს“, ქალბატონი ამბობს, „აუცილებლად გადაეცით, რომ 

ჩვენ მისი მადლობლები ვართ“. 

 

I hate my looks, Ashley thought. I'm too thin. I must start eating more (Sheldon S. 

“Are You Afraid of the Dark?” ელ.რეს (ელექტრონული რესურსი) URL: 

http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-dark ). 

And the law says that the prosecution must prove a defendant is guilty beyond a 

reasonable doubt (Sheldon S. “Are You Afraid of the Dark?” ელ. რეს URL: 

http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-dark ). 

 

კანონის თანახმად დამნაშავეს ბრალი უსათუოდ უნდა დაუმტკიცდეს. 

იშვიათად must გადმოგვცემს მოქმედების დასრულების დინამიკურ აუცილებ-

ლობას, რომელიც განპირობებულია გარემო პირობებით ან სუბიექტის მოთხოვნით. 

 The champion racks up the games. But in the final set, when the challenger has nothing 

left to lose, he becomes relaxed again, insouciant, daring. Suddenly he's playing like the devil 

and the champion must work hard to get those last points (McEwan I. ელ.რეს “Atonement”. 

URL: http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

ჩემპიონი იგებს თამაშს. მაგრამ ბოლო წუთებში, როცა მოწინააღმდეგეს დასაკარგი 

აღარაფერი აქვს, მოეშვება ხოლმე, სულელი, თავხედი. უცებ, მხეცივით იწყებს 

თამაშს და ჩემპიონს დიდი სამუშაოს გაწევა უხდება ქულების მოსაპოვებლად. 

“Go ahead, Richard Parker, finish me off. But please, what you must do, do it quickly” 

(McEwan ელ. რეს. იხილეთ ბმული). 

მიდი, რიჩარდ პარკერ, მომკალი. და რაც უნდა ქნა, დროზე დაამთავრე. 

ეპისტემური მოდალობის დროს must გადმოგვცემს დარწმუნებულობას, რომე-

ლიც ზოგჯერ, კონტექსტიდან გამომდინარე, ლოგიკური დასკვნების შედეგია.  

Yes, my younger sister, Briony Tallis the writer, you must surely have heard of her 

(McEwan I”. Atonement” ელ. რეს. (ელექტრონული რესურსი) URL: 

http://www.twirpx.com/ file/38761/). 
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დიახ, ჩემო დაიო, ბრაიან თალისი, მწერალი, დარწმუნებული ვარ, გსმენია მის 

შესახებ.  

On the white beach a group of the children are walking. They must have been 

swimming, they're still wet and glistening (Buckley Ch. “Thank You for Smoking” (ელ. რეს) 

URL: http://freebooksnet.blogspot. com/2010/09/ christopher-buckley-thank-you-for. ). 

თეთრ სანაპიროზე ბავშვები სეირნობენ. ალბათ იცურავეს, ჯერ კიდევ სისვე-

ლისაგან კანი უპრიალებთ. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მოდალური ზმნა must გამოხატავს ვალდებულებას ან 

ემფატიკურ რჩევას. ერთის მხრივ, Must გამოხატავს ვალდებულებას, რომელსაც 

მოსაუბრე საკუთარ თავს აკისრებს.  

“I saw just what other people see when they look at me. I must tell Harry about that” 

(Steinbeck 2006: 273).  

მე დავინახე ის, თუ რას ხედავენ სხვები, როდესაც მე მიყურებენ. ჰარის უნდა 

ვუთხრა ამის შესახებ. 

“I must confess that most of them are extremely pretty. And they dress well, too” (Wilde 

1979: 124). 

უნდა ვაღიარო, რომ უმეტესი მათგანი ძალიან მომხიბვლელია, და კარგადაც 

იცვამენ.  

მეორე მხრივ, კვლევის შედეად გამოვლინდა ერთეული შემთხვევა must ზმნით 

გამოხატული აუცილებლობისა მომავალ დროში, თუმცა, ამ გამოყენებას სტილის-

ტური ახსნა აქვს, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს შინაგან ფაქტორთან. მაგ: დედა 

ცდილობს მაგიდასთან წესრიგის დამყარებს, არჩევს უფრო სუბიექტურ, კატეგო-

რიულ მოდალურ ზმნას, რათა მის სიტყვებს უფრო მეტი წონა და სიძლიერე 

შესძინოს: 

Не turned to Lola on his left, and said in a way that was intended to include the whole 

table, “hey're nice lads, your brothers.” “Hah!” Briony was savage, and did not give her 

cousin time to speak. “That shows what little you know.” Emily put down her spoon. 

'Darling, if this continues, I must ask you to leave the table” (McEwan “Atonement” 

(ელექტრონული რესურსი) URL: http://www.twirpx.com/ file/38761/). 
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იგი ლოლასკენ შებრუნდა, მაგრამ ისე ლაპარაკობდა, ყველას რომ გაეგო, „შენი 

ძმები კარგი ბიჭები არიან“. „ჰო, ბრაიანი ნადირი იყო, და ბიძაშვილს სიტყვის თქმის 

საშუალება არ მისცა. „აი, რა ცოტა იცი“. ემილიმ კოვზი მაგიდაზე დადო. „ძვირფასო, 

თუ ასე გააგრძელებ, მომიწევს აქაურობის დატოვება გთხოვო .“ 

კონტექსტში must-ის გამოყენება თავისთავად გულისხმობს ექსპლიციტური 

ფაქტების არსებობას, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რატომ გამოიტანა სუბიექტმა 

(მოსაუბრემ) მსგავსი დასკვნები.  

Must ზმნა+პერფექტ ინფინიტივი ან, უდავოდ, ლექსიკური ასპექტია, კომლე-

მენტია, რომელიც მიგვანიშნებს შესაბამის სიტუაციაში მოდალობის დროზე. უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ პერფექტ-ინფინიტივით აღწერილი სიტუაცია ან წარსულში მოხდა 

ან ნაწილობრივ ემთხვევა წინადადებით აღწერილ დროს, ამასთანავე, იგი 

მიგვანიშნებს მანამდე არსებულ სიტუაციაზე, მაშინ როცა we must have heard 

ინტერპრეტირდება, როგორც რეზულტატის არსებობა მოდალურობის კვალი-

ფიკაციის მომენტში.  

“It couldn’t have been Walter that afternoon. It must have been one of the servants and 

after all they didn’t matter” (Maugham 1981: 19). 

არა, ნამდვილად არ იქნებოდა უოლტერი. უთუოდ, რომელიმე მსახური იყო. ამას 

კი ბოლოს და ბოლოს მნიშვნელობა არ ჰქონდა. 

Now she is smiling, she must have been thinking about something pleasant.  

ახლა ის იღიმის. ნამდვილად რაღაც სასიამოვნოზე ფიქრობს (Maugham 1981: 27). 

I lost my wallet yesterday. Someone must have used my credit cards to fly to Winston-

Salem. (Buckley “Boomsday”. ელ.რეს URL:  

http:// webreading.ru /prose_/prose_contempo-rary/christopher-buckley-boomsday.) 

გუშინ საფულე დავკარგე. ალბათ ვიღაცამ ჩემი საკრედიტო ბარათით ისარგებლა. 

“So what's this song, Will? If you can live off it, we must have heard of it” (Hornby 

“About a Boy“ ელ.რეს URL: http://webreading.ru/ prose_/prose_ contemporary/nick-

hornby-about-a-boy.) 

რა სიმღერის ხმაა? თუ ამით გინდა ცხოვრება, მაშინ ჩვენც უნდა ვიცოდეთ. 
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Must+განგრძობითი ინფინიტივის კომბინაცია დინამიურ ზმნებთან წარმოაჩენს 

ამა თუ იმ მოქმედების გარკვეულ პერიოდში მიმდინარეობის ვარაუდს, რომელსაც 

წინ უსწრებს ვარაუდის დრო.  

By the time I passed the dark-green van I must have been doing forty miles an hour. 

(Laurie “The Gun Seller.” ელ.რეს URL: http://webreading.ru /det/espionage/hugh-laurie-

the-gun-seller) 

როცა მუქ მწვანე სატვირთოს გვერდზე ჩავუარე, ორმოცი მილი უკვე გავლილი 

მქონდა. 

Must ზმნით გამოხატულ ფრაზას, უმეტესწილად, წინ უძღვის ლოგიკური მსჯე-

ლობა, ან მიზეზი, თუ რატომ ვაკეთებთ ამ დასკვნას. ასეთ შემთხვევაში ის 

გამოხატავს დედუქციას. 

“It is quite true, I never talk when I am working, and never listen either, and it must be 

dreadfully tedious for my unfortunate sitters” (Wilde 1979: 98). 

სრული სიმართლეა. მუშაობისას არასოდეს ვლაპარაკოდ და არც ვუსმენ. ეს, 

მართლაც, რომ საშინლად მომაბეზრებელი უნდა იყოს ჩემი საცოდავი მენატუ-

რეთათვის.  

“You merely fainted. That was all. You must have overtired yourself” (Wilde 1979: 317).  

უბრალოდ გული წაგივიდათ. სულ ეს იყო. გადაიღალეთ ძალიან.  

Must და have to მოდალური ზმნები ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ზმნით 

გამოხატული სავალდებულო მოქმედება სრულდება ან შესრულდება, ან აუცილებ-

ლად უნდა შესრულდეს. ეს ძირითადად ეხება პირველ პირს, თუმცა, ხშირად სხვა 

პირებთანაც გვხვდება.  

I don’t want to hurt you feelings, but I really must tell you the truth. (Maugham 1981: 

77). 

არ მინდა გული გატკინო, მაგრამ სიმართლე უნდა გითხრა. 

 

“We must make allowances for Mr Weddington because two or three times when we had 

no money at all and did not know how to feed our orphans Mr Weddington came to our 

rescue” (Maugham 1981: 114)  
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თავი დავანებოთ მისტერ უედინგთონს, რადგან ორ-სამჯერ, როცა კაპიკი არ 

გვქონდა და არ ვიცოდით, რა გვეჭმია ობლებისთვის, მისტერ უედინგთონი მხსნე-

ლად მოგვევლინა. 

There was so much in you that charmed me that I felt I must tell you something about 

yourself (Maugham 1981: 105) 

იმდენი მომხიბვლელობა იყო თქვენში, ვიგრძენი, რომ უნდა მეთქვა რაღაც თქვენს 

შესახებ.  

I must go. I have to call for my husband at the club, to take him to some absurd meeting 

(Wilde 1979: 128). 

have to - არ წარმოადგენს მოდალურ ზმნას და მორფოლოგიურად სრულიად 

განსხვავდება ძირითადი მოდალური ზმნებისაგან. თუმცა, მისი სემანტიკური 

სიახლოვის გამო, იგი ყოველთვის მოიაზრება ვალდებულების აღმნიშვნელ 

მოდალურ ზმნებთან. have to-ს მორფოლოგიური და სემანტიკური თავისებურებები 

აისახება წინადადებაში მოდალობის კატეგორიის ურთიერთმიმართებაში, დროში 

ასპექტში, რაც ამ კვაზი-მოდალური ზმნის შესწავლის აუცილებლობას იწვევს.  

 Must ზმნის მსგავსად have to-ს თავისი ძირითადი ფუნქციებით უნარი აქვს, 

გადმოგვცეს სუბიექტური დეონტური, ობიექტურ დეონტური და დინამიური აუცი-

ლებლობა. თუმცა, როგორც ბევრი მკვლევარი აღნიშნავს (Palmer 1979; Coates 1983; 

Collins 2009), have to ზმნით გადმოცემული მოდალობა უფრო ობიექტურ ხასიათს 

ატარებს და მოსაუბრის მიერ გადმოცემული მოდალობა ბევრად დაბალია, ვიდრე 

must ზმნით გადმოცემული. მეტყველებაში, სუბიექტურ დეონტური მოდალობის 

დროს, ისინი ერთნაირ მნიშვნელობას გადმოგვცემენ, მაგრამ have to -ს მოდალობის 

ძალა შესუსტებულია: 

I must admit it's a surprise to find myself still here, still talking to you (Auster 

“Timbuktu” ელ/რეს. URL: http://bookinist.net/books /bookid-506625.). 

უნდა ვაღიარო, რომ მეც მიკვირს ჯერ რომ არ წავსულვარ, და კიდევ შენ გე-

ლაპარაკები. 

I decided I'd better get out of there before the police came. I have to admit I was pretty 

excited. (Sheldon “Tell Me Your Dreams” ელ.რეს URL: http:// webreading.ru/prose /prose 

contemporary / sidney-sheldon-tell-me-your-dreams). 
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გადავწყვიტე. უმჯობესია პოლიციის მოსვლამდე გავასწო აქაურობას. ძალიან 

აღელვებული ვიყავი. 

You must understand, my suffering was unremitting and he was already dead (Sebold 

„The Lovely Bones “ ელ.რეს URLhttp://www.twirpx.com/file/193404/ ). 

უნდა მესმოდეს, რომ ჩემი ტანჯვა არ შესუსტებულა და ის უკვე მკვდარი იყო. 

But first, you have to understand that my life before Jason was dull (Laurie “The Gun 

Seller” ელ.რეს URL: http://webreading.ru /det/espionage/hugh-laurie-the-gun-seller). 

უპირველეს ყოვლისა, შენ უნდა გესმოდეს, რომ ჩემი ცხოვრება ჯეისონამდე 

ძალიან მოსაწყენი იყო. 

სხვა სუბიექტურ დეონტურ კონტექსტში მოსაუბრე უპირატესობას ანიჭებს have 

to-ს გამოყენებას იმ შემთხვევაში, თუ ყურადღების გადატანა უნდა სხვა მოდალურ 

მნიშვნელობაზე. გამოყენებულ სიტუაციაში have to საშუალებას აძლევს სუბიექტს 

გამოხატოს, მისი წასვლის აუცილებლობის ობიექტური მიზეზი: თუ ვინმეს სოცი-

ალური სტატუსი საშუალებას აძლევს ახსნა-განმარტების გარეშე დაემშვიდობოს 

მეორე, მასზე უფრო სოციალურად დაბლა მდგომ პირს, როგორც ეს მოცემულ 

მაგალითშია ნაჩვენები:  

I must go. Good-bye, Massimo. God be with you (Buckley “Thank You for Smoking” ელ. 

რეს http://freebooksnet.blogspot. com/2010/09/ christopher-buckley-thank-you-for.). 

უნდა წავიდე. მახვამდის, ღმერთი იყოს შენი მფარველი. 

She looked at me. “Sir, I have to go” (Buckley “Thank You for Smoking“ ელ. რეს 

http://freebooksnet.blogspot. com/2010/09/ christopher-buckley-thank-you-for.). 

მან შემომხედა და მითხრა. „უნდა წავიდე“. 

have to ზმნით გამოხატული აუცილებლობის მნიშვნელობა ისევე როგორც must 

ზმნით, შეიძლება ნიშნავდეს ბრძანებას ან დაჟინებულ რეკომენდაციას:  

Walter Manning unwrapped the canvas painted by his daughter. It was a competent 

painting, but it lacked the fire of Alette's portrait. “That's very nice”, one of the members of 

the congregation said tactfully, “but I think Alette's is -” “I agree...” “Alette's portrait is the 

one...” Walter Manning spoke up. “This has to be a unanimous decision. My daughter's a 

professional artist” - he looked at Alette – “not a dilettante. She did this as a favor. We can't 

 62 

http://www/
http://webreading.ru/
http://freebooksnet.blogspot/
http://freebooksnet.blogspot/


turn her down” (Sheldon “Tell Me Your Dreams” ელ. რეს http:// webreading.ru/prose /prose 

contemporary / sidney-sheldon-tell-me-your-dreams.). 

უოლტერ მენინგმა თავისი ქალიშვილის ნახატს გადასაფარებელი მოხსანა. ეს იყო 

კომტენტური ტილო, მაგრამ ელისის პორტრეტისთვის სახასიათო ცეცხლი აკლდა. 

„ძალიან კარგია“ კონგრეგაციის ერთ-ერთმა წევრმა ტაქტიანად შენიშნა. „გეთანხმები, 

ელისის პორტრეტი ერთ-ერთი ...დაიწყო უოლტერ მენინგმა უნდა ვაღიაროთ, რომ 

ჩემი ქალიშვილი პროფესიონალი მხატვარია. მან ალეტს შეხედა... დილეტანტი არ 

არის. მისი ღალატი არ შეიძლება“.  

have to ზმნით გადმოცემული ბრძანება ბევრად რბილი ხასიათისაა და გვიჩვენებს, 

რომ მოსაუბრეს ბრძანების გაცემის საკმარისი უფლებამოსილება არ გააჩნია: 

უოლტერ მენინგი მხოლოდ ერთ-ერთი მრევლთაგანია, რომელიც საჩუქარს არჩევს 

მოძღვრისათვის. სუბიექტი არწმუნებს მოსაუბრეს, რომ სიმართლის თქმა მისთვის 

ერთადერთი სწორი გადაწყველება იქნება; ამასთანვე, თავის რეკომენდაციებს აძლევს 

have to ზმნის გამოყენებით, რითაც იგი ხაზს უსვამს, რომ ამ მოქმედების შესრულება 

ობიექტური მიზეზებითაა გამოწვეული და არა სუბიექტის პირადი სარგებლით. ამის 

სადემონსტრაციოდ წარმოგიდგენთ შემდეგ მაგალითებს: 

For murder in the first degree to be proved, there must be not only a guilty act, but also a 

guilty intention (Sheldon “Tell Me Your Dreams” ელ. ელ.რეს http:// webreading.ru/prose 

/prose contemporary / sidney-sheldon-tell-me-your-dreams). 

პირველი ხარისხის მკვლელობის დასამტკიცებლად, არა მხოლოდ დამნაშავე, 

არამედ წინასწარ დაგეგმილი დანაშაულის არსებობაა საჭირო. 

I told you at the beginning of this trial that for someone to be convicted of first-degree 

murder, there has to be physical evidence and a motive (Sheldon “Are You Afraid of the 

Dark” ელ.რეს http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-

dark). 

პროცესის დასაწყისშივე მინდა აღვნიშნო, რომ თუკი ვინმეს ბრალს სდებთ ამ 

დანაშაულში, მაშინ უსათუოდ უნდა არსებობდეს რაიმე სამხილი და მოტივი 

დანაშაულის ჩადენისა.  

რამდენადაც მსგავსი ფუნქციები აქვთ Must და have to მოდალურ ზმნებს, 

იმდენად განსხვავდება მათი უარყოფითი must not და don’t have to ფორმების 
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ფუნქციები: don’t have to გამოხატავს ვალდებულების არქონას, ხოლო must not 

გამოხატავს უარყოფით ვალდებულებას, აკრძალვას, ან ემფატიკურ რჩევას: 

 “I will tell you, Harry; but you mustn’t be unsympathetic about it” (Wilde 1979: 135) 

გეტყვი, ჰარი; მაგრამ არ მოეკიდო ამ ამბავს გულგრილად.  

 “Yes; it is very tragic, of course, but you must not get yourself mixed up in it” (Wilde 

1979: 196). 

დიახ, ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ტრაგიკულია, მაგრამ ამ ამბავში არ უნდა გაერიო.  

“I hope I do not have to fight again, he thought. I hope so much I do not have to fight 

again”.  

ვიმედოვნებ, რომ აღარ მომიწევს ბრძოლა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ბრძოლა აღარ 

მომიწევს. 

“But do let us go. Dorian, you must not stay here any longer. It is not good for one’s 

morals to see bad acting” (Wilde 1979: 179). 

მაგრამ ნება მოგვეცი წავიდეთ. დორიან, არ უნდა დარჩე აქ დიდხანს. ცუდად 

შესრულებული როლის ყურება მორალისთვის საზიანოა.  

 “You mustn’t believe a word that he says’’ (Wilde 1979: 101).  

არ დაუჯერო მის არც ერთ სიტყვას.  

ცხრილში ნაჩვენებია ვალდებულების, რჩევა-დარიგების გამომხატველი ზმნები:  

 

ცხრილი N2.2.  

Ough

t  

You ought to go to bed now so that you will be fresh in the morning. 

უნდა წახვიდე დასაძინებლად, დილაზე რომ მხნედ იყო. 

Shoul

d 

When you are ill, you shouldn’t act. You make yourself ridiculous. 

როცა ავად ხარ, არ უნდა გამოხვიდე სცენაზე. თავს სასაცილოდ 

იგდებ. 

Must  You must certainly send it next year to the Grosvenor. 

შენ ის აუცილებლად უნდა გაგზავნო მომავალ წელს გროუსვე-

ნორში.  

You mustn’t believe a word that he says. 

არ უნდა დაუჯერო მის არც ერთ სიტყვას.  
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Have to I had to get rid of him too fast. 

სასწრაფოდ უნდა მომეშორებინა თავიდან.  

Need  You are quite flawless now. You need not shake your head 

შენ საკმაოდ უნაკლო ხარ. თავი ქნევა არაა საჭირო.  

To be to  - “No one said a word. How was I to know that I was going to meet a raging 

beauty?”  

- სიტყვაც არ დასცდენია არავის. საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ ასეთ 

ტურფა ქალს ვნახავდი? 

 

 

ლინგვისტურ ნაშრომებში Ought to განიხილება როგორც should ზმნის სინონიმი 

და ისინი ხშირად ენაცვლებიან კიდეც ერთმანეთს (Leech 1971: 95; Coates 1983: 69; 

Quirk 1985: 227; Huddleston and Pullum 2002: 186; Collins 2009: 53). Не ought to come 

tomorrow, shouldn't he? (Palmer 1979: 100). ორივე მათგანი გამოიყენება აწმყოსა და 

მომავალში და ასევე წარსულში, თუ მოსდევთ ზმნა წარსულ დროში. ორივე ზმნა 

ერთნაირად გამოხატავს ვალდებულება-მოვალეობას, რჩევას; ორივე ზმნას მსგავსად 

ეწარმოება კითხვითი და უარყოფითი ფორმები: ought I? Should I? You oughtn’t… you 

shouldn’t. განსხვავება ისაა, რომ ought ზმნას, მოსდევს სრული ინფინიტივი, ამიტომ 

ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ought to. Ought-ს კითხვაში ან შენიშვნებში შეიძლება 

should ზმნით გადმოცემული პასუხიც მოსდევდეს. „You ought to put in central heating. 

– Yes, I suppose, I should” გათბობა უნდა ჩართოთ. - დიახ, მგონი უნდა ჩავრთო 

(Thomson, Martinet 1986: 137).  

ჩვენს საკვლევ მასალაშიც დადასტურდა თითო-ოროლა მსგავსი შემთხვევა.  

“And stop trying to tell him how he ought to fee”. He turned to Oprah. "If I may say so, 

Oprah, that is typical of the attitude of the federal government. “We know how you should 

feel” (Bukley “Boomsday”).  

(ელ.რეს URL: http:// webreading.ru /prose_/prose_ contemporary/christopher-buckley-

boomsday) 

„და შეწყვიტე მისთვის იმისი თქმის მცდელობა, თუ როგორ უნდა გრძნობდეს 

თავს“, მიუბრუნდა ოპრას. „შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფედერალური მთავრობისთვის 

ჩვეული დამოკიდებულებაა. ვიცით როგორ უნდა გრძნობდე თავს.  
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I think we should be born ten years old, and then afler a year turn twenty - just get it 

over with, like dogs do. We ought to be born running (Sheldon S.“ Are You Afraid of the 

Dark?” ელ.რეს. http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-

dark.html) 

ვფიქრობ ათი წლისები უნდა დავბადებულიყავით, და მერე ერთ წელიწადში 

თორმეტის გავმხდარიყავით - არ გამოვა. მორბენალები უნდა დავბადებულიყავით. 

ამასთანავე, გამოვლინდა ought ზმნის მხოლოდ რამდენიმე ერთეული და should 

ზმნის რამდენიმე ათეული შემთხვევა, რაც გვაფიქრებინებს, რომ should უფრო 

მიღებული და ხშირად გამოყენებადია, ვიდრე ought to, გარდა ამისა, ამერიკულ 

ლიტერატურაში ought to-ს გამოყენება ნაკლებად შეინიშნება, ვიდრე ინგლისურში.  

ought to - გადმოგვცემს დეონეტურ აუცილებლობას, რომლიც თავისი სიძლიერით 

ადგილს უთმობს must-ს. ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, ought to ობიექტური 

აუცილებლობის მნიშვნელობას ღებულობს. ought და should ყოველთვის არ ატარებენ 

ფაქტის საწინააღმდეგო მნიშვნელობას. Should და must-ის მსგავსად, მას შეუძლია 

გადმოგვცეს მოქმედების შესრულების აუცილებლობა უახლოეს მომავალში.  

If a man cannot tell what he wants to do, then he must find out what he ought to do 

(Barnes “Arthur and George” ელ.რეს.:  

http:// webreading.ru /prose / prose_ contemporary/julian-barnes-arthur-george). 

თუ კაცმა არ იცის რა სურს, მაშინ მან უნდა გაიგოს რა აქვს გასაკეთებელი.  

...he absolved Nick of personal responsibility for his cancer and said that people ought to 

take more responsibility for their own lives (Bukley “Boomsday” (ელ.რეს URL: http:// 

webreading.ru /prose_/prose_ contemporary/christopher-buckley-boomsday). 

მან ნიკი გაათავისუფლა სიმსიმნის პასუხისმგებლობისაგან და უთხრა, რომ 

ადამიანებს მეტი პასუხისმგებლობა მართებთ საკუთარი სიცოცხლის მიმართ. 

ought და should + have + participle II – მოცემული კონსტრუქცია, მიუხედავად მისი 

ლექსიკური ასპექტისა, კონტექსტის მიხედვით მანამდე არსებული სიტუაციიდან 

გამომდინარე, ამა თუ იმ მოქმედების შესრულების აუცილებლობაზე მიუთითებს და, 

ამავე დროს, ცხადყოფს, რომ მოდალობით გამოხატული მოქმედება და სიტუაცია ან 

ერთდროულად ხდებოდა ან მოდალობა წინ უსწრებს სიტუაციას.  

I ought to have been told. Some one really ought to have warned me ( Maugham 1981: 41) 
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უნდა ეთქვათ, ვინმეს აუცილებლად უნდა გავეფრთხილებინე.  

I should have thought you knew by now when a young man was in love with you. 

(Maugham 1981: 30). 

მე მგონი, თუ უყვარხარ, უკვე უნდა იცოდე. 

With his straight delicate nose, his fine brow and well-shaped mouth he ought to be have 

been good-looking ( Maugham 1981: 32).  

...სწორი ცხვირი, ლამაზი შუბლი და კარგად მოყვანილი პირი, თითქოს სასია-

მოვნო გარეგნობა უნდა ჰქონოდა, მაგრამ საოცარი ის იყო, რომ მასზე ლამაზს ვერ 

იტყოდი. 

I should have thought that you would want to accompany me when I am about to set out 

on a dangerous expedition. (Maugham 1981: 64). 

მეგონა, ჩემს გვერდით ყოფნას ისურვებდი, როცა ასეთ სახიფათო ექსპედიციაში 

მივდივარ. 

 “You fool! You should have killed him. He has lots of money, and he’s as bad as bad…” 

(Wilde 1979: 309). 

შე, სულელო! უნდა მოგეკლა. მას ძალიან ბევრი ფული აქვს და ძალიან ცუდი 

ადამიანია.  

 „I should have chopped the bill off to fight them with, he thought” (Hemingway 1995: 

100). 

უნდა ჩამომეჭრა მახვილი, იმით რომ შევბრძოლებოდი ზვიგენებს.  

უარყოფით ფორმაში მდგარი მოდალური ზმნები მიგვითითებენ წარსულში გან-

ხორციელებულ არასწორ, არაგონივრულ ქმედებაზე. 

“I shouldn’t have gone out so far, fish’ he said” (Hemingway 1995: 95). 

ასე შორს არ უნდა წამოვსულიყავი, თევზო, თქვა მან.  

“Perhaps, I should not have been a fisherman, he thought” (Hemingway 1995: 42). 

ალბათ არ უნდა გავმხდარიყავი მეთევზე, გაიფიქრა მან.  

Ought to /should და must/have to-ს შორის გვაქვს მცირე განსხვავება. Ought/should 

გამოხატავს სუბიექტის ვალდებულება-მოვალეობას, ან სწორ, გონივრულ გადაწყვე-

ტილებას must და have to-საგან განსხვავებით. 
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“You ought to go to bed now so that you will be fresh in the morning” (Hemingway 1995: 

17). 

უნდა წახვიდე დასაძინებლად, დილაზე რომ მხნედ იყო. 

 

“Besides, I want you to tell me why I should not go in for philantrophy” (Wilde 1979: 97). 

გარდა ამისა, მინდა ამიხსნათ, რატომ არ უნდა ვეწეოდე ქველმოქმედებას.  

“You are ill, I suppose. When you are ill, you shouldn’t act. You make yourself 

ridiculous” (Wilde 1979: 180). 

„მგონი ავად ხარ. როცა ავად ხარ, არ უნდა გამოხვიდე სცენაზე. თავს სასაცილოდ 

იგდებ. 

Ought/should - ზმნებთან მოქმედების შესრულების აუცილებლობა არ ჩანს. 

“But as the nineteenth century has gone bankrupt through an over-expenditure of sym-

pathy, I would suggest that we should appeal to Science to put us straight” (Wilde 1979: 126). 

მაგრამ, რადგანაც მეცხრამეტე საუკუნე გაკოტრდა გადაჭარბებული თანაგ-

რძნობის გამო, ვფიქრობ, რომ უნდა მივმართოთ მეცნიერებას, რათა დაგვაყენოს სწორ 

გზაზე. 

“I am not laughing, Dorian; at least I am not laughing at you. But you should not say the 

greatest romance of your life. You should say the first romance of your life” (Wilde 1979: 

136).  

არ ვიცინი, დორიან; ყოველ შემთხვევაში, შენ არ დაგცინი. მაგრამ არ უნდა თქვა, 

შენი ცხოვრების უდიდესი რომანი. უნდა თქვა, შენი ცხოვრების პირველი რომანი.  

ძირითად კონტექსტში ზმნა Should გამოხატავს მოსაუბრის მიერ მოქმედების 

შესრულების დადგენილ სუბიექტურ დეონტურ აუცილებლობას ან კანონიდან და 

ნორმებიდან გამომდინარე ობიექტურ დეონტურ აუცილებლობას. Should ზმნით 

გამოხატული, როგორც სუბიექტურ-დეონტური, ისე ობიექტურ დეონტური აუცი-

ლებლობა, რეალიზდება სხვადასხვა ფორმით, გამოირჩევა პრაგმატულობით - 

უბრალო რჩევით დაწყებული დაჟინებით დამთავრებული, სურვილით ან ინსტრუქ-

ციით დაწყებული ბრძანებით დამთავრებული. 

“David, I know I'm not supposed to interfere, but I think you should ask for a mistrial” 

(Sheldon S. Are You Afraid of the Dark? (ელ. რეს. URL: 
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„დეივიდ ვიცი რომ არ ვარ ვალდებული ჩავერიო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უნდა 

სთხოვოთ მას ამის შესახებ.“ 

“I think he's a criminal, Larry. He should be locked up. Or worse. There should be a death 

penalty for what he does” (Buckley C. “Boomsday” http:// webreading.ru /prose_/prose_ 

contemporary/christopher-buckley-boomsday.html). 

„ვფიქრობ ის კრიმინალია, ლარი. ის უნდა გამოამწყვდიონ. ან უფრო მეტიც. იმი-

სათვის რაც მან ჩაიდინა სიკვდილს იმსახურებს.“ 

She was at least thirty years his junior, but had no problem addressing him simply as 

Luther. A kid working a temporary job for minimum wage, it never crossed her mind that 

perhaps she should call him Mr. Krank (Grisham J. “Skipping Christmas”  

http:// webreading.ru/det_/det_crime/john-grisham-skipping-christmas.html ). 

სულ ცოტა ოცდაათი წლით უმცროსი იყო, მაგრამ ლუტერს მაინც სახელით 

მიმართავდა და ეს მას სულაც არ უქმნიდა პრობლემას ახალგაზრდას, რომელიც 

დროებით სამსახურში დაბალ ხელფასზე მუშაობს, თავში აზრადაც არ მოსვლია, რომ 

მისთვის თავაზიანად მიემართა.  

She reread and committed to memory the commandment: in no circumstances should a 

nurse communicate to a patient her Christian name. (McEwan I. “Atonement” 

http://www.twirpx.com/ file/38761/) 

მან ბევრჯერ გადაიკითხა და სახარებასავით თავში ჩაიბეჭდა, რომ არც ერთ 

შემთხვევაში პაციენტისათვის სახელით არ მიემართა.  

გარდა ამისა, მოდალური ზმნის should-ის ფუნქციონირებისათვის დამახასია-

თებელია გამოყენების ისეთი განსაკუთრებული შემთხვევები, სადაც ზმნით გად-

მოცემული მოდალობისათვის კვალიფიკაციის (ძირეული თუ ეპისტემიური) 

მინიჭება ძალიან რთულია. ამ განსაკუთრებულ შემთხვევას წარმოადგენს should 

ზმნის გამოყენება სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულ წინადადებაში, რომელსაც ზოგი 

მკვლევარი კვაზი-სუბიექტურს უწოდებს (Coates 1983: 67; Leech 2003: 233). სადაც 

should - გამოირჩევა მოდალობის დაბალი ხარისხით და გამოყოფენ ხუთ დამახა-

სიათებელ კონსტრუქციას, რომელსაც ჩვენ წარმოგიდგენთ საანალიზო წყაროებზე 

დაყრდნობით: 
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1) ბრძანებითი (mandative) კონსტრუქციაში should ზმნა გამოიყენება დამატების 

დამოკიდებულ წინადადებაში, სადაც მთავარ წინადადებაში პრედიკატიული ელე-

მენტი (ზმნა არსებითი სახელი ზედსართავი სახელი) დამოუკიდებლად გადმოგ-

ვცემენ აუცილებლობას. 

Well, Larry, we don't advocate that anyone should take up smoking. (Buckley C. “Thank 

You for Smoking” 1994 ელ. რეს URL: http:// webreading.ru /prose_/prose_ contemporary/ 

christopher-buckley-boomsday.) 

ლარი, ჩვენ არ მოვუწოდებთ მოწევისაკენ. 

He added that he'd heard from him, whose orders were that they should all go back to 

their rooms and get some sleep, because they would need their energy in the days to come 

(Buckley C.“Boomsday” 2007 ელ. რეს. URL:  

http://webreading.ru /prose_/prose_contemporary/ christopher-buckley-boomsday). 

თქვა, რომ მისი ბრძანება გაიგონა, იმის შესახებ, რომ ყველას კარგად უნდა 

გამოეძინა, ამისათვის თავიანთ ოთახებში უნდა დაბრუნებულიყვნენ, რათა მეორე 

დღეს ენერგია დასჭირდებოდათ. 

When her mother came down to see for herself that the task was done, it was inevitable 

that a feeling of release should settle on the participants (McEwan I. “Atonement” 2001 ელ. 

რეს. URL: http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

როცა დედა ქვემოთ ჩამოვიდა, რათა დარწმუნებულიყო, რომ დავალება შეს-

რულებული ჰქონდათ, უეჭველია, იყო ყველა შვებით ამოისუნთქებდა. 

2) წინააღმდეგობითი (adversative) კონსტრუქცია როცა should დამოკიდებულ 

წინადადებაში დგას lest და in case კავშირებთან ერთად.  

We invited her husband too, lest he should feel left out (Huddleston, Pullum 2002: 187 ). 

ჩვენ მისი მეუღლეც დავპატიჟეთ, რათა თავი მიტოვებულად არ ეგრძნო. 

I had to tie the raft to the lifeboat with a second rope, in case the first should break or 

become loose (McEwan I. “Atonement” 2001 ელ.რეს. URL: http://www.twirpx.com/ 

file/38761/). 

სამაშველო ნავი მეორე თოკითაც დავაბი, ვაითუ ერთი გაწყდეს ან მოეშვას. 

3) მიზნის (purposive) დამოკიდებულ კონსტრუქციაში should დამოკიდებული 

მიზნების გადმოსაცემად, რომელიც დგას in order that და so that კავშირებთან ერთად.  
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We invited her husband too, in order that he should not feel left out (Huddleston, 

Pullum 2002: 187).  

4) ემოციურ (emotive) კონსტრუქციებში should გამოიყენება ისეთ დამოკიდებულ 

წინადადებაში, სადაც მთავარ წინადადებაში პრედიკატიული ელემენტი გამოხატავს 

გაოცებას, შეფასებას და აგრეთვე შორისდებულის მსგავს კონსტრუქციებთან, 

რომელსაც წარმოგიდგენთ ჩვენს მიერ მოძიებულ მაგალითებში. 

She was surprised that he should think she was raising the question of money (McEwan I. 

“Atonement” 2001 ელ. რეს. URL: http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

ქალი გაოცებული იყო, რაკი კაცს ეგონა, რომ იგი ფულზე აპირებდა საუბარს. 

It's unfair that anything like that should happen to a man like him (Sheldon “Are You 

Afraid of the Dark?” 2004 URL: http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-

afraid-of-the-dark). 

უსამართლობა იყო, რომ ასეთ რამ დაემართა მისნაირ ადამიანს. 

That his protégé should turn out to be a maniac! (McEwan I. “Atonement” 2001 ელ.რეს. 

URL: http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

მისი პროტეჟე მანიაკი აღმოჩნდა. 

I was lecturing at a university in Colorado, and who should be in the audience but Roger 

Downs! (Vonnegut K. “Timequake” 1997 ელ. რეს. URL: http://www.twirpx. 

com/file/311924 ) 

კოლორადოს უნივერსიტეტში ლექციებს ვატარებდი და ვინ უნდა დამსწრებოდა 

თუ არა როჯერი. 

5) პირობის დამოკიდებულ კონსტრუქციებში (conditional), სადაც should დამოკი-

დებული წინადადების პროტასისშია, აგრეთვე ინვერსიულ კონსტრუქციაში, და ამით 

იგი ეჭვქვეშ აყენებს პირობაში აღნიშნულ მოქმედებას.  

 Your covering letter was admirably reticent, but you did hint that you had almost no 

free time at present. If that should change, and you are passing this way, we would be more 

than happy to see you over a glass of wine and discuss this further (McEwan I. “Atonement” 

2001 ელ.რეს. URL: http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

თქვენი სამოტივაციო წერილით აღფრთოვანებული ვარ, მაგრამ იგრძნობოდა, 

რომ ამჟამად დაკავებული ხართ. თუ რამე შეიცვალა და ჩვენს სიახლოვეს მოხ-
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ვდებით, გამიხარდება თუ შემოგვივლით და კიდევ განვიხილავთ ამ საქმეს ჭიქა 

ღვინოსთან ერთად. 

Should reincarnation exist, I'd very much like to come back. (Vonnegut K. “Timequake” 

1997 URL: http://www.twirpx. com/file/311924 ). 

ნეტავ რეინკარნაცია თუ არსებობს, ძალიან გამიხარდება დაბრუნება.  

რაკი ბრძანებითი, წინააღმდეგობრივი და მიზნის დამოკიდებული კონსტრუქ-

ციები ორიენტირებულია ვითარების ახალებურად განვითარებაზე, ხოლო ემოციური 

და პირობის დამოკიდებული ვითარების აღწერაზე, მაშინ პირველი სამი წარმო-

ადგენს კრეატიულ პროპოზიციას, და დანარჩენი ორი დესკტიპტორულს.  

should ზმნა აგრეთვე ძალიან ახლოს დგას ought სმნასთან და ისინი ორივე 

გამოხატავენ რჩევას, გონივრულ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მეტი ემფატიკურობი-

სათვის, ვიყენებთ must-ს.  

“I must eat tuna so that I will not have a failure of strength” (Hemingway 1995: 47). 

თუნუსი უნდა ვჭამო, ძალა რომ არ გამომეცალოს.  

“You must certainly send it next year to the Grosvenor” (Wilde 1979: 80). 

შენ ის აუცილებლად უნდა გაგზავნო მომავალ წელს გროუსვენორში.  

“You must get well fast for there is much that I can learn and you can teach me 

everything” (Hemingway 1995: 108) 

მალე უნდა მომჯობინდე, ბევრი რამ მაქვს სასწავლი და შენ შეგიძლია ყველაფერი 

მასწავლო მე.  

I am analyzing women at the present, so I ought to know” (Wilde 1979: 134) 

ამჟამად ქალებს ვაკვირდები, ამიტომ უნდა ვიცოდე.  

“They live as we all should live, undisturbed, indifferent, and without disquiet” (Wilde 

1979: 82) 

„ისინი ცხოვრობენ ისე, როგორც ჩვენ ყველანი უნდა ვცხოვრობდეთ, მშვიდად, 

აუღელვებლად, წუხილის გარეშე.“ 

“Harry, you must put out poison. Tonight you simply must put out some poison for that 

cat” (Steinbeck 2006: 279). 

ჰარი, შენ საწამლავი უნდა დაყარო. ამაღამ უნდა დაუყარო იმ კატას საწამლავი.  
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have got to კვაზი-მოდალური გამოთქმა ცალკე ყურადღების საგანია, რომელიც 

ხშირად ლინგვისტიკურ ლიტერატურაში აღწერილია, როგორც ზმნა have to-ს ვარი-

ანტი. მაგრამ მას გააჩნია მთელი რიგი მორფოლოგიური განსხვავებები ზმნა - have to-

სგან, რაც ზოგიერთ ავტორს აიძულებს, მიაკუთვნოს ის კვაზიმოდალური ერთე-

ულების სხვადასხვა ჯგუფებს (Quirk 1985: 141-146; Collins 2009: 16). 

ძირითადი მორფოლოგიური განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ მას გააჩნია 

პირველადი დამხმარე ზმნის მთელი რიგი ნიშნები (დამოუკიდებლად აწარმოებს 

კითხვით და უარყოფით ფორმებს) აგრეთვე, მას არ გააჩნია უპირო ზმნის და დროის 

ფორმები. აგრეთვე აქვს რედუცირებული ფორმები ('ve/'s got to, got to, 've/'s gotta და 

're gotta ც-კი), რაც მისი გრამატიკალიზაციის მაღალ დონეს ადასტურებს.  

have to, ზმნისგან განსხვავებით have got to ძალიან იშვიათად გამოიყენება: 

 

ბრიტანულ მხატვრულ ლიტერატურაში მისი გამოყენების მხოლოდ რამდენიმე 

შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო ამერიკულ ლიტერატურაში შედარებით მეტი. ეს 

ალბათ გამოწვეული უნდა იყოს მისი დროითი ფორმების არქონის გამო, ხოლო 

სოციალურ ქსელში შედარებით მეტი, რაც ალბათ აიხსნება მისი მხოლოდ ზეპირ 

მეტყველებაში გამოყენებით, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება 

ოდნავ მაინც ზღუდავს have to -ს.  

 73 



გამოყენების სიხშირის მაჩვენებელი აღწერილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

 

 ცხრილი N 2.3  

ბრიტანელი მწერლები ამერიკელი მწერლები  რაოდენობა 

Have got to  I.M N.H H.L J.G S.S K.V C.B Social -
Network 

 

ძირითადი 

მოდალობა 

6 17 9 8 14 0 5 20 79 

ეპისტემიური 

მოდალობა 

0 0 0 0 0 0 3 3 6 

საერთო 

რაოდენობა 

6 17 9 8 14 0 8 23 85 

ზოგადი 

რაოდენობა  

46 % 3.5% 50% 170 

  

 

 

მაშასადამე, Have to-ს გამოყენება ბრიტანულ ლიტერატურაში დაფიქსირდა 46%-

ით, ხოლო ამერიკულ ლიტერატურაში მკვეთრად დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს 3.5%, 

რაც შეეხება სოციალურ ქსელებს, აქ კარგად ჩანს მისი ცოცხალ მეტყველებაში 

გამოყენების სიხშირე, რასაც პროცენტულად დიდი მაჩვენებელი- 50% ადასტურებს.  

Have to ზმნისგან განსხვავებით, have got to თავისი სემანტიკით ბევრად ახლოს 

დგას must ზმნასთან აუცილებლობის გადმოცემის მნიშვნელობით. ჩვენი კვლევის 

ფარგლებში არსებული მასალის მიხედვით, უმეტეს შემთხვევებში იგი გადმოგვცემს 

სუბიექტურ დეონტურ აუცილებლობას, რომელსაც მოსაუბრე ან თავის თავს ან 

მოსაუბრეს აკისრებს და, ამვე დროს, ღებულობს შინაგანი ბიძგის, დაჟინებული 

რეკომენდაციის ან ბრძანების მნიშვნელობას.  

So he knew! Не was going to ask her about her visit to Tibbie's apartment. I've got to be 

careful, he thought. (Sheldon.S “Are You Afraid of the Dark?” ელ. რეს. 

http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-dark) 
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მან იცოდა! აპირებდა ეკითხა მისი ვიზიტის შესახებ ტიბთან. ფრთხილად უნდა 

ვიყო, გაიფიქრა მან. 

He turned to David. “You mean a great deal to Emily and me. I'm going to give you some 

advice. You've got to let go” (Sheldon“Are You Afraid of the Dark?” ელ. 

რეს.http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-dark). 

იგი დეივიდს მიუბრუნდა: „შენ ჩემთვის და ემილისათვის ძალიან ბევრს ნიშნავ. 

ერთ რჩევას მოგცემდი“.  

– „გაუშვი, დაე, წავიდეს“. 

“This is my mother. You've got to save her! She's all I have...” (Sheldon “Are You Afraid 

of the Dark?” ელ. რეს.http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-afraid-

of-the-dark) 

„ეს დედაჩემია. უნდა გადაარჩინოთ. მის გარდა არავინ გამაჩნია“. 

“I've got to pay a deposit, you know. As well as the rental on the room”.  

(Hornby “About a Boy” ელ. რეს.:  

http://webreading.ru/ prose_/prose_ contemporary/nick-hornby-about-a-boy) 

“There is no 'next plane to Carburetor City“. You got to go through Dallas."  

თვითმფრინავი აღარ არის, დალასის გავლით მოგიწევს წასვლა. 

(Buckley “Boomsday” ელ. რეს. http:// webreading.ru /prose_/prose_ 

contemporary/christopher-buckley-boomsday) 

“...but I'm tired." She yawned. "Miss Tight has kept us up all night; I've got to get some 

sleep” (Sheldon“Are You Afraid of the Dark?” ელ. რეს.http://webreading.ru/det_/thriller/ 

Sidney -sheldon-are-you-afraid-of-the-dark) 

„...მაგრამ დაღლილი ვარ“. ამოიკვნესა მან. „მის ტაიტმა მთელი ღამით გაგვაჩერა; 

ცოტა უნდა წავუძინო“. 

ეპისტემური მოდალობის დროს have got to ისევე როგორც must ხშირად 

გამოხატავს ვარაუდს, იშვიათად დასტურს, გამომდინარე მოცემული კონტექსტიდან: 

There's gotta be fifty people out front. Wonderful publicity for the firm. Wonderful 

(Buckley “Thank You for Smoking” ელ. რეს. http:// webreading.ru /prose_/prose_ 

contemporary/christopher-buckley-boomsday). 
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ორმოცდაათიოდე კაცი უნდა იყოს. ფირმისათვის გადასარევი რეკლამაა. დიდე-

ბულია.  

The separation that death entails has got to be more painful than the separation of 

emigration, surely? (Hornby „High Fidelity“ ელ. რეს. URL: http://webreading.ru/ 

prose_/prose _contemporary/nick-hornby-high-fidelity) 

ალბათ, სიკვდილით გამოწვეული განშორება უფრო მტკივნეული უნდა იყოს, 

ვიდრე ემიგრაციით გამოწვეული, დარწმუნებული ვარ. 

ამგვარად კვაზი-მოდალი გამოთქმა have got to ბევრად განსხვავდება have to 

ზმნისაგან, მას გააჩნია უფრო მეტად სუბიექტური სემანტიკა, ახასიათებს უპირო და 

დროითი ფორმების არქონა და მეტყველებაში აუცილებლობის გადმოცემის მაღალი 

ხარისხი მიუთითებს მის სიახლოვეს must ზმნასთან.  

ვალდებულება, დაკისრებული მოვალეობის გამოხატვა, შესაძლებელია, ასევე 

კვაზი-მოდალური ზმნით - be to, რომელიც ყოველთვის განიხილება მოდალური 

ჯგუფის ზმნებთან ერთად. თავისი მირფოლოგიური მონაცემებით იგი უფრო ახლოს 

დგას მოდალურ ზმნებთაან, ვიდერე ზემოთ განხილული have to. სემანტიკურად 

ზმნა be to ძალიან ახლოს დგას ერთდროულად რამდენიმე მოდალურ ზმნასთან, 

გარდა ამისა, იგი გამოირჩევა იმით, რომ მას შეუძლია ორივე ძირითადი მოდალური 

მნიშვნელობის გადმოცემა. გარდა ხშირად გამოყენებული აუცილებლობის ფუნ-

ქციისა, ზოგიერთ კონტექსტში მას შეუძლია გადმოგვცეს შესაძლებლობა. გარდა 

მოდალური მნიშვნელობისა, მას უნარი აქვს დროების წარმოების. კვაზი-მოდალური 

have to-სგან განსხვავებით be to ზმნა ნაკლები სიხშირით გამოიყენება ამერიკულ 

ლიტერატურაში მისი გამოყენება უფრო ბრიტანულ ლიტერატურაში დასტურდება, 

რამდენიმე ერთეული შემთხვევა კი ბლოგებში. ამ ზმნის შესასწავლად მოგვიწია 

შეგვესწავლა დამატებითი წყაროები. კვაზიმოდალურ ზმნა be to-ს ქვემდებარესთან 

შეთანხმებული ფორმები, აწმყო და წარსული დროები და კავშირებითიც კი were to. 

მისი ფუნქციები დამოკიდებულია, იმაზე თუ რას გამოხატავს ის, მოდალურ თუ 

დროის მნიშვნელობას. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კვაზიმოდალურ be to-ს არ 

გააჩნია ეპისტემური მოდალობის მნიშვნელობა.  
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You're to go to your parents as soon as you can and tell them everything they need to 

know to be convinced that your evidence was false (McEwan “Atonement” ელ. რეს. URL: 

http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

ახლავე უნდა წახვიდე მშობლებთან დაყველაფერი უთხრა, რაც საჭიროა, რომ 

იცოდნენ და დაარწმუნო შენს სიმართლეში. 

You're a father. You're to live up to your obligations as best you can. (Hornby „High 

Fidelity“ ელ. რეს. URL: http://webreading.ru/ prose_/prose _contemporary/nick-hornby-

high-fidelity) 

მამა ხარ. შენ უნდა შეასრულო შენი ვალდებულებები, ყველაფერი უნდა გააკეთო, 

რისი გაკეთებაც შეგიძლია.  

In recent years, I've found it prudent to say before quoting Debs that he is to be taken 

seriously (Vonnegut „Timequake“ ელ რეს. URL: http://www.twirpx. com/file/311924). 

ბოლო დროს, მიმაჩნია ვიდრე დებსის ციტირებას ჯობია მისი სიტყვები 

სერიოზულად მივიღოთ. 

- “No one said a word. How was I to know that I was going to meet a raging beauty?” 

(Maugham 1981: 104). 

- სიტყვაც არ დასცდენია არავის. საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ ასეთ ტურფა ქალს 

ვნახავდი? 

“Two days ago I asked Sibyl to marry me. I am not going to break my word to her. She is 

to be my wife!” (Wilde 1979: 137).  

ორი დღის წინ სიბილს ხელი ვთხოვე, სიტყვას არ ვუღალატებ. ის გახდება ჩემი 

ცოლი!  

 “And to-night I am to dine with you, and then go on to the Opera, and sup somewhere, I 

suppose, afterwards” ( Wilde 1979: 196). 

და ამ საღამოს თქვენთან ერთად უნდა ვისადილო, შემდეგ ოპერაში წავიდე, და 

მერე, ალბათ, ვივახშმო სადმე.  

 “Lord Henry smiled and looked at Dorian Gray. „Am I to go, Mr. Dorian?” he asked” 

(Wilde 1979: 97). 

ლორდ ჰენრიმ გაიცინა და დორიანს შეხედა. „უნდა წავიდე, ბატონო დორიან?” 

ჰკითხა მან.  
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როგორც წარმოდგენილი მაგალითების თარგმანებიდან ჩანს, ინგლისური 

მოდალური ზმნების Ought, should, must, have to, to be to ქართული შესატყვისია 

ნაწილაკი უნდა. თუმცა, როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ის არ არის ერთადერთი 

საშუალება ინგლისურ ენაში გამოხატული ვალდებულება-მოვალეობისა და რჩევის 

„გადმოქართულების“. ამისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ წინადადების კითხვითი, 

ბრძანებითი ფორმები.  

„Why should you be annoyed? I suppose she will belong to you some day” (Wilde 1979: 

140). 

რატომ ნერვიულობ? ვფიქრობ, ის როდესმე შენი გახდება. 

 

„You must let me introduce myself” (Wilde 1979: 131).  

ნება მომეცით გაგეცნოთ.  

 

“you oughtn’t to eat that. The boy is crazy to serve it”. “Why not?” asked Kitty, looking at 

him full in the face. ( Maugham 1981: 104). 

- „არ ჭამო. ხომ არ გაგიჟდა ის ბიჭი, რამ მოატანინა?“ 

-„რატომ? ჰკითხა კიტიმ და თვალებში შეხედა ქმარს.“ 

-„ძალიან საშიშია, სიგიჟეა ახლა ამის ჭამა, მოგკლავს.“ 

რჩევა-დარიგების, გონივრული გადაწყვეტილები გამოხატვა ასევე შესაძლებელია 

had better/ had better not / would rather - ზმნის საშუალებით, რომლის ქართული 

შესატყვისებიც იქნება უმჯობესია, უკეთესი იქნება, აჯობებს... 

“you have had a shock,you had much better go home and rest yourself.” “No, no, I would 

much rather stay and work” (Maugham 1981: 153).  

დღეს არა ძვირფასო შვილო. წეღან გონება დაკარგეთ. სჯობს შინ წახვიდეთ და 

დაისვენოთ. 

- არა, არა, მირჩევნია დავრჩე და ვიმუშაო. 

“The Sisters said that you weren’t very well. I thought I had better come and see what 

was the matter” (Maugham 1981: 155).  

დებმა მითხრეს, შეუძლოდ გახდაო. ვიფიქრე, სჯობს მივიდე და გავიგო რა 

დაემართა-მეთქი. 
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“I think you’d better not wait for me this evening. I may be very late and I’ll get 

something to eat from Colonel Yu” ( Maugham 1981: 159). 

საღამოს ნუ დამელოდები, შეიძლება ძალიან გვიან დავბრუნდე. პოლკოვნიკ 

იუსთან შევჭამ რამეს. 

 

 “Dorian,” said Lord Henry. “I had better tell them that the shooting is stopped for to-day. 

It would not look well to go on” (Wilde 1979: 321).  

დორიან, თქვა ლორდ ჰენრიმ. აჯობებს ვუთხრა მათ, რომ ნადირობა დღეისათვის 

შეწყდა. არ იქნება სწორი, რომ განვაგრძოთ.  

 

 “I had better keep the fish quiet now and do not disturb him too much at sunset” 

(Hemingway 1995: 62). 

უკეთესი იქნება თევზი წყნარად იყოს და მზის ჩასვლისას არ შევაწუხო.  

 “You had better not come down to dinner. I will take your place” (Wilde 1979: 317). 

ჯობია არ ჩამოხვიდე სადილად. მე დავიკავებ შენს ადგილს.  

 

 მოდალური ზმნა need და კვაზი-მოდალური ზმნა need to-ს აუცილებლობის 

გამომხატველ სხვა დანარჩენ მოდალურ ზმნებთან შედარებით, ლინგვისტურ 

ლიტერატურაში ყველაზე ნაკლები ყურადღება ეთმობა, ეს შეიძლება გამოწვეული 

იყოს მისი საკმაოდ იშვიათი გამოყენების გამო, რამაც კვლევისას გარკვეული 

სირთულეები წარმოქმნა: ჩვენ მიერ შესწავლილ მხატვრულ ნაწარმოებებში, 

რომელიც დაახლოებით 1,85 მლნ. სიტყვისგან შედგება, need დაფიქსირდა მხოლოდ 

26 შემთხვევაში. ეს გაცილებით დაბალი მაჩვენებელია, სხვა, მოდალურ ზმნებთან 

შედარებით, მაგალითად ისეთები როგორიცაა ought to და shall. კვაზიმოდალური 

ზმნა need to, რომელსაც “to” ნაწილაკიანი ინფინიტივი ემატება, შედარებით მეტი 

სიხშირით გვხვდება. კვაზი-მოდალური ზმნის need to-ს, მოდალური ზმნის need-თან 

შედარებით ხშირი გამოყენება შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ორი მიზეზით: 

პირველი ის, რომ მოდალური ზმნა გამოიყენება მხოლოდ უარყოფით და კითხვით 

წინადადებებში (რომელიც ასევე ითვალისწინებს უარყოფით პასუხს), კვაზი-

მოდალური ზმნა კი უარყოფით და კითხვით კონტექსტში არ იზღუდება. 
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She need not judge. ...She need only show separate minds, as alive as her own... (McEwan 

I. “Atonement” 2001 ელ. რეს. http://www.twirpx.com/ file/38761/) 

მას არ უნდა განესაჯა. მას მხოლოდ თავისნაირი განსხვავებული აზრის მქონე 

ადამიანები უნდა წარმოეჩინა. 

They need never see the end result—a vanished boy. 'The Court of Appeal was originally 

set up as the result of numerous miscarriages ofjustice... Not the least of these was the Edalji 

Case, whose details need no longer concern us... (Barnes J. “Arthur and George” 2005 ელ. 

რეს URL: http: // webreading.ru /prose / prose_ contemporary/julian-barnes-arthur-george.) 

მათ არასოდეს სჭირდებათ შედეგი - გაუჩინარებული ბიჭი. უზენაესი სასა-

მართლო თავდაპირველად უამრავი უსამართლობის გამო შეიქმნა. ედაჯის საქმეც 

უკანასკნელი არ ყოფილა, რომლის დეტალები ჩვენ აღარ გვაინტერესებს. 

“Well now, I don't think we need get ourselves in too much of a panic about that (Fry S. 

“Making History” 1996 ელ. რეს URL:http://www.twirpx. com/file/696587/) 

„ახლა კი არა მგონია, რომ ამ საკითხზე ძალიან უნდა ვწუხდეთ“. 

მეორე ფაქტორი, ის არის რომ კვაზი-მოდალურ ზმნას გააჩნია უპირო და 

დროითი ფორმები, რაც მასი ფართო დიაპაზონით გამოყენების საშუალებას 

გვაძლევს, ხოლო need-ს ვერ ვიყენებთ მისი არასრული მორფოლოგიური პარა-

დიგმის გამო.  

Не canceled the rest of his appointments for the day. He needed to be alone (Sheldon S. 

“Are You Afraid of the Dark?” (ელ. რეს.) URL: http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -

sheldon-are-you-afraid-of-the-dark) 

იმ დღეს დანიშნული ყველა შეხვედრა გააუქმა. მას მარტო ყოფნა სჭირდებოდა. 

I've seen all I've ever needed to see (Barnes J. “Arthur and George” 2005 ელ. რეს URL: 

http:// webreading.ru /prose / prose_ contemporary/julian-barnes-arthur-george.). 

ყველაფერი ვნახე რისი ნახვაც ცხოვრებაში შეიძლება ოდესმე დამჭირვებოდა.  

That would never do. You will need to be more imaginative, the two of you (Barnes J. 

“Arthur and George”   2005 ელ.რეს URL: http: // webreading.ru /prose / prose_ 

contemporary/julian-barnes-arthur-george.). 

ეს არასდროს მოხდება. თქვენ, ორივეს მეტი გონიერება გმართებთ. 
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Dad, I want you to tell me what it was. Which body part, and then I'm going to need to 

throw up (Sebold A. “The Lovely Bones” 2004 ელ. რეს. URL:  

http://www. twirpx.com/file/193404 ). 

მამა, მინდა მითხრა ეს რა არის. სხეულის რომელი ნაწილი, და მერე მომიწევს 

მისი გადაგდება.  

სემანტიკის თვალსაზრისით need-სა და need to-ს შორის შეიმჩნევა არსებითი 

მსგავსება. ძირეულ კონტექსტებში, როგორც მოდალურ ასევე კვაზი-მოდალურ 

ვარიანტში აღინიშნება მოქმედების შესრულების დინამიური აუცილებლობა, 

რომლის წყაროთაც გვევლინება არსებული სიტუაცია ან სუბიექტის შინაგანი 

მოთხოვნები. ორივე ზმნა ასევე შესაძლებელია გადმოგვცემდნენ დეონტურ აუცი-

ლებლობას, რომლის წყაროს მთხრობელი წარმოადგენს. 

Many people need desperately to receive this message: “I feel and think much as you do, 

care about many of the things you care about, although most people don't care about them. 

You are not alone” (Vonnegut K. “Timequake” ელ.რეს. 1997 URL: http://www.twirpx. 

com/file/311924). 

ბევრ ადამიანს უზომოდ სჭირდება ასეთი შეტყობინების მიღება: „შენნაირად 

ვგრძნობ და ვფიქრობ, შენნაირად ვზრუნავ და მაღელვებს ბევრი რამ, თუმცა 

უმეტესობას ეს არ ადარდებს. შენ არ ხარ მარტო.“  

“You needn't call me ma'am. I'm not the queen” (Buckley C. “Thank You for Smoking” 

1994 ელ.რეს. URL: http://freebooksnet.blogspot. com/2010/09/ christopher-buckley-thank-

you-for) 

„აუცილებელი არ არის ქალბატონი დამიძახო. მე დედოფალი არ ვარ“. 

He glanced out the window and saw Nora's Audi sliding into the garage. ...Quick 

thinking led him to believe that Spike's complicity in the tree should be kept a secret. "Spike, 

you need to leave, and now”, he said (Grisham J. “Skipping Christmas” 2001 ელ. რეს. URL: 

http:// webreading.ru/det_/det_crime/john-grisham-skipping-christmas.). 

ფანჯრიდან გაიხედა და დაინახა როგორ შესრიალდა ნორას „აუდი“ ფარეხში. 

უცბად გონებაში გაუელვა აზრმა, რომ სპაიკის მონაწილეობა საიდუმლოდ უნდა 

დარჩენილიყო. „სპაიკ, სასწრაფოდ უნდა დატოვო აქაურობა, ახლავე.“ 
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ეპისტემიურ კონტექსტში ეს ზმნები გადმოგვცემენ ლოგიკურ დასკვნას, რომელიც 

მთხრობელმა ფაქტებზე დაყრდნობით მოახდინა. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავს 

კონტექსტში need და need to საკმაოდ იშვიათად გვხვდება. ჩვენს მასალაში ზემოთ 

ხსენებული მაგალითი შეგვხვდა მხოლოდ 7-ჯერ ( 4 need და 3 need to ). ეპისტემიური 

მოდალობის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, მოდალური ზმნისთვის უფრო დამახასია-

თებელია: ეპისტემიურმა წინადადებებმა შეადგინეს 18% (need) და 0,6(need to) 

Не needed therefore the kind of protagonist who could be relied upon to have regular 

and diverse adventures. Clearly, most professions need not apply. (Barnes J. “Arthur and 

George” 2005 ელ.რეს URL: http:// webreading.ru /prose / prose_ contemporary/julian-

barnes-arthur-george.) 

მას ისეთი ვინმე სჭირდებოდა, დამცველი, რომლის ნდობაც შესაძლებელი 

იქნებოდა, რათა მუდმივი და მრავალფეროვანი თავგადასავალი ჰქონოდა. აშკარაა, 

რომ ყველა პროფესიას ვერ მოეკიდები. 

კვაზი-მოდალური ზმნის need to-ისა და მოდალური ზმნის need-ის თვისებების 

ანალიზისას გამოიკვეთა რამდენიმე საერთო და განმასხვავებელი ნიშანი. პირო-

ბითად აღებული ღერძის ორ სხვადასხვა ბოლოში რომ განვათავსოთ მოდალური 

ზმნის ორი სხვადასხვა დრო, მაშინ სცენარი სამი სხვადასხვა ვარიანტით გან-

ვითარდება: 1) მე ვამბობ ახლა, რომ ახლა რაღაც უნდა გაკეთდეს; 2) მე ვამბობ ახლა, 

რომ რაღაც უნდა გაკეთებულიყო; 3) მე ვამბობ ახლა, რომ (ახლა) რაღაცის გაკეთების 

(აუცილებლობის) ჟამი დადგება მომავალში. თითოეულ შემოთავაზებულ ალტერ-

ნატივაში: must შესაძლებელია, განიხილებოდეს მხოლოდ პირველ სიტუაციაში, 

should და ought to-პირველსა და მეორეში. წარმოთქმის დროისა და მოდალობის 

დროის ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით, need წააგავს should და ought to-ს, 

მაგრამ კვაზი-მოდალური ზმნის need to შესაძლებელია გამოვიყენოთ სამივე 

სიტუაციაში. 

როგორც დანარჩენ, აუცილებლობის გამომხატველ მოდალური ზმნებს, need-საც 

არ გააჩნია დროითი ფორმები. კრეატიულ კონტექსტში ის გამოიყენება აუცი-

ლებლობის არარსებობის გადმოსაცემად მომავალ დროში, ამავდროულად, ის 

ფუნქციონირებს, როგორც აწყმოში, ისე ირიბ თქმაში წარსული დროის ფუნქციით. 
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“You need not worry. We will send over all the equipment you need, including the safe 

suits and two of our scientists to work with your brother” (Sheldon S. “Are You Afraid of the 

Dark?” 2004 ელ. რეს. URL: http://webreading.ru/det_/thriller/ Sidney -sheldon-are-you-

afraid-of-the-dark). 

სანერვიულო არაფერი გაქვს. ყველაფერს გამოგიგზავნით რაც გჭირდებათ, მათ 

შორის უსაფრთხოების კოსტუმს და ორ მეცნიერს, რომელიც თქვენს ძმასთან 

იმუშავებს. 

His experience was limited and he knew only at second hand that they need not lie down 

(McEwan I. “Atonement” 2001ელ. რეს. http://www.twirpx.com/ file/38761/). 

მას დიდი გამოცდილება არ ჰქონდა და მხოლოდ გადმოცემით იცოდა, რომ არ 

უნდა წამოწოლილიყო. 

He decided he should try again to persuade her to make contact with her parents. She 

needn't forgive them, or go back over the old arguments. She should just write a short and 

simple letter, letting them know where and how she was. (McEwan I. “Atonement” 2001ელ. 

რეს. http://www.twirpx.com/ file/38761/ ). 

მან გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ ეცადა მისი დარწმუნება, რომ მშობლებთან 

ურთიერთობა ჰქონოდა. არ იყო აუცილებელი პატიება, ან ისევ ძველ პრობლემებს 

დაბრუნებოდა. კარგი იქნებოდა მხოლოდ მოკლე წერილს თუ მისწერდა შეატყობი-

ნებდა თავის ადგილ-სამყოფელს და ეტყოდა, რომ კარგად არის.  

ამავდროულად, need-ს შეუძლია გამოხატოს აუცილებლობა, რომელიც არ 

არსებობდა მეტყველებისას და წინ უსწრებდა საუბარს. ის ამ შემთხვევაში იმატებს 

პერფექტის კომპლემენტს.  

ისეთი წინადადებები, რომლებიც შეიცავენ ზმნებს should და ought to-ს + პერფექტ 

ინფინიტივი, გვიჩვენებენ, რომ არსებული აუცილებლობის მიუხედავად მოქმედება 

არ უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ ის მაინც შესრულდა, კონსტრუქცია 

need+პერფექტ ინფინიტივი უარყოფით წინადადებაში გულისხმობს, რომ მოქმედება, 

რომლის შესრულება აუცილებლობას არ წარმოადგენდა, მაინც შესრულდა. 

Trout was self-educated, never having finished high school. I was mildly surprised, then, 

that he could quote Shakespeare. I asked if he had committed a lot of that remarkable 

author's words to memory. He said, "Yes, dear colleague, including a single sentence which 
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describes life as lived by human beings so completely that no writer after him need ever have 

written another word”. “Which sentence was that, Mr. Trout?” I asked. And he said, “All the 

world's a stage, and all the men and women merely players” (Vonnegut K. “Timequake” 1997 

ელ.რეს. 1997 URL: http://www.twirpx. com/file/311924) 

ტრაუტი თვითნასწავლი იყო, სკოლა არ დაემთავრებინა. ცოტა არ იყოს და 

გამიკვირდა შექსპირის ციტატა რომ წარმოთქვა. ჩავეკითხე კიდევ თუ ჰქონდა თავში 

ჩაბეჭდილი სხვა გამოჩენილი ადამიანების ციტატებიც. „დიახ, ძვირფასო კოლეგავ. 

ყველაფერი, თითოეული წინადადება დაზეპირებული მაქვს, სადაც აღწერილია 

განუმეორებელი ცხოვრებისეული მომენტები ისე, რომ მეორე მწერალს აღარ 

დასჭირდება მისი აღწერა“. „რომელია ეგეთი წინადადება მისტერ ტრაუტ?“ ვკითხე 

მე. „მთელი სამყარო სცენაა და ყველა ადამიანი ამ სპექტაკლში მონაწილეობს.“ 

 კონტრასტულ კონსტრუქციებში (should/ought to + პერფექტ ინფინიტივი), მოდა-

ლური ზმნა პერფექტის მოქმედების არეალშია. კონსტრუქცია shouldn’t/oughtn’t to 

have done, მოდალურ ზმნა need+პერფექტ ინფინიტივთან შერწყმული, შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც ფორმა, რომელიც გადმოსცემს არარეალობას needn’t have 

done= wasn’t necessary and wouldn’t have been done’. 

კვაზი-მოდალური ზმნის need-ის აწმყო დროის ფორმა გადმოგვცემს არსებობის ან 

არარსებობის აუცილებლობას, რომელიც უნდა შესრულდეს მომავალში. მისი წარ-

სული დროის ფორმით კი იგი გადმოგვცემს აუცილებლობის ან ამ აუცილებლობის 

არარსებობას წარსულში (ირიბ თქმაში ან მონოლოგში). 

“I need to talk to you now. It's really urgent” (Sheldon S. “Tell Me Your Dream” 1998 

ელ. რეს. URL: http:// webreading.ru/prose /prose contemporary / sidney-sheldon-tell-me-

your-dreams) 

შენთან სალაპარაკო მაქვს. ეს სასწრაფოა. 

They wanted me to stay overnight, but I told them I needed to take a few deep draughts 

of London before I left (Hugh L. “The Gun Seller” 1996 ელ. რეს. URL: http://webreading.ru 

/det/espionage/hugh-laurie-the-gun-seller) 

მათ უნდოდათ, რომ მთელი ღამით დავრჩენილიყავი, მაგრამ ვუთხარი, რომ 

გამგზავრებამდე ლონდონის ჰაერი უნდა ჩამეყლაპა. 
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... and she did not need to announce her intentions, or ask her sister's permission 

(McEwan I. “Atonement” 2001ელ. რეს. http://www.twirpx.com/ file/38761/ ). 

აუცილებელი არ იყო თავისი განზრახვა გაემჟღავნებინა, ან დისთვის ეთხოვა ნე-

ბართვა. 

განსხვავება and she did not need to-სა და need not have written-ს შორის არის ის, 

რომ პირველ შემთხვევას არ გააჩნია ფაქტის საწინააღმდეგო მნიშვნელობა და არ 

გულისხმობს მოქმედების აქტუალიზაციას, რომელიც სულაც არ იყო აუცილებელი: 

მას არ სჭირდებოდა განეცხადებინა თავისი განზრახვის შესახებ ან ნებართვა აეღო 

დისგან, ამიტომც არ გააკეთა ეს. 

უპირო ფორმების არსებობა კვაზიმოდალურ need to-ს საშუალებას აძლევს სხვა 

ზმნებთან ინფინიტივის ფუნქციით გადმოგვცეს: ა)აუცილებლობა, რომელიც ჯერ არ 

არსებობს, მაგრამ პროგნოზია მომავალში მოდალურ ზმნა will-თან ერთად და be 

going to-სთან; ბ) ნავარაუდევი აუცილებლობა მომავალში - ეპისტემატურ მოდალურ 

ზმნებთან may და might. გარდა ამისა, need to-ს შეუძლია გადმოსცეს ჰიპოთეტური 

აუცილებლობა პირობით წინადადებაში.  

The flight leaves at noon tomorrow. You'll need to get there early to get the names 

changed and such, a slight hassle, but it'll be worth it. (Grisham J. “Skipping Christmas” 2001 

ელ. რეს. URL: http:// webreading.ru/det_/det_crime/john-grisham-skipping-christmas.) 

თვითმფრინავი ხვალ შუადღისას მიფრინავს. ადრე მისვლა მოგიწევს, ცოტა 

სახლაფორთო საქმეა, მაგრამ ამად ღირს.  

If I needed to get away for a while, could I use Daddy's cabin? (Sebold A. “The Lovely 

Bones”. 2004 ელ. რეს. URL: http://www. twirpx.com/file/193404/ ) 

თუ ცოტა ხნით გასვლა მომიწევს, შეიძლება მამას ჯიხურით ვისარგებლო? 

If either of them had real trouble in their lives, they wouldn't want or need to invent it 

for themselves, or put pictures of it on the walls. (Hornby N. “About a Boy” 1998 ელ. რეს. 

URL: http://webreading.ru/ prose_/prose_ contemporary/nick-hornby-about-a-boy) 

რომელიმე მათგანს ცხოვრებაში რაიმე პრობლემა რომ ჰქონოდა, მათ არ ამის 

გამოგონების სურვილი ან აუცილებლობა არ ექნებოდათ.  
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ასპექტის კატეგორიის მხრივ აღმოჩენილია მსგავსება-განსხვავებები მოდალურ 

need და კვაზი-მოდალურ need to ზმნებთან, რომელიც წარმოდგენილია წინდა-

დებებში ინფინიტივ კომპლემენტის სახით სხვა მოდალურ ზმნებთან.  

ლექსიკური ტიპის კომპლემენტის მხრივ იგივე ტენდენციებია გამოვლენილი, 

რაც სხვა აუცილებლობის გამომხატველ მოდალური ზმნებს ახასიათებთ: როგორც 

need ასევე need to, ძირთადი მოდალობის დროს უპირატესობას ანიჭებენ 

დინამიკური ზმნების ინფინიტივებს (საშუალოდ 75% შემთხვევაში), ხოლო ეპის-

ტემურში სტატიკური ზმნების ინფინიტივებს (საშუალოდ 86% შემთხვევაში). 

რაც შეეხება გრამატიკულ მხარეს, როგორც მოდალური, ისე კვაზი-მოდალური 

ზმნები, ჩვენ მიერ განხილულ მაგალითების უმრავლესობაში იმატებენ მარტივ 

ინფინიტივს. საკვლევ მასალაში სამჯერ იყო დაფიქსირებული need პერფექტ 

ინფინიტივთან ერთად და სამი შემთხვევა კი need to პროგრესულ ინფინიტივთან 

ერთად. 

So long then, Chester. I expect you need to be moving along, right? (Fry S. “Making 

History” 1996 ელ. რეს URL:http://www.twirpx. com/file/696587/) 

ამდენ ხანს რა ამბავია, ჩესტერ. ვფიქრობ ერთად უნდა იაროთ. 

She described the dinner, and Robbie's wild look at the table. “Do we really need to be 

putting him through medical college?” “We do. It's a bold move. Typical of him. I know he'll 

make a go of it” (McEwan I. “Atonement” 2001ელ. რეს. http://www.twirpx.com/ 

file/38761/). 

მან სადილი აღუწერა, და ერთ ხანს რობი თავისი ველური თვალებით მაგიდას 

მიაშტერდა.“ მართლა სჭირდება მას სამედიცინო განათლების მიღება?“ „ეს ძალიან 

თამამი ნაბიჯია. ეს მისთვისაა. მე ვიცი, რომ ის ამას შეძლებს.“ 

I'd like to be in charge for just five minutes. Balance the books. Get us out of debt. 

...Clean up the air and water. Put the dignity back in government. Fix things. What else? 

Can't have Arabs blowing up our buildings, certainly, but I now know that we don't need to 

be sending armies everywhere. Among other things, it's expensive (Buckley C. “Thank You 

for Smoking” 1994 ელ.რეს. URL: http://freebooksnet.blogspot. com/2010/09/ christopher-

buckley-thank-you-for). 
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ნეტავ ცოტა ხნით მე ვიყო პასუხისმგებელი ყველაფერზე, წიგნები დავახარისხო, 

ვალები გავისტუმრო... ჰაერი და წყალი გავასუფთავო. დავუბრუნო ღირსება 

მთავრობას. ყველაფერი მოვაგვარო. კიდევ? ...არ მივცე უფლება არაბებს, ააფეთქონ 

ჩვენი შენობები. დარწმუნებული ვარ, ახლა ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენი ჯარების 

გაგზავნა არად არ არის საჭირო, გარდა ამისა, ძვირიც არის. 

“You need not be afraid. Our countrymen never recognize a description” (Wilde 1979: 

312). 

„ტყუილად გეშინია. ჩვენი თანამემამულენი აღწერილობებს ვერ ცნობენ.  

ზემოთ წარმოდგენილ მაგალითებს შევუპირისპირებთ ქართულ მხატვრულ 

ლიტერატურაში მოძიებულ წინადადებებს, სადაც გამოხატულია ვალდებულება, 

მოვალეობა, რჩევა-დარიგება განპირობებული სხვადასხვა ფაქტორით: 

 

1. შინაგანი ფაქტორით განპირობებული ვალდებულება-მოვალეობა: 

„რადაც უნდა დასჯდომოდა, უნდა გაეძლო, რათა ეცოცხლა, და უნდა ეცოცხლა, 

რათა მომკვდარიყო“ (ჭილაძე 1981: 102).  

„რადაც არ უნდა დასჯდომოდა, თავი უნდა დაეღწია ამ სიზმრიდან, უნდა 

გამოეღვიძა როგორმე“ (ჭილაძე 1981: 439). 

ანა ერთადერთი ქალი იყო, რომელსაც არ უნდა გასჭირვებოდა მისი გაგება, 

ვალდებულიც იყო, გაეგო მისთვის (ჭილაძე 1981).  

 

2. გარეგანი ფაქტორით განპირობებული ვალდებულება-მოვალეობა: 

„- ჯაყელო! წესდების მიხედვით, კოშკზე უნდა დამხვდე, მომახსენო ვითარება და 

მორიგეობა ისე ჩამაბარო, - შეახსენა სალმის მაგივრად ძნელაძემ“ (დუმბაძე 1983 ბ: 9).  

 „მაიორი, ვალდებული თუ არა, იძულებული ნამდვილად იყო, ბოლომდე დაეცვა 

ისინი, იქამდე მაინც, სანამ თათრისაგან ხიფათი აღარ იქნებოდა მოსალოდნელი“ 

(ჭილაძე 1981: 32).  

„მართლა იძულებული იყო, ისევ შებრუნებულიყო წარსულში, რომელსაც ამდენი 

ხანი შეგნებულად გაურბოდა და ივიწყებდა“ (ჭილაძე 1981: 62).  
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3. წარსულში მომხდარი არასწორი-არაგონივრული ქმედება: 

„- ახლა რაღა დროსია, ჯერ გაზრდა უნდა დაგეცდიათ და ისე უნდა გაგეშვათ 

შინიდან“ (ჭილაძე 1981; 204). 

„მე ისევ შემრცხვა, - ალბათ ასე არ უნდა მეთქვა, და ამან გადაწყვიტა ყველაფერი“ 

(დუმბაძე 1983 ა: 311).  

 

4. დაკისრებული ვალდებულები ან სწორი ქმედების უგულებელყოფა:  

- გაგეუთოებინათ მაინც, ასე ხბოს დაღეჭილივით რომ მოიყვანეთ! 

 

5. ვალდებულების, აუცილებლობის არქონა: 

 „- არ არის სავალდებულო, ყველანი ჯარში ვიყოთ, ზოგი აქ ვემსახურებით სამ-

შობლოს“ (დუმბაძე 1983 ბ: 209). 

 „ნათქვამია, სადაც მიხვალ, იქაური ქუდი უნდა დაიხუროო, მაგრამ მათ ქუდის 

გამოცვლაც არ სჭირდებოდათ, რადგან ყველგან რკინაზე ედგათ ფეხი, რაც უცხოობის 

შეგრძნებას უქარწყლებდათ“ (ჭილაძე 1981: 387).  

 „მე არ ვარ ვალდებული ვიცადო და ვერც ვერავინ მაიძულებს მოცდას“ (დუმბაძე 

1983 ა: 326).  

 

6. გონივრული გადაწყვეტილება: 

 „ყველა ქალს თავისი ოჯახი უნდა ჰქონდეს. ერთ ოჯახში სამი ქალი უბედურებაა“ 

(ჭილაძე 1981: 207). 

 „- მაგას გირჩევნიათ, გარეთ გაბრძანდეთ და მომცეთ გახდისა და დაძინების 

საშუალება“ (დუმბაძე 1983 ბ: 150). 

 „- შურას რა ვუთხრა, თბილისიდან გამასახლებს! - თქვა ვანიჩკა ბიძიამ და 

სასოწარკვეთილმა შემოიწყო თავზე ხელები“ (დუმბაძე1983 ბ: 103). 

 

7. რჩევა-დარიგება: 

ხოდა, გიორგობას თუ იჩემებ, ან უნდა მოკლა ის შენი თათარი, ან უნდა 

მოეკვლევინო“ ( ჭილაძე 1981: 59). 
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 „ჯარი დიდი გამოცდაა, არ უნდა წახდე, რაც არ უნდა შეგემთხვეს, კაცობა არ 

უნდა დაკარგო, იმიტომ რომ ბოლო ერთია“ (დუმბაძე 1983 ბ: 107). 

 „ჩუმად, შე უბედურო, უნდა გამაგრდე“ (ჭილაძე 1981: 275). 

 „- გენერალური პროკურორი ვერაფერს გიშველის, გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციაში იჩივლე! - დავარიგე მე“ (დუმბაძე 1983 ბ: 181). 

 

8. აკრძალვა: 

„- ჩემი დარჩენა არ შეიძლება, უნდა წავიდე, შვილო“ (დუმბაძე 1983 ბ: 251). 

„- ხვალ სასეირნოდ არ წახვალთ!“ (დუმბაძე 1983 ა: 275). 

როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ვალდებულების გამოხატვის ძირითადი საშუალება 

ქართულ ენაში არის უნდა ნაწილაკი. ის გამოხატავს ასევე რჩევას, გონივრულ გადაწ-

ყვეტილებას, აუცილებლობას და შეესატყვისება must, have to, should/ought, to be to 

მოდალურ ზმნებს. ეს შესაბამისობა ასახულია N1 დიაგრამაში.  

 

დიაგრამა N1. 

 

 

 თუმცა, ხშირად ნაწილაკი უნდა ისე „უმნიშვნელოდ“ არის ტექსტში გაფანტული, 

რომ მისი ესოდენ მრავალფეროვანი ფუნქცია თითქოს შეუმჩნეველი რჩება. 

რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ეს ნაწილაკი მოდალობის გამომხატველ ყველა 

საშუალებაზე ხშირად გამოიყენება. მარტო ნოდარ დუმბაძის „თეთრ ბაირაღებში“ 

ერთ პატარა მონაკვეთში 14-ჯერ გვხვდება: 
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„ხილვა მესამე 

პატიმრის სიზმარი სამოთხეს უნდა ჰგავდეს. შიგ თორმეტ-თორმეტ ოქტავიანი 

იადონები უნდა გალობდნენ, სიზმარი ოცნება უნდა იყოს, ცისარტყელასავით ჭრელი 

და ლამაზი. - შენ რას იტყვი შოშია?  

სიზმარში სატრფოს უნდა ხედავდე ულამაზესს და შენს მკლავზე მონებივრეს, - 

რას იტყვი, შოშია? 

სიზმარში არწივივით თავისუფალი უნდა იყო, ქვეყანას ზევიდან უნდა დაჰყუ-

რებდე მხარგაშლილი. - რას იტყვი შოშია?! 

სიზმარში ღმერთს მაჯაზე უნდა ეჯდე ეჟვნიან მიმინოსავით და შენი შიშით შენს 

საირაოზე ღაჟო ვერ უნდა ფეთქავდეს. - რას იტყვი, შოშია?! 

სიზმარში ყვავილები უნდა გეგოს ლეიბად, ვარსკვლავები საბნად გეხუროს და 

მთვარე სასთუმლად უნდა გედოს, სიზმარიც ამას ერქმევა. - რას იტყვი შოშია?! 

კაცი სიზმარში სიზმარს უნდა ხედავდეს და ისეთ სიზმარს, რომ კაცს გაღვიძება 

აღარ მოუნდეს. - რას იტყვი შოშია?! 

სიზმარში კაცი კი არა, მზე უნდა იყო, შენს ნებაზე ჩადიოდ-ამოდიოდე და ხალხსა 

და დედამიწას ათბობდე, სიზმარიც ამას ერქმევა. - რას იტყვი, შოშია?! 

სიზმარში მზე კი არ უნდა იყო, მზე შენს ხელში ანთებული სანთელი უნდა იყოს, 

ჰო, ჰო, ჰო, მაშინ შენ რაღა იქნები, წარმოგიდგენია, შოშია?” (დუმბაძე 1983 ა: 437).  

 

 

2.1.3. ვარაუდის/ალბათობის გამომხატველი ზმნები 

 

მოდალური ზმნების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ვარაუდის, 

ალბათობის გამოხატვაა. ცნობილია, რომ მოსაუბრის მიერ გამოთქმული შინაარსის 

დამოკიდებულება რეალობასთან განსხვავებულია, რაც განაპირობებს არა მხოლოდ 

მოდალობის არსებობას, არამედ მისი მნიშვნელობის სხვადასხვაობას. მათგან ერთ-

ერთი ეპისტემური მოდალობის ტიპია, რომელიც სუბიექტურის, კერძოს, დამატე-

ბითის, თავისუფალის სახელითაა ცნობილი (Ермолаева 1964: 121). ასეთ დროს 

მოსაუბრე (სუბიქტი) მხოლოდ ვარაუდობს კავშირს პრედიკაციის ობიექტსა და მის 

ნიშან-თვისებას შორის და ეს არ არის ობიექტური სინამდვილის გამომხატველი 
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ფაქტორი. ის სუბიექტურია და გულისხმობს ,,ეს ასეა, რამდენადაც მე ვიცი“. 

ეპისტემურ მოდალობაში განიხილავენ რამდენიმე სახეს: ალბათობას/ვარაუდს; 

აუცილებლობას, დარწმუნებულობას და დაურწმუნებლობას. 

პარაგრაფი ეძღვნება ალბათობის/ვარაუდის, როგორც ეპისტემური მოდალობის 

სახეობის, ენობრივი გამოხატვის ერთ-ერთი შესაძლებლობის, კერძოდ, ინგლისური 

მოდალური ზმნებისა და მათი ქართულენოვანი ეკვივალენტების/შესატყვისების 

წარმოჩენა-განხილვას, იმ ნიუანსებზე ხაზგასმას, რაც ამ მიმართებით იკვეთება 

საანალიზო ენებში და, შესაბამისად, იზომორფიზმებისა და ალომორფიზმების 

დადგენას. 

ალბათობა/ვარაუდი, როგორც მოდალობა, სხვადასხვა ენობრივი საშუალებით 

გამოიხატება: მოდალური ზმნებით, მოდალური ნაწილაკებით, მოდალური სიტ-

ყვებითა და მოდალური ფრაზებით. 

გამოთქმა, რომელიც გამოხატავს ვარაუდს/ალბათობას, ყოველთვის შეფარ-

დებითია მეტყველების მომენტთან, ამიტომ, ასეთ დროს, მოდალურ ზმნებს არა აქვთ 

განსაზღვრული დრო და, როგორც კვლევები ცხადყოფს, ძირითად მოდელად 

გამოიყენება: მოდალური ზმნა+ზმნა-კავშირი გამოხატული ზედსართავი სახელით, 

არსებითი სახელით, წინდებულით და წინდებულის გარეშე, ზმნიზედით, რიცხვითი 

სახელით (ყიფიანი 2008: 89). 

ინგლისური საენათმეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ ალბათობა/ 

ვარაუდის გამოხატვის ფუნქციას ასრულებენ may/might/can/could მოდალური 

ზმნები, რომელთაგანაც ძირითადია may: 

My boss may find this file interesting. (Bolinger 1989)  

შესაძლოა, ჩემი ხელმძღვანელი ამ დოკუმენტით დაინტერესდეს. 

You may spend this sum any way you want. (Bolinger 1989) 

ეს თანხა შენი სურვილისამებრ შეგიძლია დახარჯო 

 „Just before you came I almost fainted with terror. You may know the terror yourself 

one day” (Wilde 1979: 282). 

სანამ მოხვიდოდი, კინაღამ გონი დავკარგე შიშისაგან. როდესმე შენც შეიძლება 

გაიგო, რა არის შიში. 

„People say sometimes that Beauty is only superficial. That may be so” (Wilde 1979: 104).  
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ამბობენ, რომ სილამაზე მხოლოდ ზედაპირულია. შესაძლოა, ასეც იყოს.  

“Whatever my life is, he had more to do with the making or the marring of it than poor 

Harry has had. He may not have intended it, the result was the same” (Wilde 1979: 281). 

ჩემი ცხოვრების დანგრევაში მას უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის, ვიდრე საბ-

რალო ჰარის. შეიძლება ეს არც უნდოდა, მაგრამ შედეგი მაინც იგივეა.  

როგორც აღვნიშნეთ, ალბათობას ასევე გამოხატავს მოდალური ზმნა might, ხშირ 

შემთხვევებში არის may ზმნის წარსული ფორმა და გამოიყენება არარეალურ 

პირობით წინადადებებთან.  

 “It might as well have been a dream, he thought” (Hemingway 1995: 87). 

შეიძლება, ესეც სიზმარი იყო.  

 “If you do not sleep you might become unclear in the head” (Hemingway 1995: 65). 

თუ არ დაიძინებ, შეიძლება ვეღარ იაზროვნო კარგად.  

I do not think he wanted a scandal that might jeopardize his political future (Maugham 

1981).  

არა მგონია მას ისეთი აურზაური სჭირდებოდა რომელიც მის პოლიტიკურ 

მომავალ საფრთხეს შეუქმნიდა. 

 Might + have + past participle II გამოხატავს წყენას, საყვედურს, უკმაყოფილებას 

წარსულ მოქმედებასა და მდგომარეობაზე: 

 “It was a great mistake. He might have gone with us” (Hemingway 1995: 16). 

ეს დიდი შეცდომა იყო. ის შეიძლებოდა ჩვენთან ერთად წამოსულიყო.  

 “I think you might have telegraphed for me when you heard of it first” (Wilde 1979: 

207). 

ვფიქრობ, დეპეშა უნდა გამოგეგზავნა ჩემთვის მაშინვე, როგორც კი შეიტყვე ამის 

შესახებ.  

 როგორც აღვნიშნეთ, might could/would მოდალური ზმნა არარეალურ პირობით 

წინადადებებში გამოიყენება და ხშირად მისი „გადმოქართულება“ არამოდალური 

საშუალებებით ხდება (ზმნათა თურმეობითის ფორმებით), რაც თარგმანში, ფაქტობ-

რივად, ალბათობის ჩვენებას ცოტათი ასუსტებს კიდეც. 

“But if he was drunk it was without offensiveness, gaily, as a satyr might be who had 

stolen a wine-skin from a sleeping shepherd” (Maugham 1981: 93). 
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მაგრამ სიმთვრალეში არავის შეურაცხყოფდა და იმ სატირივით მხიარულობდა, 

მძინარე მწყემსისათვის ღვინის ტიკჭორა რომ მოუპარავს. 

“The boy came in to ask if they would have dinner” (Maugham 1981: 92).  

ბიჭი შემოვიდა და იკითხა, ხომ არ ისადილებთო.  

“Yes, he remembered it perfectly. He had uttered a mad wish that he himself might 

remain young, and the portrait grow old: that his own beauty might be untarnished, and the 

face on the canvas bear the burden of his passions and his sin: that the painted image might 

seared with the lines of suffering and thought, and that might keep all the delicate bloom and 

loveliness of his then just conscious boyhood” (Wilde 1979: 186-187). 

 „დიახ. ყოველივე ნათლად ახსოვდა. სწორედ იქ შეიპყრო გიჟურმა სწრაფვამ და 

ყოვლად უგუნური აღთქმა დასცდა. ნათლად ახსოვდა, რაც ისურვა: მისი სიჭა-

ბუკური მშვენება მარად ხელუხლებელი დარჩენილოყო და სიბერით გამოწვეული 

ყველა ცხოვრებისეული დაღის ნაკვალევი პორტრეტზე აღბეჭდილიყო. სურდა 

ტილოზე დახატულ ადამიანურ სახეს და გამომეტყველებას დამჩნეოდა მის უმძიმეს 

განცდათა და ქვეყნიურ ცოდვათა ღრმა ნაკვალევი. დიახ, პორტრეტს დაღაროდა სახე 

აუტანელი ტანჯვისა და დაუსრულებელი ფიქრისაგან. მას კი თვით მარადისობი-

სათვის შეენახა ეს ჰაეროვანი ფერი და ენით აღუწერელი ადამიანური მშვენება, 

რომელმაც ის იყო შეატყობინა სიჭაბუკე“.  

 უარყოფით დასკვნებსა და ვარაუდებს გამოხატავს may/might მოდალური ზმნე-

ბის უარყოფითი ფორმები may not/ mightn’t. 

 “A little mental housecleaning mightn’t be a bad thing for Harry” (Steinbeck 2006: 274).  

ცოტა გონებრივი დასვენება ურიგო არ უნდა იყოს ჰარისათვის. 

“I may not be as strong as I think, ” the old man said. “But I know many tricks and I have 

resolutions” (Hemingway 1995: 17) 

შეიძლება, მე რომ მგონია ისეთი ძლიერი არ ვარ, მაგრამ ბევრი ხერხი ვიცი და 

სულის სიმტკიცე გამაჩნია, – თქვა მოხუცმა კაცმა.  

უარყოფითი დასკვნების გასაკეთებლად ასევე გამოიყენება can’t მოდალური ზმნა, 

რომელიც უფრო დამაჯერებელია და გამოხატავს უფრო მეტ დარწმუნებას უარყოფი-

თად გადმოცემულ ვარაუდში, ვიდრე mightn’t და may not. 

„He can’t have gone’’, he said. “Christ knows he can’t have gone” (Hemingway 1995: 34). 
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ვერ წავიდოდა, თქვა მან. ღმერთმა იცის, რომ ვერ წავიდოდა. 

I cannot be so far out now, he thought. I hope no one has been too worried (Hemingway 

1995: 99).  

ძალიან შორს არ უნდა ვიყო ახლა, იფიქრა მან. იმედია, არავინ ნერვიულობს 

ძალიან.  

“You can’t have forgotten that you assured me most solemnly that nothing in the world 

would induce you to send it to any exhibition. You told Harry exactly the same thing” 

(Wilde 1979: 214).  

დავიწყებული არ უნდა გქონდეს (ნამდვილად გემახსოვრება) რა დიდებულად 

მარწმუნებდი, რომ ვერაფერი გაიძულებდა მის ვერანაირ გამოფენაზე გაგზავნას. 

ზუსტად იგივე შენ ჰარისაც უთხარი.  

 Can მოდალური ზმნა და მისი წარსული ფორმა could ასევე აქტიურად გამო-

იყენება ვარაუდების, დასკვნების გადმოსაცემად: 

 “Besides, what on earth could happen to you, Dorian? You have everything in the world 

that a man can want” (Wilde 1979: 322). 

და მაინც, რა გემართება, დორიან? შენ გაქვს ყველაფერი, რაც შეიძლება ისურვოს 

ადამიანმა.  

 “Yes, Basil could have saved him. But it was too late. The past could always be 

annihilated” (Wilde 1979: 221) 

დიახ, ბეზილს შეიძლება ეშველა მისთვის, მაგრამ უკვე ძალიან გვიანი იყო. 

წარსულის განადგურება ყოველთვის შესაძლებელია.  

“I don’t know what the fish was that took the bait just now. It could have been a marlin 

or a broadbill or a shark” (Hemingway 1995: 42). 

არ ვიცი, რომელმა თევზმა გამტაცა სატყუარა. შეიძლება მერლინი იყო, შიმშერა-

თევზი ან ზვიგენი... 

კითხვით ფორმებში ნაკლებად დასტურდება: may; უფრო გავრცელებულია: can...? 

could…? might…?  

“Could it have been hunger that made him desperate, or was he frightened by something 

in the night?” (Hemingway 1995: 71). 

შიმშილმა ჩააგდო სასოწარკვეთილებაში, თუ სიბნელეში რამემ შეაშინა? 
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 “Can it be as painful as the spur of a fighting cock in one’s heal?” (Hemingway 1995: 57). 

ისეთივე მტკივნეული იქნება, როგორც მოჩხუბარი მამლის დეზის დაკვრა 

ქუსლზე? 

ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველ მოდალურ ზმნებს შორის განსაკუთ-

რებული ადგილი უკავია must ზმნას, მისი გამოყენება, თავისთავად, გულისხმობს 

ექსპლიციტური ფაქტების არსებობას, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რატომ გამოიტანა 

სუბიექტმა (მოსაუბრემ) მსგავსი დასკვნები.  

„Poor woman! What a state she must be in!” (Wilde 1979: 207).  

საბრალო ქალი! რა საშინელ მდგომარეობაში იქნება ახლა! 

სავარაუდო ლოგიკური დასკვნების გასაკეთებლად ინგლისურ ენაში ასევე 

ვიყენებთ მოდალურ ზმნებს: will/ought to/should, be to თუმცა, ჩვენს საკვლევ 

მასალაში დასტურდება, რომ should-ით გამოხატული ვარაუდი, რომელიც 

ჩვეულებრივ ფაქტებზეა დამყარებული, გვიჩვენებს, რომ სუბიექტი ნაკლებადაა 

დარწმუნებული თავის ვარაუდში, ვიდრე must ზმნით გამოხატული წინადადებით, 

მაგრამ უფრო მეტი დარწმუნება შეიმჩნევა ვიდრე may ზმნით.  

“I appreciate your taking the time and trouble to do this”. “you should be interesting, a 

big murder trial like this”. “Yes. I think it will be” (S. Sheldon “Tell Me Your Dreams” ელ. 

რეს.: http:// webreading.ru/prose_/prose_ contemporary / sidney-sheldon-tell-me-your-

dreams). 

„ვაფასებ, რომ თქვენ დროს და ენერგიას ამში ხარჯავთ“. „ჩემი აზრით, ასეთი 

პროცესით დაინტერესებული უნდა იყოთ“ „დიახ. დარწმუნებული ვარ“. 

“You shouldn’t be that tired after a windless night” (Hemingway 1995: 45).  

უქარო ღამის შემდეგ, ასეთი დაღლილი არ უნდა იყო. 

 აგრეთვე Should მოდალური ზმნით გამოხატული ლოგიკური დასკვნა ნაკლებად 

დამაჯერებელია, ვიდრე will-ით გამოხატული. 

“With so much flying fish there should be dolphin,’ he said “ (Hemingway 1995: 60).  

რადგან იმდენი მფრინავი თევზია, დელფინი უნდა იყოს იქ. 

“It won’t ever come back”, – he said through the door” (Steinbeck 2006: 284). 

ის აღარასოდეს დაბრუნდება, - თქვა მან კარებიდან.  
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აღსანიშნავია, რომ Should არ გამოიყენება ისეთი დასკვნების გასაკეთებლად, 

რომელთა მიმართ მოსაუბრე უარყოფითადაა განწყობილი:  

“It should not cramp on me unless again unless it gets too cold in the night” (Hemingway 

1995: 60).  

ხელი აღარ უნდა დამეკრუნჩხოს, თუ ძალიან არ ეციება ღამით.  

დადებითი დამოკიდებულების შემთხვევაში კი ორივე მოდალური ზმნა მისა-

ღებია.  

საანალიზო მასალაზე დაკვირვებით ალბათობის/ვარაუდისა და დასკვნების 

გამომხატველი მოდალური ზმნების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შედარებამ 

შემდეგი სურათი მოგვცა: may -14%, might – 38%, could – 5%, can/can’t – 13%, must – 

24%, should – 3%, will - 3%.  

როგორც ვხედავთ, ყველაზე დიდი რაოდენობით გვხვდება might ზმნა, რაც 

ეწინააღმდეგება ბევრ სახელმძღვანელოსა თუ ნაშრომში გამოხატულ აზრს იმის 

შესახებ, რომ ალბათობის გამოხატვის ძირითადი საშუალება ინგლისურში არის may 

ზმნა (მახარაძე 2010; ყიფიანი 2008). 

ზემოთ წარმოდგენილი ნათარგმნი ნიმუშებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველი მოდალური ზმნების ქართული 

შესატყვისებია: ზმნური წარმოშობის სიტყვა შეძლება და მისგან ნაწარმოები 

სხვადასხვა ფორმა (შემიძლია/შემეძლო, შეუძლია, შესაძლოა...), აგრეთვე: ეტყობა, 

ვგონებ, ვფიქრობ, იქნება, ყოფილა; ნაწილაკები: უნდა/არ უნდა (იყოს), ვერ, იქნებ, 

ალბათ; ზმნათა კავშირებითისა და თურმეობითის ფორმები და სხვა. მსგავსი 

მაგალითები უხვად დასტურდება ორიგინალურ ქართულ მხატვრულ ლიტერა-

ტურაში:  

„სამივე უნებურად კარს მიაჩერდა, სამივე ერთდროულად მიხვდა, ვინ შეიძლება 

ყოფილიყო, ვისი სიმძიმის ქვეშ ჭრაჭუნობდა კიბის ფიცარი“ (ჭილაძე 1981: 23). 

„თავისუფლად შეიძლებოდა ისეც მომხდარიყო, რომ მართას არასოდეს ენახა 

მშობლიური სახლი“ (ჭილაძე 1981: 467). 

„- არ გიფიქრია, რომ ხანდახან შენც შეიძლება იყო სასაცილო? - მკითხა ვანიჩკა 

ბიძიამ და სვლა გააკეთა პაიკით“ (დუმბაძე 1983 ბ: 213). 
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„- ტყუილია ეგ, თქვენ ისეთი თვალები გაქვთ, არ შეიძლება ეგ მართალი იყოს“ 

(დუმბაძე 1983ა : 311). 

„- ძია ისიდორე, ან ამიხსენი, როგორ შეიძლება სომეხი, ებრაელი და უკრაინელი 

ქართველები იყვნენ, ან მომკალი! - შეევედრა შოშია“ (დუმბაძე 1983ა: 299). 

„თითქოს სისხლის გუბეც უნდა ყოფილიყო იქვე სადმე. ცხენებიც ალბათ ამიტომ 

იდგნენ ასე  საცოდავად, პატრონების ძილი აკრთობდათ“ (ჭილაძე 1981: 227). 

„- მე მგონი ყველაფერი ადგილისა და ჰაერის გამოცვლის ბრალი უნდა იყოს, - 

ამბობდა ზოსიმე მღვდელი“ (ჭილაძე 1981: 117). 

„- ის გელა და მისი მკლავებდაბერილი მუტრუკი ამხანაგი კარგი ხალხი არ უნდა 

იყვნენ! - დავარღვიე დუმილი მე“ (დუმბაძე 1983 ბ: 213). 

„- ნუ გეშინია, ომი არ უნდა იყოს, თორემ სროლის ხმას გავიგონებდით, - 

დავამშვიდე შერბინა, თან ვფიქრობდი, მართლაც, რა უნდა მომხდარიყო ასეთი“ 

(დუმბაძე 1983 ბ: 10). 

„მაგრამ თუ სიზმრად ისევ ციხეში ვზივარ, თუ ისევ შენი ტირილი მესმის, თუ 

ისევ ჩემი ნარის ბაღლინჯო მჯიჯგნის და სისხლს მართმევს... ეგ რაღა სიზმარია, 

ცხადი ყოფილა და ეგ არის... - შენ თვითონ თქვი, ასე არ არის, შოშია?“ (დუმბაძე 1983 

ა: 348). 

 „ადრე რომ მეგონა, ის არ ყოფილა სამშობლოს სიყვარული, სამშობლოს სიყვა-

რული სულ სხვა რამ ყოფილა!“ (დუმბაძე 1983 ბ : 205). 

„- ბედნიერი კაცი ყოფილხართ. - თქვა ექიმმა ჯანდიერმა“ (ჭილაძე;1981: 273). 

„- ან ტყუის, ან სულელია“, - გაიფიქრა იაგორამ. 

- მაშ, ვაჭრები ყოფილხართ, მაკაბელები, - თქვა ხმამაღლა“ (ჭილაძე 1981: 402) 

 „- თოვლიც საჭიროა მიწისთვის. ვაზი თუ არ დააზრო, წელს კარგი მოსავალი 

იქნება. - იტყოდა ხოლმე პეტრე“ (ჭილაძე 1981: 284). 

„- ტყუილი იქნება, ჩემს შვილს რა უნდა ჰქონოდა ხელმწიფის საწინააღმდეგო, - 

იძახდა პეტრე“ (ჭილაძე 1981: 213). 

„- ვითომ მართლა ეშველება რამე ჩვენს ქვეყანას?! - ჩამოსძახებდა ხოლმე 

ღუმელიდან გასოლომონებული ლადო“ (ჭილაძე 1981: 444). 
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„- ისევ თქვენიანი თუ მოიპარავდა ვინმე, - თქვა ზოსიმე მღვდელმა და ძველე-

ბურად აუჟუჟუნდა თვალები, თითქოს გაახალისა მეგობრის ახალმა და მოულოდ-

ნელმა თავგადასავალმა“ (ჭილაძე 1981: 370). 

 „- ისე გამოდის, შენთვის სულერთი ყოფილა, ყაჩაღი ვარ თუ არა“,- ეღიმება ალექ-

სანდრესაც, მაგრამ ღვარძლიანად, ჩიხში მომწყვდეულივით“ (ჭილაძე 1981: 459). 

ვარაუდის/ალბათობის გამოხატვის ყველა შესაძლო შემთხვევაში ცალსახად 

იკვეთება ის ფაქტი, რომ რეალობის ობიექტსა და განსაზღვრულ ნიშანს შორის 

კავშირი ემყარება მოსაუბრის ვარაუდს/ალბათობას – რომ არსებობს ამა თუ იმ 

კონკრეტული კავშირის შესაძლებლობა. უდავოა, აქ არ არსებობს აშკარა, მკვეთრად 

გამოხატული ფაქტები/მტკიცებულებები; აქ ალბათობა, ვარაუდი დაფუძნებულია 

რეალურის/ჭეშმარიტის არასრულ ცოდნაზე. ფორმულას, რომელიც ზემოთქმულს 

ასახავს, შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი სახე „იქიდან გამომდინარე, რაც ვიცით, შეიძ-

ლება წარმოვიდგინოთ, რომ ...“ ( ყიფიანი 2008: 100). 

 „- ნუ გეშინია, ომი არ უნდა იყოს, თორემ სროლის ხმას გავიგონებდით, - და-

ვამშვიდე შერბინა, თან ვფიქრობდი, მართლაც, რა უნდა მომხდარიყო ასეთი“ 

(დუმბაძე 1983 ბ: 10). 

 „- შენ, ჩემო ზაზა, იმის გარდა, ჰარიფი რომ ხარ, სულელიც ყოფილხარ, - მითხრა 

ბოლოს“ (დუმბაძე 1983ა: 322). 

 „- მე მგონი ყველაფერი ადგილისა და ჰაერის გამოცვლის ბრალი უნდა იყოს, - 

ამბობდა ზოსიმე მღვდელი“ (ჭილაძე 1981: 117). 

მაშასადამე, ინგლისურ ენაში ვარაუდის, ალბათობისა და, შესაბამისად, დასკვნის 

გამომხატველი მოდალური ზმნების (may, might, can, could, can’t, must, should, will) 

ქართული ეკვივალენტები საკმაოდ მრავალფეროვან და საინტერესო სურათს წარ-

მოგვიდგენს. ხაზგასმით აღსანიშნავია ისიც, რომ მოდალური ზმნების გარდა 

ალბათობა/ვარაუდს გამოხატავენ ასევე: მოდალური სიტყვები, ნაწილაკები და 

ფრაზები, რომლებიც ცალკე კვლევის საგანს წარმოადგენს და განვიხილავთ შემდეგ 

თავში. 
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2.1.4. სურვილის/განზრახვის/შეთავაზების გამომხატველი ზმნები 

 

ნებისმიერი გრამატიული კატეგორიის ტიპოლოგიურ ჭრილში შესწავლა ითვა-

ლისწინებს ორ ძირითად საფეხურს: პირველი წარმოადგენს ზოგიერთი გრამა-

ტიკული კატეგორიის იდენტიფიკაციას სხვადასხვა ენაში, ხოლო მეორე - ამ კატე-

გორიების იდენტიფიკაციის მსგავსებას ენათა შორის, კერძოდ, განსხვავებული 

სისტემის მქონე ენებში.  

მოცემულ პარაგრაფში წარმოვადგენთ მოდალურ ზმნებს: will, would და shall, 

რომლებიც, თავისთავად, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მომავალი დროის 

გამომხატველი მოდალური ზმნების ჯგუფი. თუმცა, როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ეს 

ერთი შეხედვით მცირე ჯგუფი საკმაოდ პრობლემურია მოდალური თვალსაზრისით. 

Will ზმნა ძირითადად განიხილება დამხმარე ზმნებში და იშვიათად არის სუფთა 

მოდალური ზმნა. ის უთავსებს თავის მოდალურ მნიშვნელობას დამხმარე ზმნის 

ფუნქციას - გამოხატოს მომავალი დრო. როგორც მოდალური ზმნა, Will გამოხატავს 

სურვილს, შეთავაზებას, მუქარას, განზრახვასა თუ დაჟინებას. 

“No”, he said. “I won’t do that. No, I can’t do that. But I’ll get up early in the morning, I’ll 

take the new air gun and I’ll shoot that cat so he’ll never come back. The air gun shoots hard. 

It’ll make a hurt the cat won’t forget” (Steinbeck 2006: 279).  

„არა“, განაცხადა მან. „ამას არ გავაკეთებ. არა, არ შემიძლია ამის გაკეთება. მაგრამ 

ხვალ დილით ადრე ავდგები, ავიღებ ახალ თოფს და ვესვრი იმ კატას, რომ აღარ 

დაბრუნდეს. თოფს ძლიერი დარტყმა აქვს. ის ასწავლის მაგ კატას ჭკუას.  

Will სურვილის, განზრახვის, მუქარის გამოხატვის მიზნით გამოიყენება ყველა 

პირთან, განსაკუთრებით კი პირველ პირთან.  

“Fish,’ he said softly, aloud, ‘I’ll stay with you until I am dead” ( Hemingway 1995: 43). 

თევზო, თქვა მან რბილად და ხმამაღლა, სიკვდილამდე შენთან დავრჩები.  

He was painstaking, industrious, and capable, but he had not the will to advance himself. 

(Maugham 1988 b: “Salvatore” English Sort Stories of the 20th Century 145). 

ის მონდომებული, შრომისმოყვარე და ნიჭიერი კაცი იყო, მაგრამ თავის წარ-

მოჩინების დიდი სურვილი არ ჰქონდა. 
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His mother told him that there was a young woman in the village who was willing to 

marry him. (Maugham 1988b: Salvatore 146). 

სოფლად იყო ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც მასზე გათხოვების დიდი სურვილი 

ჰქონდა.  

ძალიან ხშირად Will გამოიყენება if კავშირის შემდეგ პირობით დამოკიდებულ 

წინადადებაში (conditional 1), სადაც ინარჩუნებს სურვილის გამოხატვის მოდალურ 

მნიშვნელობას. 

“We won’t ever change it. Will we harry? If a bush dies, we’ll put another one just like it 

in the same place” (Steinbeck 2006: 269).  

ჩვენ ამას არასოდეს შევცვლით. არა, ჰარი? თუ ბუჩქი გახმება, სხვას დავრგავთ, 

ზუსტად ისეთს და ზუსტად იმავე ადგილზე.  

“If you try to look at it, Basil, on my word of honour I will never speak to you again as 

long as I live” (Wilde 1970: 212).  

„ბეიზილ, თუ ეცდები, შეხედო მას, პატიოსან სიტყვას გაძლევ, ჩემ სიცოცხლეში 

აღარ გაგცემ ხმას.  

Will მოდალური ზმნა აგრეთვე გამოხატავს დაჟინებას.  

“Fish,’ he said, ‘I love you and respect you very much. But I will kill you dead before this 

day ends” (Hemingway 1995: 45).  

თევზო, უთხრა მან, მიყვარხარ და პატივს გცემ. მაგრამ დღის ბოლომდე მოგკლავ.  

“Keep the blanket around you, ‘the boy said. ‘You will not fish without eating until I’m 

alive” (Hemingway 1995: 14). 

საბანი მოიხურე, უთხრა ბიჭმა. სანამ ცოცხალი ვარ, მშიერი ვერ ითევზავებ.  

I will put the fear of God into her. ( Maugham 1981: 13)  

მე მას ძალიან შევაშინებ. 

 Will ზმნის პარალელურად მართებული იქნება განვიხილოთ Shall ზმნა, 

რომელიც გამოიყენებოდა Will ზმნის ფუნქციებით და აწარმოებდა მომავალ დროს; 

გამოხატავდა სამომავლოდ გაკეთებულ დასკვნებს, განზრახვას, გადაწყვეტილებას. 

ბოლო წლებში მან შეიცვალა მნიშვნელობა და გამოიყენება მხოლოდ კითხვით 

წინადადებაში, პირველ პირთან (მხოლობითში და მრავლობითში) შეთავაზების 

ნებართვის ან რჩევის გამოსახატავად. რამდენადაც ჩვენი საკვლევი მასალიდან ერთ-
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ერთი, „დორიან გრეის პორტრეტი“ ან „მოხატული ფარდა“ (ს. მოემი) დაწერილია 

მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მათში განსაკუთრებული სიხშირითაა Shall ზმნა 

პირვანდელი მნიშვნელობით. თუმცა, ნაშრომში წარმოვადგინეთ მხოლოდ ის 

წინადადებები, სადაც აღნიშნული ზმნა მოდალური მნიშვნელობითაა გამოყე-

ნებული. 

“Shall I leave the things here, sir?” he asked Campbell” (Wilde 1979: 285). 

სერ, აქ დავტოვოთ ნივთები? შეეკითხა კემბელს.  

“No trouble, sir. At what time shall I be back?” (Wilde 1979: 286).  

რა შეწუხებაა, ბატონო. რომელი საათისთვის დავბრუნდე? 

“Or shall we lunch with our little Duchess? She says she never sees you now” (Wilde 

1979: 340) 

ჩვენს პატარა გრაფინიასთან ხომ არ ვისადილოთ? სულ იმას ამბობს, რომ ვერ 

გნახულობს ბოლო ხანებში.  

We shall just have to brazen it out ( Maugham 1981: 12) 

ახლა თავი უნდა დავიძვრინოთ  

How shall I get out? You’d better wait a bit. I’ll look out and see that it’s all right.  

( Maugham 1981: 11) 

როგორ გავიდე გარეთ? სჯობს ცოტა ხანს მოიცადო. გავიხედავ და ვნახავ ყვე-

ლაფერი რიგზეა თუ არა.  

რაც შეეხება Would ზმნას, ის თავდაპირველად იყო Will ზმნის წარსული ფორმა, 

ისევე როგორც ზემოთ წარმოდგენილი Shall ზმნის წარსული ფორმა should ზმნა იყო. 

იმ განსხვავებით, რომ should ზმნამ შეიძინა სრულიად განსხვავებული, რჩევის 

მნიშვნელობა, ხოლო Would ზმნამ შეინარჩუნა Will-ის ძირითადი ფუნქციები. ასე 

რომ, გამოხატავს სურვილს (ძირითადად უარყოფით წინადადებებში), დაჟინებას 

წარსულში (Каушанская 1963: 132).  

“No, she wouldn’t tell him. She would want to come out and do it again, and she couldn’t 

if he spoiled it for her” (Steinbeck 2006: 273).  

არა, არ ეტყვის. მას სურს გამოვიდეს და იგივე გაიმეოროს და თუ მისი მეუღლე 

ყველაფერს გააფუჭებს, ქალი ვეღარ შეძლებს ამის გაკეთებას.  

გარდა Will ზმნასთან თანმხვედრი ფუნქციებისა, Would ასევე გამოიყენება: 
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1.  როგორც Will ზმნის წარსული ფორმა, როდესაც ირიბ თქმაში გადმოვცემთ 

ვიღაცის ნათქვამს ან ფიქრებს. 

2. წარმოდგენილ ფაქტებსა და შედეგებზე სასაუბროდ: 

“My head is not clear. But I think the great DiMaggio would be proud of me today” 

(Hemingway 1995: 83). 

გონება კარგად არ მიმუშავებს, მაგრამ ვფიქრობ, დიდი დიმაჯიო ჩემით 

იამაყებდა.  

“For there would be a great pleasure in watching it. He would be able to follow his mind 

into its secret place. This portrait would be to him the most magical of mirrors. As it had 

revealed to him his own body, so it would reveal to him his own soul. And when winter 

came upon it, he would still be standing where spring trembles on the verge of summer. 

When the blood crept from its face, and left behind a pallid mask of chalk with leaden eyes, 

he would keep the glamour of boyhood. Not one blossom of his loveliness would ever fade. 

Not one pulse of his life would ever weaken. Like the gods of the Greeks, he would be strong, 

and fleet, and joyous. What did it matter what happened to the coloured image on the 

canvas? He would be safe. That was everything” (Wilde 1979: 206).  

„მაინც რაოდენი სიამით აღავსებს ადამიანს ამ ამბის თვალყურის დევნება? მას 

შეეძლება საკუთარი აზრის მსვლელობას გაჰყვეს და მისი საიდუმლოებანი ამოიცნოს. 

პორტრეტი მისთვის სასწაულმოქმედ სარკედ იქცევა. და როგორც პირველად 

ოდესღაც სარკეში საკუთარი თავი იხილა, ახლა ის გააშიშვლებს მის სულს და მის 

საოცრებათა სიღრმეში ჩაახედებს, ხოლო როცა ტილოზე ასახულ მის ორეულს 

დაუზამთრდება, ის ჯერაც ისევ მთრთოლვარე გაზაფხულისა და სიამეთა 

გამაცხოველებელი ზაფხულის საზღვარზე წელგამართული იდგება კვლავ. ოდეს 

სურათზე სასიცოცხლო ფერები სრულიად წარიხოცება და მასზე მხოლოდ 

ფერმიხდილი ნიღაბი და კალისფრად გათეთრებული ხეიბარი დარჩება, ჭაბუკური 

შარავანდით მოსილი დორიან გერი სწორედ მაშინ დაიწყებს ამქვეყნიურ ცხოვრებას, 

დაუმჭკნარი და წარმტაცი მშვენების სასიცოცხლო მაჯისცემა არასოდეს შესუსტდება 

და ბერძნული ღმერთების დარად ძლიერებას, ფეხმარდობას და მარადიულ 

სიმხიარულეს შეინარჩუნებს. განა სულ ერთი არ არის, რა დაემართება თვით 
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პორტრეტსა და ფერებს ტილოზე? ის ხომ გადაურჩება ამ იდუმალ განსაცდელს და 

უმთავრესიც ეს არის ამქვეყნად“.  

3. ისეთი შესაძლო ქმედებისა და შემთხვევების აღსაწერად, რაც არ მოხდა, რადგან 

მისი წინაპირობა არ შესრულდა: 

“If I had brains, I would have splashed water on the bow all day and drying, it would 

have made salt, he thought” (Hemingway 1995: 68). 

ჭკუა რომ მქონოდა, მთელი დღე წყალი უნდა მესხა ნავზე, აორთქლდებოდა და 

მარილი მექნებოდა.  

“Just then the fish gave a sudden lurch that pulled the old man down on the bow and 

would have pulled him overboard if he had not braced himself and given some line” 

(Hemingway 1995: 46).  

მოულოდნელად თევზმა მძლავრად შეანჯღრია ნავი და მოხუცი კაცი ნავის კიჩოს 

მიეხეთქა, გადაითრევდა კიდეც, ხელები რომ არ ჩაეჭიდა ნავისთვის და თოკი არ 

მიეშვა.  

If he’d come in and seen a strange topee in the hall and come upstairs and found your 

room locked, surely he would have made some sort of row (Maugham 1981: 13). 

ის რომ შემოსულიყო და დერეფანში ვიღაცის ტოპი ენახა, შემდეგ ზედა 

სართულზე ამოსულიყო და შენი ოთახი დაკეტილი დახვედროდა, უსათუოდ 

სკანდალს მოაწყობდა. 

If he accused her she would deny, and if it came to a pass that she could deny no longer, 

well, she would fling the truth in his teeth, and he could do what he chose ( Maugham 1981: 

21). 

თუ მას ბრალს დასდებდა იგი ამას უარყოფდა, და თუ ეს ასე მოხდებოდა 

უარყოფას აზრი არ ექნებოდა, და სრულ სიმართელეს პირში მიახლიდა, ხოლო 

შემდეგ რაც უნდა ის ექნა. 

4. მიზეზის ან მიზნის გამოსახატავად: 

“He cut a piece of line and tied the fish’s lower jow against his bill so his mouth would 

not open and they would sail as cleanly as possible” (Hemingway 1995: 30). 

თოკი ჩამოჭრა და თევზის ქვედა ყბა მახვილზე მიაბა, რათა პირი არ გახსნოდა და 

ადვილად ეცურათ.  
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5. სურვილის გამოსახატავად: 

“I would like to go. If I cannot fish with you, I would like to serve in some way” 

(Hemingway 1995: 7). 

მინდა წავიდე. შენთან ერთად თევზაობა თუ არ შემიძლია, მინდა სხვაგვარად 

დაგეხმარო.  

 „I am tired of myself tonight. I should like to be somebody else” (Wilde 1979: 257). 

საკუთარმა თავმა დამღალა დღეს. სხვა ადამიანად ყოფნას ვისურვებდი. 

6.  ვინმეს ან რაიმეს წინააღმდეგობის საჩვენებლად:  

 „The breeze was steady. It had backed a little further into the north-east and he knew 

that meant that it would not fall off” (Hemingway 1995: 91).  

ქარი არ დგებოდა. ცოტა შეიცვალა მიმართულება ჩრდილო-აღმოსავლეთით და 

ამით მოხუცი კაცი მიხვდა, რომ აღარ ჩადგებოდა.  

7. თავაზიანი თხოვნისას: 

“Would you think if awfully rude of me if I asked you to go away?” (Wilde 1979: 97). 

ხომ არ გეწყინება, წასვლა რომ გთხოვო? 

8. თავაზიანი შეთავაზებებისა და მოპატიჟებისას 

 „ I wil try and do something, Dorian, if it would please you „( Wilde 1979: 211).  

შევეცდები რამე ვიღონო, დორიან, თუ ეს სასიამოვნო იქნება თქვენთვის.  

9. რჩევის, სწორი გადაწყვეტილების გამოსახატად:  

 „If I were him, I would put in everything now and go until something broke. But, thanks 

God, they are not as intelligent as we who kill them” (Hemingway 1995: 53). 

შენს ადგილას რომ ვიყო, ყველაფერს ვიღონებდი, წინ გავწევდი, სანამ რამე არ 

გატყდებოდა. მაგრამ, მადლობა ღმერთს, ისინი ისეთი გონიერები არ არიან, როგორც 

ჩვენ, ვინც მათ ვხოცავთ.  

“But I would rather be exact. Then luck comes you are ready” (Hemingway 1995: 25).  

მირჩევნია ზუსტი ვიყო, როცა იღბალი გაგიღიმებს, მზად უნდა იყო. 

10.  გადაწყვეტილების, დაჟინების გამოსახატავად. 

 “Why not tell me what it is? You know Iwould help you” (Wilde 1979: 324).  

რატომ არ მეუბნები, რაშია საქმე? ხომ იცი, დაგეხმარები. 
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 “A new life! That was what he wanted. That was what he wanted…. He would never 

again tempt innocence. He would be good” (Wilde 1979: 343).  

11.  უსულო საგნების გაპიროვნებებისას:  

would ზმნა ასევე გამოიყენება უსულო საგნებზე საუბრისას, როდესაც მთქმელი 

უკმაყოფილოა რამით და საუბრობს ნივთზე ან ბუნებრივ მოვლენაზე ისე, თითქოს 

მას საკუთარი ნებით შეეძლოს მოქმედება: 

“As it had killed the painer, so it would kill the painter’s work, and all that that meant. It 

would kill the past and when that was dead he would be free. It would kill this monstrous 

soul-life, and without its hideous warnings, he would be at peace” (Wilde 1979: 345).  

რადგან მან [დანამ] მოკლა მხატვარი, მაშინ მოკლავს მის ნამუშევარსაც. ის 

მოკლავს წარსულს და როცა ის მკვდარი იქნება, ის (დორიან გრეი) თავისუფალი 

იქნება. მოკლავს ამ ურჩხულ სულს გაუფრთხილებლად და მიანიჭებს მას სიმშვიდეს.  

უსულო საგნების განპიროვნებებში გამოიყენება will ზმნაც, თუმცა would უფრო 

მიღებულია.  

would ხშირად გამოიყენება წარსულ დროში მომხდარი ქმედებების აღსაწერად 

მოქმედების აღმნიშვნელ ზმნებთან, მაგრამ არასოდეს გამოიყენება მდგომარეობის 

აღმნიშვნელ ზმნებთან, იგი ხანდახან უფრო პოეტურია და ნოსტალგიასაც გამო-

ხატავს:  

Sometimes he would be so tired that he could not remember the prayer and then he 

would say them fast so that they would come automatically. ხანდახან ისეთი დაღლილი 

იყო, რომ ლოცვაც კი ავიწყდებოდა ხოლმე, ზოგჯერ კი ისე სწრაფად კითხულობდა 

რომ სიტყვები თავისთავად მოადგებოდა ხოლმე ენაზე.  

 წარსულში ხშირად მომხდარ, განმეორებით, ჩვევით ქმედებებს ასევე გამოხატავს 

Used to ზმნა: 

 “I want to see the Dorian Gray I used to paint,’ said the artist sadl” (Wilde 1979: 208). 

„იმ დორიან გრეის ნახვა მინდა, მე რომ ვხატავდი,“ ნაღვლიანად თქვა მხატვარმა. 

 „They had met at lady Bershire’s the night that Rubinstein played there, and after that 

used to be always seen together at the Opera, and wherever the music was going on” (Wilde 

1979: 247). 
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ისინი ერთმანეთს ლედი ბერშაირთან შეხვდნენ იმ ღამით, როცა იქ რუბინშტეინი 

უკრავდა და იმის შემგეგ მათ ყოველთვის ერთად ხედავდნენ ოპერაში და ყველგან, 

სადაც მუსიკა უკრავდა.  

“And how happy we used to be together!” (Wilde 1979: 211).  

რა ბედნიერები ვიყავით ერთად! 

როგორც ვხედავთ, Used to ზმნით გამოხატული მოქმედება ქართულში ზმნის 

წარსული ფორმით გადმოიცემა.  

გადაწყვეტილება, დაპირების გამომხატველი ზმნების გვერდით წარმოვადგინეთ 

მოდალური ზმნა Dare, რომელიც ნიშნავს „გაბედვას“, რომელიც ინგლისურში 

შეიძლება იყოს, როგორც მოდალური, ასევე, ჩვეულებრივი სრულფასოვანი ზმნა, მე-

სამე პირისათვის ჩვეული „s“ ფორმით, ზოგჟერ, მაგრამ არა ყოველთვის, გვევლინება 

“to” ნაწილაკითაც.  

“It is a silly habit, I dare say, but somehow it seems to bring a great deal of romance into 

one’s life” (Wilde 1979: 82). 

სულელური ჩვევაა, გავბედავ და ვიტყვი (მე ვიტყოდი), მაგრამ ადამიანის 

ცხოვრებას დიდ რომანტიკულობას ანიჭებს.  

“Were his own actions merely the dreams that the dead man had not dared to realize?” 

(Wilde 1979: 257). 

„ნუთუ მისი საკუთარი ნამოქმედარი ამ გარდაცვლილი წინაპრის ოცნებაა, 

რომლის განხორციელება მან სიცოცხლეში ვერ გაბედა“.  

„რა თქმა უნდა, მხედავდა, მერე ადგა და წავიდა. მინდოდა გავყოლოდი, მაგრამ 

ვერ გავბედე“ (დუმბაძე1983 ბ: 223).  

თუმცა, მის შესატყვისად თარგმანებში სხვა საშუალებებიც გვხვდება: 

“How unreasonable of her! You should give her warning.” ‘I daren’t. Mr. Gray. Why, she 

invents hats for me” (Wilde 1979: 314).  

„- ოჰ, რა აუტანელი საქციელია! თქვენ უნდა დაითხოვოთ ასეთი ქალი“. 

- „არ შეიძლება, მისტერ გრეი, ის ქმნის ჩემი ქუდებისათვის ახალ მოდელებს“ 

(Wilde 1979: 280).  

“I dare say he fell into the Seine off an omnibuss and that the conductor hushed up the 

scandal” (Wilde 1979: 334). 
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„ვფიქრობ, ომნიბუსიდან სენაში გადავარდა და ეს ამბავი კონდუქტორმა 

მიჩქმალა“.  

„- ჩემია და რასაც მინდა, იმას ვუზამ, - მშვიდად თქვა ანეტამ“ (ჭილაძე 1981: 365).  

„- მე არასდროს მიგატოვებ, მე არაფრის მრცხვენია, - ჩურჩულებდა ხმაშეცვლილი, 

სულშეძრული საკუთარი ნათქვამით“ (ჭილაძე 1981: 194).  

 მოცემული აზრის გადმოცემაში დიდ როლს ასრულებს ინტონაცია. ასევე, 

ძლიერი სურვილის და გადაწყვეტილების გამოხატვისას ქართველ მწერლებთან 

გვხვდება უნდა ნაწილაკი (უნდა+ზმნა):  

 „- გიორგაც უარესად უკიდებდა ცეცხლს, იმის მაგივრად, რომ გაჩუმებულიყო, 

გასცლოდა, გარიდებოდა, მთელი ხმით უყვიროდა: თვალებს შუა უნდა ჩაგისვა 

ტყვიაო“ (ჭილაძე 1981: 3). 

 „- პირიქით, თქვენგან უნდა ვისწავლო ყველაფერი“ (დუმბაძე 1983 ბ: 13). 

 „- დღესვე უნდა ვნახო... გადაუდებელი საქმე მაქვს, - უმწეოდ გაიბრძოლა ქალმა“ 

(ჭილაძე 1981: 405). 

ცხრილში ნაჩვენებია სურვილის, გადაწყვეტილების, დაჟინების გამომხატველი 

ინგლისური მოდალური სიტყვები თუ ზმნები და მათი ეკვივალენტები ქართულში. 

 

ცხრილი N 2.4 

Will  კილო - მყოფადი 

უნდა + II კავშირებითი 

I will kill you/ მოგკლავ 

უნდა ვისწავლო 

Would კილო - ხოლმეობითი 

კილო + მყოფადი 

It would be great /კარგი იქნებოდა 

I would like/ ვისურვებდი 

He would be good/კარგი გახდება 

Shall II კავშირებითი Where shall we go? სად წავიდეთ? 

  

 

წარმოდგენილი მაგალითების საფუძველზე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სურ-

ვილის, გადაწყვეტილების, დაჟინების ინგლისური მოდალობის გამოხატვას ქარ-

თულში ძირითადად ზმნის კილოს ფორმები ითავსებენ, ხოლო ინგლისურში ისინი 

კიდევ ერთ ზმნასთან ერთად გვევლინებიან, რომელიც ყოველთვის უპირო 
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ფორმითაა წარმოდგენილი, გამონაკლისს წარმოადგენს „dare“ ზმნა, რომელშიც 

მოდალობა, თავისთავად, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც „სამომავლო“ „futurity“ 

დინამიურ მოდალურ ზმნებთან ერთად. საგულისხმოა აგრეთვე will-ის გამოყენება 

ნახევრად მოდალურ ზმნებთან - will have to, will be able to. მსგავსი მოდალობები 

ქართულში ძირითადად ზმნის კოლოს ფორმებითაა გამოხატული (II კავშირებითი, 

ხოლმეობითი, მყოფადი).  
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 თავი III 

მოდალური ერთეულების ურთიერთმიმართებანი 

 

მოცემულ თავში განხილულია გრძნობითი დამოკიდებულების, ალბათობა/ვა-

რაუდისა და დარწმუნების გამოხატვის მოდალური ერთეულები ინგლისურში და 

მათი შესატყვისები ქართულში. ამ მიმართებით დღესდღეობით არსებობს თვალ-

შისაცემი ნაირგვაროვნება და, აქედან გამომდინარე, სახეზე გვაქვს მრავალი 

უზუსტობაც, როგორც ზეპირმეტყველებაში, ისე – მხატვრულ დისკურსსა თუ 

სოციალურ მედიაში არსებულ ბლოგებში. კონტრასულ ჭრილში კვლევა და 

ეკვივალენტების დადგენა, უდავოდ, დაგვეხმარება სრულყოფილი სურათის შექმნასა 

და ყველაზე ზუსტი/ შესაფერისი ერთეულების მოძიებაში. 

მოსაუბრის მიერ გამოთქმული შინაარსის დამოკიდებულება რეალობასთან გან-

სხვავებულია, რაც განაპირობებს არა მხოლოდ მოდალობის არსებობას, არამედ მისი 

მნიშვნელობის სხვადასხვაობას. მათგან ერთ-ერთი ეპისტემური მოდალობის ტიპია, 

რომელიც სუბიექტურის, კერძოს, დამატებითის, თავისუფალის სახელითაა ცნო-

ბილი (Ермолаева 1977: 39). ასეთ დროს მოსაუბრე (სუბიქტი) მხოლოდ ვარაუდობს 

კავშირს პრედიკაციის ობიექტსა და მის ნიშან-თვისებას შორის და ეს არ არის 

ობიექტური სინამდვილის გამომხატველი ფაქტორი. ის სუბიექტურია და გულის-

ხმობს „ეს ასეა, რამდენადაც მე ვიცი“. ეპისტემურ მოდალობაში განიხილავენ 

რამდენიმე სახეს: ალბათობას/ვარაუდს; აუცილებლობას, დარწმუნებულობას და 

დაურწმუნებლობას. 

 

3. 1. გრძნობითი დამოკიდებულების გამომხატველი მოდალური სიტყვები 

 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ინგლისური და ქართული ენების მო-

დალურ სისტემებს შორის მოდალურ ერთეულებში მდგომარეობს. როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, ინგლისურ ენაში მოდალური სიტყვები სამ ჯგუფად იყოფა: ვარაუდის, 

დარწმუნების და მთქმელის გრძნობითი დამოკიდებულების გამომხატველ სიტ-

ყვებად. მოდალური სიტყვების ფუნქციას ჩართული სიტყვები ასრულებენ, რომ-

ლებიც, მოდალობის თვალსაზრისით, ქართულში ორ ჯგუფად იყოფა: ვარაუდის და 

დარწმუნებულობის გამომხატველ სიტყვებად. შესაბამისად, მთქმელის გრძნობითი 
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დამოკიდებულება ნათქვამისადმი, ან გადმოცემული ფაქტისადმი მოდალურ კონ-

ტექსტში არ განიხილება. 

 როგორც კვლევამ ცხადყო, გრძნობითი დამოკიდებულების გამომხატველი 

სიტყვები ძალიან მცირე რაოდენობით გვხვდება, როგორც ქართულ, ისე - ინგლისურ 

მხატვრულ ნაწარმოებებში, განსხვავებით ვარაუდისა და დარწმუნებულობის 

გამომხატველი სიტყვებისაგან. ქვემოთ წარმოვადგენთ საკვლევ მასალაში მოძიებულ 

წინადადებებს, სადაც გრძნობითი დამოკიდებულება გამოხატულია ჩართული 

(მოდალური) სიტყვით, ან ფრაზით: 

„- კიდევ კარგი, რომ გამაღვიძე, თორემ ასეთ წვიმას სად ვნახავდი!“ (დუმბაძე 1983 

ბ: 152). 

“- It’s so nice of you, / It’s great / wonderful, you have woken me up, otherwise I would 

never be able to see the rain like this.  

 „- კარგია, თუ გახსოვს. ეს შენი ჩამოსვლისა იყოს, ჯაყო! მითხრა მან, გამიღიმა და 

სავსე ჭიქა შუბლზე მომიჯახუნა“ (დუმბაძე 1983 ბ: 200). 

That’s great, if you remember. / I’m happy if you remember Let it be to your arrival Jako! 

He said, smiled and banged the full glass of alcohol on my forehead.  

 „ბედზე, ყველაფერი ასე კარგად დამთავრდა, - თქვა ვიღაცამ“. 

Luckily, everything anded happily,- said somebody.  

 It’s so nice of you; Lukily That’s great; I’m happy თარგმანში საინტერესო ერთეულები 

გამოვლინდა, გრძნობითი დამოკიდებულება უეჭველად შენარჩუ-ნებულია, თუმცა, 

მხოლოდ ერთი მათგანი გადავიდა ზუსტად, მოდალური ერთეულის გამოყენებით. 

რაც შეეხება დანარჩენს, კარგია და ჩვენი იღბალი, აქ მოგვიწია უპირო 

კონსტრუქციების გამოყენება, რომელიც ინგლისური ენისათვის ესოდენ 

დამახასიათებელია.  
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დიაგრამა N 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ვარაუდის, ალბათობის გამომხატველი მოდალური ერთეულები 

დისერტაციის მეორე თავში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მოდალური ზმნების ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ვარაუდის, ალბათობის გამოხატვაა; აღნიშნული 

ჯგუფი იმდენად ნაირგვარია, რომ, გარდა მოდალური ზმნებისა, სხვადასხვა 

ენობრივი საშუალებითაც (ერთეულებითაც) გამოიხატება: მოდალური ნაწილაკებით, 

მოდალური სიტყვებითა და მოდალური ფრაზებით. 

„ვარაუდის გამომხატველი მოდალური მნიშვნელობა გამოხატავს რეალობის 

ობიექტსა და განსაზღვრების ნიშანს შორის კავშირის ეპისტემურ შეფასებას, 

დაფუძნებულს მოსაუბრის ვარაუდზე, რომ არსებობს კონკრეტული კავშირის 

შესაძლებლობა. ლოგიკური აუცილებლობის მნიშვნელობისაგან განსხვავებით, ალ-

ბათობის შეფასება არაა დაფუძნებული აშკარა ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე, 

არამედ იგი ეყრდნობა რეალობის არასრულ ცოდნას. გამოთქმის სემანტიკური 

ვარიანტი ვარაუდის მოდალური მნიშვნელობით შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ: 

„იქიდან გამომდინარე, რაც ვიცით, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ...“ (ყიფიანი 2008: 

443).  

ვარაუდის გამომხატველი ძირითადი მოდალური ერთეულები ინგლისურ ენაში 

არის: probably, perhaps, maybe, possibly… / ალბათ, შესაძლოა, იქნებ…; ასევე ფრაზები; 

seem to; I suppose; I hope ; I believe … / ვფიქრობ, ვიმედოვნებ, მგონი… და ა.შ. გარდა 

კარგია  

კიდევ კარგი  

ჩვენი იღბალი  

That’s great  

 

I am happy 

It’ so nice of you  

It’s great ,  

It’s wonderful  
Luckily  
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ამისა, თავის ნაშრომში კოლინზი მათ ახასიათებს, როგორც მოდალობის სიძლიერის 

გამომხატველ საშუალებებს, როგორიცაა ზმნა + ზმნიზედა მაგ: must surely, should 

probably, may possibly.  

ქვემოთ წარმოდგენილ მაგალითებში, ეკვივალენტების დადგენის მიზნით, 

განვიხილავთ ვარაუდის გამომხატველი ინგლისური წინადადებების ქართულ 

თარგმანებს და პირიქით, ვარაუდის გამომხატველი ჩართული სიტყვებისა და ფრა-

ზების შემცველ მაგალითებს ქართული მხატვრული ლიტერატურიდან.  

 

Probably: 

 “Well, you’re kind of untouchable. There’s an inscrutability about you. Probably you 

don’t even know it youself” (Steinbeck 2006: 269). 

რაღაცნაირად ხელშეუხებელი ხართ. დიდი იდუმალებაა თქვენში, რაც ალბათ 

თვითონაც არ იცით.  

 

He was probably in a hurry and had just left the book and note on his way to some 

appointment connected to his work. (Maugham 1981: 21)  

ალბათ ჩქარობდა, საქმეზე მიდიოდა და წიგნი და ბარათი დატოვა.  

 

Perhaps:  

 “Perhaps that is the reason I don’t believe anything he has told me” (Wilde 1979: 102). 

შესაძლოა ესაა მიზეზი, რატომაც არ ვიჯერებ მის ნათქვამს.  

 

On the other hand perhaps his silence was due merely to a morbid timidity. (Maugham 

1981: 60)  

მეორე მხრივ უოლტერის სიჩუმე შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მისივე ავად-

მყოფური სიმორცხვის ბრალი იყო. 

 

Maybe: 

They say his father was a fisherman. Maybe he was as poor as we are and would 

understand (Hemingway 1995: 16). 
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ამბობენ, რომ მისი მამა მეთევზე იყო. იქნებ ის ჩვენსავით ღარიბი იყო და გაეგო 

ჩვენი.  

Possibly: 

 “You mustn’t ask me that, Basil, I could not possibly let you stand in front of that 

picture” (Wilde 1979: 217).  

ამას ნუ მთხოვ, ბეიზილ, ალბათ ვერ შევძლებ იმ სურათთან დგომის ნება 

დაგრთო.  

 

How can it possibly be your husband? (Maugham 1981:13) 

შესაძლებელია შენი ქმარი იყო? 

 

Seem:  

 “Something seemed to tell me that I was on the verge of a terrible crisis in my life” 

(Wilde 1979: 85). 

თითქოს რაღაც მეუბნებოდა, რომ მე ჩემი ცხოვრების საშინელი კრიზისის 

ზღვარზე ვიდქი.  

 

“His eyes wandered restlessly about the room. He seems to have some difficulty in 

starting” (Maugham 1981: 61).  

უოლტერი მოუსვენრად ათვალიერებდა ოთახს, თითქოს დაწყება უჭირსო. 

 

Kitty was a little chilled. She didn’t seem be able to make Charlie see how desperately 

grave the situation was. (Maugham 1981: 73) 

ქითის გააჟრჟოლა, ვერა და ვერ გააგებინა ჩარლის საქმე სახუმარო რომ არ იყო. 

 

I suppose:  

 “I am sorry you are going away, as I have not seen you for ages. But I suppose you will be 

back soon” (Wilde 1979: 25). 

დიდი ხანია არ მინახიხართ და ვწუხვარ, რომ გვტოვებთ. მაგრამ ვფიქრობ, მალე 

დაბრუნდებით.  
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I suppose I threw myself at your head. I suppose I gave you no peace till you yielded to 

my entreaties. (Maugham 1981: 78) 

მაშ, მე თვითონ ჩამოგეკიდე კისერზე? მაშ მოსვენება არ მოგეცი, სანამ ჩემს ხვეწნა-

მუდარას არ დაჰყევი? 

 

“He always works hard” “I suppose you’re going away soon” (Maugham 1981: 59). 

ის ყოველთვის ბევრს მუშაობს. ალბათ მალე გაემგზავრებით. 

 

I hope: 

“Well, I hope you killed it, but I don’t want to hear the details” (Steinbeck 2006: 287). 

ვიმედოვნებ, რომ მოკალით ის, მაგრამ დეტალების გაგონება არ მსურს.  

 

“I hope we we shall see you again soon” he said casually (Maugham 1981: 43). 

იმედი მაქვს, მალე ისევ გნახავთ. თქვა მან გულგრილად. 

 

Belive: 

“I belive it’s all bluff and you are really twenty- five” (Maugham 1981: 46) 

მე მგონი, ეგ ყველაფერი ტყუილია და სინამდვილეში ოცდახუთი წლისა ხარ. 

 

როგორც კვლევამ გვიჩვენა, აღნიშნული სიტყვებიდან ვარაუდის გამომხატველი 

ყველა მოდალური ერთეული სხვადასხვა ოდენობით დასტურდება. გამოყენების 

სიხშირის მიხედვით პროცენტული მაჩვენებლების დადგენამ დაახლოებით შემდეგი 

სურათი წარმოგვიდგინა:  
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ცხრილი N 3.1 

 perhaps seem maybe Probably possibly Hope believe  

ბრიტ. 

ლიტ. 

7 3 3 4 3 2 2 24 

ამ. ლიტ 7 5 2 4 2 2 1 23 

ბლოგი 6 2 5 5 2 1 0 21 

რაოდენობა 20 10 10 13 7 5 3 68 

 

 

მათი პროცენტული რაოდენობა დაახლოებით ასე გამოიყურება:  

 perhaps 29.4%  

 Probably 19.1%  

 seem 14.7%  

 maybe14.7%  

 possibly10.2%  

 hope7.3%  

 believe 4.4%  

 

როგორც ვხედავთ, ბლოგებში, ცოცხალ მეტყვლებაში გამოყენებული ალბათობა, 

ვარაუდი ყველაზე დიდი რაოდენობით perhaps და probably-ს საშუალებით გად-

მოიცემა.  

მათი ქართული შესატყვისებია: იქნებ, ალბათ, ჩემი აზრით/მგონი/ვინ იცის; 

შესაძლოა, შეიძლება. მართებულად მივიჩნიეთ, დაგვედგინა ისიც, თუ რომელ მნიშ-

ვნელობას მიმართავენ მთარგმნელები ყველაზე ხშირად. კვლევამ შემდეგი სურათი 

მოგვცა:  
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ცხრილი N 3.2 

იქნებ შესაძლოა ალბათ ჩემიაზრით/ 

მგონი/ვინ იცის 

 

46  38  10  8  102 

45.1% 37.3% 9.8% 7.8%  

 

1. იქნებ - 45.1% 

2. შესაძლოა - 37.3%  

3. ალბათ - 9.8%  

4. ჩემი აზრით/მგონი/ვინ იცის - 7.8 %  

 

გარდა ამისა, თარგმანის სპეციფიკიდან და მთარგმნელის გემოვნებიდან გამომ-

დინარე, სოციოლინგვისტური ფაქტორების გათვალისწინებით, არცთუ ისე იშვი-

ათად, ვხვდებით შემთხვევებს, როცა ერთეულის არც ერთი ეკვივალენტი არ ფიგუ-

რირებს თარგმანში და სრულიად დაკარგულია: 

 “Perhaps I should eat some of it when I clean it” (Hemingway 1995: 63) 

 „ერთ ნაჭერს მაშინ შევჭამ, როცა გავასუფთავებ“.  

 

“Perhaps you had better write to him” (Wilde 1979: 145).  

 „ჯობს თქვენ აცნობოთ ბეზილს“.  

 

როგორც ვხედავთ, ინგლისური მოდალური ერთეულების ქართული შესატ-

ყვისებია: იქნებ, ალბათ, ჩემი აზრით/მგონი/ვინ იცის, შესაძლოა, შეიძლება. გარდა 

დასახელებული ერთეულებისა, ქართულ მხატვრულ ტექსტებში ვარაუდის/ ალბა-

თობის გამოსახატავად ხშირად გვხვდება აგრეთვე: ვფიქრობ, ვიმედოვნებ, თითქოს, 

ეტყობა, ძნელი სათქმელია, ადვილი შესაძლებელია, მგონი, იქნებ მართლა; ძნელი 

სათქმელია: 

 „ადვილი შესაძლებელია, იმასაც ატყუებდა, კი არ მიყვარს - მეშინიაო. იმასაც ასე 

ეუბნებოდა, ალბათ, რათა არც თათარი დაეკარგა და შვილთანაც პირნათელი 

გამოსულიყო, წამებული, დაჩაგრული, შესაცოდი“ (ჭილაძე 1981: 22). 
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 „- კიდევ ერთი კვირა რომ გასტანოს ასე, ალბათ დავიხოცებით!“ - თქვა პარხო-

მენკომ. 

- ერთი კვირა კი არა, მგონი, ეს დარჩენილი წელიწადიც სულ იწვიმოს, - 

ამოიოხრა შერბინამ“ (დუმბაძე 1983 ბ: 131). 

 „სალარიძე ერთხანს გაშტერებული უცქერდა თავმჯდომარეს, მერე უცებ თავი 

დაუქნია თანხმობის ნიშნად, და თითქოს მადლობას ეუბნება თავმჯდომარესო, 

გაუღიმა და სწრაფად წამოდგა“ (დუმბაძე 1983ა: 423). 

 „შეიძლება თვითონვე წამოიწყო, თვითონვე გამოიგონა ეს ღამეული ნადირობა, 

ბათუმელ ლამაზმანებთან თავის მოაწონებლად“ (ჭილაძე 1981: 431).  

 „სათვალთვალო კოშკები მაღალ გორაკებზე უდგათ და ეტყობა, ჩვენი სოფელი 

ხელისგულივით ჩანს იქიდან. მე მგონი, დასამალი არც არაფერია“ (დუმბაძე 1983 ბ: 

114).  

 „ძნელი სათქმელია, მართლა გრძნობდა თუ არა რამეს საჯავახოს საგდურში 

ატორტმანებული, შვიდი ლიტრა ღვინით გაოგნებული ლუარსაბ მიქელაძე“ (ჭილაძე 

1981: 159). 

„იქნებ მართლა იმიტომ არ გადმოდიან, რომ პარხომენკოსი ეშინიათ?! - გაიცინა 

შერბინამ“ (დუმბაძე 1983 ბ: 160). 

ყოველი მათგანი სხვადასხვა სიხშირით გვხვდება მხატვრულ ლიტერატურაში. 

ესა თუ ის მწერალი უპირატესობას სხვადასხვა ერთეულს ანიჭებს. ამდენად, როგორც 

ველოდით, ამ მიმართებით არ აღმოჩნდა ერთგვაროვანი სურათი. მაგალითად, 

ნოდარ დუმბაძის მოთხრობაში „ნუ გეშინია, დედა!“ ყველაზე ხშირად გვხვდება 

ალბათ, ხოლო ყველაზე ნაკლებად - თითქოს.  

 

დიაგრამაზე წარმოდგენილია მოცემული ერთეულების გამოყენების სიხშირის 

პროცენტული მაჩვენებლები:  
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დიაგრამა N3. ალბათობა-ვარაუდის გამომხატველი ერთეულები ქართულში. 

 

 

  

3.3. დარწმუნების გამომხატველი მოდალური ერთეულები ინგლისურში 

და მათი გადმოცემა ქართულში 

 დარწმუნების გამოხატვის კვლევა ერთ-ერთი მეტად საინტერესო და მრავლის-

მომცველი საკითხთაგანია ენაში, მით უფრო, კონტრასტულ ჭრილში. დღევანდელი 

ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ენათა დაახლოების გათვალისწინებით, ზუსტი 

ეკვივალენტების ცოდნას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აზრის/ტექსტის 

სწორად აღსაქმელად და გასააზრებლად, როგორც გრამატიკულად, ისე – სტი-

ლისტურად.  

მოცემულ პარაგრაფში განვიხილავთ დარწმუნების გამოხატვის მოდალურ 

ერთეულებს ინგლისურში და მათ შესატყვისებს ქართულში. საკითხის აქტუალობა 

განაპირობა რეალური ნაირგვაროვნების თანაარსებობამ და მრავალი უზუსტობის 

არსებობამ, როგორც ზეპირმეტყველებაში, ისე მხატვრულ დისკურსსა თუ სოცი-

ალურ მედიაში.  
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როგორც ცნობილია, ინგლისურ ენაში დარწმუნებულობას ძირითადად გამოხა-

ტავს შემდეგი მოდალური ერთეულები: 

 

1. Really – ეკვივალენტები: მართლა, ნამდვილად. 

 “Do you think he will really marry this fascinating young person? “I believe she has 

made up her mind to propose to him, Duchess”. “how dreadful!” exclaimed Lady Agatha. 

“really, someone should interfere” (Wilde 1979: 123). 

თქვენ ფიქრობთ, რომ ის მართლა შეირთავს ამ მომხიბვლელ ახალგაზრდას?”  

„მჯერა, რომ გოგონამ უკვე გადაწყვიტა ცოლობა სთხოვოს მას“. “რა საშინელებაა!” 

წამოიკივლა ლედი აგათამ. „ვინმემ ნამდვილად უნდა შეუშალოს ამას ხელი“. 

აღსანიშნავია, რომ ერთ შემთხვევაში ინგლისურ მოდალურ სიტყვას – Really, 

შეესაბამება მართლა, ხოლო მეორე შემთხვევაში – ნამდვილად. მათი გადანაცვლებით 

ტექსტის შინაარსი არ დაირღვევა, თუმცა, სემანტიკური ნიუანსი, ვფიქრობთ, ამ 

თანამიმდევრობით სწორადაა გამოხატული.  

It disconcerted her to realize how emotional he really was (Maugham 1981: 37) 

ქითი განცვიფრდა, როცა მიხვდა, რა მგრძნობიარე ყოფილა უოლტერი სინამ-

დვილეში.  

She had enjoyed that evening. They had talked of the theatres in London, and of Ascot 

and Cows, all the things she knew about, so that really she might have met him at some nice 

house in Lennox Gardens (Maugham 1981: 42). 

ქითიმ ძალიან კარგად გაატარა ის საღამო. ისაუბრეს ლონდონის თეატრებზე, 

ასქოთსა და ქაუსზე, ისეთ ამბებზე, რაც ქითიმ ასე კარგად იცოდა, თითქოს თაუნ-

სენდს ლენოქს გარდენსზე მდებარე რომელიმე სახლში მართლა შეხვედროდა. 

 

2. Of course – შეესაბამება: რა თქმა უნდა 

“Of course they are charitable. They feed the hungry, and clothe the beggar” (Wilde 

1979: 99).  

რა თქმა უნდა, ხელგაშლილები არიან. აპურებენ მშივრებს და მოსავენ 

მათხოვრებს. 
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Of course it was stupid to behave as they had done that afternoon, but if he wanted her 

how could she be prudent? (Maugham 1981: 16)  

რა თქმა უნდა, დღეს სულელურად მოიქცნენ, მაგრამ თუ თაუნსენდს სურდა 

ქითი, განა შეეძლო ქალს წინდახედული ყოფილიყო?  

Of course no one could deny tha Dorothy Townsland had a pleasant voice. (Maugham 

1981: 17) 

რა თქმა უნდა, ვერავინ უარყოფდა, რომ დოროთი თაუნსენდს სასიამოვნო ხმა 

ჰქონდა.  

“Of course it doesn’t matter, it only shows how stupid they are” (Maugham 1981: 19).  

რა თქმა უნდა, არა აქვს (მნიშვნელობა) ეს მხოლოდ მათ სისულელეს ამტკიცებს. 

 

3. Definitely – შეესაბამება: ნამდვილად  

“In the first forty days without a fish the boy’s parents had told him that the old man was 

definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky” ( Hemingway 1995: 5). 

რადგან პირველი ორმოცი დღე თევზი ვერ დაიჭირა, მშობლებმა უთხრეს ბიჭს, 

მოხუცი კაცი ნამდვილად salao არისო, რაც ყველაზე უიღბლო კაცს ნიშნავს. 

 

4. Surely – შეესაბამება: ნამდვილად, უსათუოდ, უთუოდ  

 “Surely it was not still so horrible as it had been” (Wilde 1979: 343).  

ის ნამდვილად აღარ იყო ისეთი საშინელი, როგორც ადრე.  

She wanted him to be a member only that he might have a claim on the gratitude of his 

party, and surely to fight two or three losing seats would give him that (Maugham 1981: 24).  

მხოლოდ იმიტომ უნდოდა ქმარი პარლამენტის წევრი გამხდარიყო, რომ ამით 

თავისი პარტიის მადლობა დაემსახურებინა, ორი თუ სამი წაგებული ადგილისთვის 

ბრძოლა კი უთუოდ მისცემდა ამის საშუალებას.  

Surely the right man would come along sooner or later (Maugham 1981: 27)  

ადრე თუ გვიან უსათუოდ გამოჩნდებოდა შესაფერისი ვინმე. 

 

5. Certainly – შეესაბამება: ნამდვილად, მართლაც  

 “Certainly his back cannot feel as badly as my does” (Hemingway 1995: 43). 
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მას ნამდვილად არ ეტკიება ზურგი ჩემსავით.  

He was a doctor certainly, but he did not practice (Maugham 1981: 30).  

ის მართლაც ექიმი გამოდგა, მაგრამ პრაქტიკა არ ჰქონდა. 

It was certainly the oddest proposal she had ever had (Maugham 1981: 35). 

ეს მართლაც ყველაზე უცნაური წინადადება იყო, რაც კი ქითისთვის ოდესმე 

მიუციათ. 

 

6. Indeed – შეესაბამება: მართლა, მართლაც. 

 “The next day he did not leave the house, and indeed, spent most of the time in his own 

room” (Wilde 1979: 317).  

მეორე დღეს სახლიდან არ გასულა და დღის უმეტესი ნაწილი მართლა თავის 

ოთახში გაატარა. 

She made it a practice to appear interested in whatever people talked to her of, but 

indeed the life in Hong Kong sounded quite jolly; (Maugham 1981: 21) 

ქითის უკვე ჩვევად ჰქონდა, თავი მოეჩვენებინა, თითქოს ყველაფერი აინტერე-

სებდა, რასაც უყვებოდნენ, მაგრამ ჰონგ-კონგის ცხოვრება მართლაც მხიარული 

ეჩვენა.  

 

7. Truly – შეესაბამება: მართლა 

 “They beat me, Manolin”, he said. ‘They truly beat me” (Hemingway 1995: 107). 

„მათ დამამარცხეს, მანოლინ“, თქვა მოხუცმა კაცმა. „მათ მართლა დამამარცხეს მე“. 

უმრავლეს შემთხვევაში, მთარგმნელს შეეძლო სხვა არჩევანი გაეკეთებინა ქარ-

თული ეკვივალენტებიდან, თუმცა, ჩვენი აზრით, უმრავლეს შემთხვევაში, ძირითა-

დად, სწორადაა მოძიებული შესატყვისები, რასაც ვერ ვიტყვით ზეპირმეტყველებისა 

თუ სოციალური მედიის ტექსტებზე.  

საანალიზო მხატვრული ლიტერატურის მიხედვით ინგლისური მოდალური სიტ-

ყვების სიხშირის რაოდენობრივი მაჩვენებელი პროცენტულად ასახულია N4 დიაგ-

რამაზე. 
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დიაგრამა N 4. დარწმუნებულობის გამომხატველი მოდალური ერთეულები 

ინგლისურში. 

 

 

 

გარდა ზემოთ დასახელებული სიტყვებისა (მართლა, ნამდვილად, უთუოდ, 

უსათუოდ, რა თქმა უნდა), ქართულში დარწმუნება/უეჭველობა გადმოიცემა სხვა 

მოდალური ერთეულებითაც: „რა გასაკვირია, „ცხადია“, „რასაკვირველია“..., რაც 

ქართული ენის მდიდარ გამომსახველობით სინონიმურ შესაძლებლობაზე მეტ-

ყველებს და საშუალებას გვაძლევს, ზედმიწევნით ზუსტად გადმოვცეთ ტექსტის 

შინაარსი, მთავარია, ვფლობდეთ ამ შესაძლებლობებს. 

 „რა გასაკვირია, ასეთი სარკე რომ შესჯავრებოდა, ტალახით გადალესვა რომ 

სდომებოდა მისი?” (ჭილაძე 1981: 105). 

Of course, he would have disliked that kind of mirror, that he had been eager to put some 

mud over it.  

 „ცხადია, რომ კარგი მეტია, ვიდრე ცუდი, აიღე და კარგი წერე, თუ სამშობლო 

გიყვარს“ (დუმბაძე 1983 ბ: 205). 
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Of course, there is more good than bad, so do write about good deeds, if love you 

country.  

„გადაწყვეტილი მაქვს თქვენს შესახებ რასაკვირველია, დავწერო წიგნი, თქვენი 

დახმარებით, რასაკვირველია!..“ (დუმბაძე 1983 ბ: 12). 

 

“I have made up my mind to write a book, of course about you, with help of you”.  

 

მოდალური სიტყვების სიხშირის მაჩვენებელი ქართულში ასახულია N5 დიაგ-

რამაზე.  

 

დარწმუნების გამომხატველი მოდალური სიტყვები ქართულში: 

 

დიაგრამა N5 . 

 

 

დიაგრამების მაჩვენებლების შედარებიდან ჩანს, რომ ინგლისურ ენაში ყველაზე 

ხშირად გამოიყენება მოდალური სიტყვა of course, ხოლო ქართულში - მისი ეკვივა-

ლენტი - რა თქმა უნდა. თუმცა, როგორც კვლევამ გვიჩვენა, of course ქართულად 

ყოველთვის არ ითარგმნება, როგორც რა თქმა უნდა. საკვლევ მასალად აღებული 

თარგმანების მიხედვით, of course - ის თარგმანის 67%-ს შეადგენს რა თქმა უნდა, 18% 

- რასაკვირველია, დანარჩენ 15% -ს - მართალია და ნამდვილად.  
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არის შემთხვევები, როდესაც დასახელებულთაგან არც ერთი არ ფიგურირებს 

თარგმანში და, სამწუხაროდ, საერთოდ დაკარგულია: 

 “Of course I am very fond of Harry. But I know that you are better than he is” (Wilde 

1979: 210). 

„გამოგიტყდებით, ძალიან მიყვარს ჰარი, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ თქვენ 

გაცილებით უკეთესი ხართ მასზე...“ 

აქ სავსებით შესაძლებელი იყო, გამოყენებულიყო „რასაკვირველია/რა თქმა უნდა/ 

მართლაც“ და არ დაკარგულიყო მოდალური ერთეული. ვფიქრობთ, ტექსტი ასე 

უფრო ზუსტი, გემოვნებიანი და მეტად მხატვრული იქნებოდა. 

თუ პირიქით, ქართულიდან ინგლისურად თარგმანს შევადარებთ ერთმანეთს, 

დავინახავთ, რომ მოდალური ერთეულების თვალსაზრისით, სინონიმურად თავი-

სუფალი არჩევანი არ გვექნება, თუმცა, შესაძლებელია, მოდალური ზმნების საშუა-

ლებით გადმოვცეთ დარწმუნება. 

 „...ვერ მოისვენებდა, სანამ ამ სისუსტის მოწმეები მიწაზე ივლიდნენ და, რაღა 

თქმა უნდა, ქიშმიშს არ ჩაუყრიდა მუჭში, რაც იყო - იყო, დაივიწყეთ იმღამინდელი 

ამბავი, არც არაფერი დაგინახავთ და არც არაფერი გაგიგონიათო“ (ჭილაძე 1981: 53).  

“…He couldn’t have found piece, until the witnesses of this weakness were walking on 

the earth, and of course he wouldn’t have put any raisins in his hand, but let bygones be 

bygones, and please forget the story of that night as if you have seen or heard anything”.  

 

 „მართალია, საღი გონებით თუ მივუდგებით საკითხს, მოვლენათა ლოგიკური 

კავშირი იმ დასკვნამდე მიგვიყვანს, რომ საბოლოო ჯამში ან სულ გადავგვარდებით 

და გადავშენდებით, ან ღმერთი თვითონ მოგვსპობს“... (დუმბაძე 1983 ა: 370).  

Surely, if we use our common sense, logic connection to the events will make us come to 

the conclusion that either we will degrade or will be in danger of extinction, or the God will 

destroy us.  

 

„იმ კაცმა ხვრინვას უმატა, ერთ ადგილას ნამეტანი ქნა, მართლაც, რომ ხერხივით 

ამუშავდა“ (დუმბაძე 1983 ბ: 148).  
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“One of those men began snoring louder, at one point it became really unbearable, 

worked like a saw”. 

 

„გადაწყვეტილი მაქვს თქვენს შესახებ რასაკვირველია, დავწერო წიგნი, თქვენი 

დახმარებით, რასაკვირველია!..“ (დუმბაძე 1983 ბ: 12). 

“I am considering to write a book of course about you, I will definitely write it with the 

help of you”. 

 

ამდენად, ზმნიზედები: certainly, of course, really, definitely იმ ინდიკატორებს 

წარმოადგენენ, რომლებიც მოსაუბრის დარწმუნებას გადმოსცემენ. 

 

 „რა გასაკვირია, ასეთი სარკე რომ შესჯავრებოდა, ტალახით გადალესვა რომ 

სდომებოდა მისი?“ (ჭილაძე 1981: 105); 

“Of course, he would have hated the mirror like that, would rather glow the mud over 

it”.  

 

 „ცხადია, რომ კარგი მეტია, ვიდრე ცუდი, აიღე და კარგი წერე, თუ სამშობლო 

გიყვარს“ (დუმბაძე 1983 ბ: 205); 

“Really, there is more positive than negative, so write positive if you really like your 

country“.  

 

ამდენად, საანალიზო მასალა ადასტურებს, რამდენად მრავალფეროვანი შესატ-

ყვისებით (მოდალური ერთეულებით) შეიძლება გამოვხატოთ ქართულში დარ-

წმუნებულობა, არ გავაქროთ იგი, რათა ზუსტი სემანტიკური ნიუანსურობა დავიც-

ვათ და სტილისტურად გემოვნებიანი ტექსტი შევქმნათ. კვლევის მთავარი მიზანიც 

ესაა – მრავალი შესაძლებლობიდან სწორი არჩევანის გაკეთების ცოდნა. 
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თავი IV 

მოდალური საშუალებები სოციალურ მედიაში – ბლოგებში 

 

4.1 სოციალური მედიის ბლოგების ზოგადი მახასიათებლები 

თანამედროვე ბლოგების კვლევა ჩვენი დისერტაციის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი 

ნაწილია. დღეს იგი მედიასაშუალებაა, რომელსაც თავისი მომხმარებელი ჰყავს. 

ბლოგებმა თითქმის ჩაანაცვლა პრესა. იგი ხშირად ერთი ადამიანის შემოქმედებას 

წარმოადგენს, თუმცა, არსებობს კორპორატიული, ანუ ჯგუფური ბლოგებიც, რომელ-

თაც თავისი ინტერნეტ მომხმარებელი ჰყავს. ინდივიდუალურ ბლოგერს არ ეშინია 

ცენზურის, შესაბამისად, ნებისმიერი ბლოგერი თავისუფალია და შეუძლია თავისი 

ნააზრევი უპრობლემოდ ატვირთოს ინტერნეტში, სოციალურ მედიაში. სწორედ ამ 

თავისუფლების გამო ჩავთვალეთ ჩვენი კვლევის მნიშვნელოვან და საინტერესო 

ნაწილად ბლოგების შესწავლა.  

ბლოგი წააგავს ვებ-საიტს, თუმცა თავისი განმასხვავებელი ნიშნები გააჩნია. 

ბლოგს აქვს სათაური, ჩანაწერებს მითითებული აქვს თარიღი და მომხმარებელს 

ეძლევა კომენტარის დატოვების საშუალება, სწორედ ეს წარმოადგენს ჩვენი 

კვლევისათვის საინტერესო მასალას, ვინაიდან ცოცხალი მეტყველება აღწერილია 

კომენტარებში, რაც, თავის მხრივ, ცოცხალი მოდალობის გამოხატვის საშუალებაა. 

ჩვენ შევეცადეთ, შეგვესწავლა მრავალასპექტიანი ინგლისური საინფორმაციო 

ბლოგები, როგორც ინტერნეტ-კომუნიკაციის ერთ-ერთი სახეობა და ავიყვანეთ 

კოგნიტურ, პრაგმა-სემანტიკურ და ლინგვისტიკურ დონეზე. 

ინტერნეტი - გლობალური ქსელი წარმოადგენს ახალ საკომუნიკაციო სივრცეს. 

მასში არ არსებობს ისეთი პიროვნებათაშორისი ურთიერთობის კომპონენტი, რო-

გორიც არის ურთიერთობა ინდივიდებს შორის კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ 

ადგილას. ამ ფაქტორმა წერითი (თავისი ფორმით) კომუნიკაცია მიიყვანა ადაპ-

ტაციის ახალ, სუბიექტებს შორის ურთიერთმოქმედების პირობებთან, მოდიფიკა-

ციასთან უკვე არსებულ და ახლად წარმოქმნილ სახეობასთან, რომელიც გვევლინება 

ბლოგის სახელწოდებით. 
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ინტერესი ელექტრონული კომუნიკაციისადმი ზოგადად და უფრო კონ-

კრეტულად, ინტერნეტ-კომუნიკაციიისადმი, მუდმივად იზრდება, რასაც ადას-

ტურებს თანამედროვე მკვლევრების მრავალრიცხვოვანი ნაშრომები (D. Crystal, 

C.Thurlow,); ბლოგების კომუნიკაციური ურთიერთმოქმედების, სხვადასხვა ასპექ-

ტების შესწავლისას (C. Puschmann.) ტარდება მათი ფსიქოლოგიური და ფსი-

ქოლინგვისტური გამოკვლევები (Sh. Turkle), აგრეთვე ზემოთ ხსენებულ კვლევებს 

ემატება კულტუროლოგიური და სოციოლოგიური კვლევები. 

ამავდროულად, ლიტერატურის შესწავლა საშუალებას გვაძლევს ვთქვათ, რომ 

დღესდღეობით არ არსებობს ინგლისური ბლოგის, როგორც ინტერნეტ-კომუნი-

კაციის განსაკუთრებული სახეობის, კომპლექსური აღწერილობა. რეალიზებულია 

თუ არა მასში კომუნიკაციური სტრატეგია და ტაქტიკა, აგრეთვე ურთიერთქმედების 

პროცესში მონაწილეთა მიერ გამოყენებული ვერბალური და არავერბალური საშუ-

ალებები. 

შერჩეული ინგლისურენოვანი ბლოგები განვიხილეთ, როგორც ინტერნეტ-კო-

მუნიკაციის ერთ-ერთი სახეობა. 
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ჩვენ წინაშე მდგარი მიზნის განხორციელებისათვის საჭიროა გადავწყვიტოთ 

რამდენიმე ამოცანა: 

1. დავაზუსტოთ მცნება კომუნიკაციის შესახებ ბიოკოგნიტიური მიდგომის პო-

ზიციიდან მოცემულ ფენომენთან მიმართებაში; 

2. განვსაზღვროთ ელექტრონული კომუნიკაციის სტატუსი, ზეპირი და წერი-

ლობითი ურთიერთობის ფორმებთან მიმართებაში; 

3. გამოვავლინოთ ინტერნეტ-კომუნიკაციის ძირითადი სახეობები; 

4. განვსაზღვროთ მცნება ბლოგი და გამოვყოთ მისი ძირითადი სტრუქტურული 

შემადგენლობები და ნაირსახეობები; 

5. წარმოვადგინოთ ინგლისურენოვანი ბლოგების თემატური შინაარსი; 

6. დავადგინოთ კონკრეტული ბლოგების ავტორთა სოციალურ-პროფესიო-

ნალური სტატუსი, მათი რაოდენობა და ამ მახასიათებლების გავლენა ბლოგის 

კომუნიკაციურ თვისებებზე. 

7. გაკეთდეს ანალიზი ბლოგების პრაგმატულ დონეზე - გამოვავლინოთ 

ბლოგებში რეალიზებული ძირითადი კომუნიკაციური სტრატეგიები, მათი ტაქტიკა 

და გამოხატვის ლინგვისტიკური საშუალებები. 

კვლევის ამ ნაწილში მასალად გამოყენებულია 200-მდე ინგლისურენოვანი 

ბლოგის პოსტი (სხვადასხვა თემატიკის), რომლებსაც ვირჩევდით თემატური 

სარჩევის მიხედვით - Technorati. 

მიღებული კვლევა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩამოვაყალიბოთ რამდენიმე 

ფორმულირება: 

1. ბლოგი, როგორც ინტერნეტ-კომუნიკაციის ერთ-ერთი სახეობა და ასევე 

როგორც მისი დამაარსებლის პირადი სივრცე, ხასიათდება მთელი რიგი თავისე-

ბურებებით, რომელებიც, თავის მხრივ, განპირობებულია მთლიანობაში ინტერ-

ნეტ-კომუნიკაციის სპეციფიკურობით, ასევე ცალკეული ბლოგების სპეციფიკუ-

რობით. 

ინგლისურენოვანი ბლოგები სტრუქტურულად შედგება სამი ძირითადი კომ-

პონენტისაგან: თვითიდენტიფიკაციისა და თვითპრეზენტაციის საშუალება 

ავტორისათვის, დათარიღებული და ქრონოლოგიურად დალაგებული ჩანაწე-

რების ერთობლიობა (პოსტები); დიალოგის (პოლილოგიკური) ნაწილი. 
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2.  ბლოგის ავტორების რაოდენობის მიხედვით განასხვავებენ კერძო ბლოგებს, 

(როდესაც ბლოგს ჰყავს ერთი ავტორი) და ჯგუფურს (როდესაც ბლოგს ჰყავს 

ერთზე მეტი ავტორი). ბლოგის ძირითად ელემენტად (კოჰერენტული 

კავშირის საშუალება), კერძო ბლოგებში, როგორც რთული მაკროსტრუქტურა 

გვევლინება ავტორის პიროვნება და უზრუნველყოფს მათ პრაგმასემანტიკურ 

აქტუალობას; ჯგუფურ ბლოგებში კი, როგორც წესი, ერთიანდება გარკვეული 

სფეროს პროფესიონალები (სპეციალისტები) და მთავარ ღერძად გვევლინება 

ინტერესების საერთო სფერო, შემადგენელი პოსტების თემატურობის ერთობ-

ლიობა. 

 

3. კომუნიკაციის პროცესში კერძო და ჯგუფური ბლოგების ავტორები სხვა-

დასხვა მიზნის მისაღწევად იყენებენ შემდეგ კომუნიკაციურ სტრატეგიას: 

ინფორმატიული, მოდალურ-შემფასებლური, რეგულაციური და მეტაკომუნი-

კაციური, რომლებიც სხვადასხვა ტაქტიკის საშუალებით რეალიზდება 

ბლოგებში. 

 

4. ინფორმატიული სტრატეგია - ეს არის ორიენტაციული ხასიათის კომუნი-

კაციური სტრატეგია, რომლის ძირითადი მიზანია - ორიენტირებული 

სუბიექტის სამეტყველო და არასამეტყველო მოქმედება იქნეს მოდიფი-

ცირებული, მისი გაურკვევლობის დონის დაწევა ინფორმაციის მიმღების 

მიმართ. ბლოგებში მოცემული სტრატეგიის წარმატებით რეალიზაციისათვის 

გამოიყენება შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებები: ინფორმაციის გად-

მოცემა ლაკონურად და ნეიტრალურად, პირველწყაროდან ანოტირებული 

ინფორმაცია, ინფორმაციის კომენტირება, გარე ან შიდა ინფორმაციის 

მიწოდება ბლოგერთან მიმართებაში. 

 

5. მოდალურ-შემფასებლური სტრატეგია მიმართულია იმისკენ, თუ როგორ 

აფასებს ბლოგერი ამა თუ იმ მოვლენას. მოდალურ-შემფასებლური ტაქტიკის 

ძირითადი სტრატეგიაა: ბლოგერის შემფასებლური დამოკიდებულების 

კონსტატაცია კომუნიკაციის საგანთან მიმართებაში სხვადასხვა ტიპის 
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არგუმენტაციის ჩათვლით (რაციონალური, ემოციებზე დაფუძნებული; ავტო-

რიტეტზე დაფუძნებული). 

 

6. რეგულაციური სტრატეგია მიმართულია ზეპირსიტყვიერი და არაზეპირ-

სიტყვიერი ადრესატის მოქმედების კონტროლსა და კოორდინაციაზე. მისი 

რეალიზაცია ხორციელდება სამი ტიპის ტაქტიკის საშუალებით: ბლოგის 

რთულსტრუქტუროვან სივრცეში ორიენტაციით, კომერციული და რეკომენ-

დაციულ-ინსტრუქციულით. 

 

7. მეტაკომუნიკაციური სტრატეგია ორიენტირებულია და თან სდევს კომუნი-

კაციურ პროცესს: დადგენილი, განგრძობილი ან შეწყვეტილი კომუნიკაციები. 

 

8. ინფორმატიულ და მოდალურ-შემფასებლური სტრატეგიების მიმართ, რეგუ-

ლაციური და მეტაკომუნიკაციური სტრატეგიები, ბლოგებში, ატარებენ 

დამხმარე ხასიათს. 

 

9. ბლოგერის მიერ არჩეული სტრატეგია განპირობებულია მისი სტატუსით - 

სპეციალობით, პროფესიონალობით გარკვეულ სოციალურ სფეროში, ორიენ-

ტაცია გარკვეულ საქმიან სფეროში ან მოყვარული, რომელიც ბლოგს უძღვება 

საკუთარი სიამოვნებისათვის. ბლოგერი-პროფესიონალები იყენებენ ძირითა-

დად ინფორმატიულ სტრატეგიას, ხოლო ბლოგერი-მოყვარულები კი - 

მოდალურ-შემფასებლურს. 

 

10. ლინგვისტიკურ დონეზე პროფესიონალ ბლოგერებს სჩვევიათ ენობრივი 

საშუალების ნორმატიული გამოყენება, ხოლო არაპროფესიონალ ბლოგერებს 

კი სუბიექტურ-შემფასებლური, ემოციური არანორმატიული ენობრივი და 

გრაფიკული საშუალებები. 

 

ჩვენი კვლევის პროცესში რამდენიმე სპეციფიკური ენობრივი მახასიათებლელი 

გამოვლინდა, რომელიც შეიმჩნევა ინგლისურენოვან ბლოგებში. მაგალითად, 
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ლექსიკურ დონეზე, ბლოგინგის სფეროსათვის დამახასიათებელი ნეოლოგიზმები 

წარმოჩინდა, როგორიცაა - blawg (blog + law) იურიდიული ბლოგების აღსანიშნად, ან 

splog (spam + blog) სპამ ბლოგებისათვის bleg (blog + beg) ფულადი სახსრების 

მოსაზიდად ქველმოქმედებისათვის არის შექმნილი ან blurker (blog+lurk), რომელიც 

პასიურ მკითხველს ნიშნავს, ისეთს, რომელიც კომენტარს კი არ ტოვებს, უბრალოდ, 

კითხულობს მას. სწორედ ასეთი მრავალფეროვანი ბლოგები შევარჩიეთ ჩვენი 

კვლევისათვის.  

 

 

4.2. მოდალობის გამოხატვის საშუალებები ინტერნეტ ბლოგებში 

 

წინამდებარე პარაგრაფი მთლიანად ეთმობა ინტერნეტ ბლოგებში წარმოდგენილი 

ნიმუშების შესწავლას და მხატვრულ ტექსტებში დადასტურებულ მასალასთან 

ურთიერთმიმართებების დადგენას. ბლოგერების მიერ გამოყენებული მოდალური 

ერთეულები, რა თქმა უნდა, სალიტერატურო ენისათვის დამახასიათებელი 

ენობრივი ნორმებით არ გამოირჩევა საგაზეთო მედიის მსგავსად, სამაგიეროდ, 

მდიდარია თანამედროვე სლენგებით, ჟარგონებით ენობრივი ნორმების 

დარღვევებით, რაც, თავის მხრივ, თანამედროვე ლინგვისტიკისათვის ერთობ 

საინტერესოა. 

Can/could ზმნის გამოყენების უამრავი შემთხვევაა დადასტურებული ჩვენ მიერ 

შესწავლილ ინტერნეტ ბლოგებში. მოცემულ მაგალითებში იგი თითქმის ყველა 

არსებული მნიშვნელობითაა წარმოდგენილი: შესაძლებლობის, ვარაუდის, ალბა-

თობის და თანდაყოლილი უნარის მნიშვნელობითაც კი.  

I can / name them all on one hand. Don, Scumbag, Jr., Ivanka and Jared. Maybe Eric 

შემიძლია ერთი ხელის მოსმით დავასახელო ისინი... 

მოცემულ კომენტარში მოსაუბრე გამოთქვამს თავის სუბიექტურ ვარაუდს, ერთ-

ერთი ტელეწამყვანის მიმართ, და, ამავე დროს, ობიექტურად ასკვნის, რომ ასეთი 

საშინელი გადაცემის ტელეწამყვანობა, საზოგადოებისათვის დაუნდობელი აზრის 

წახალისება და წაქეზება, მასში იწვევს ვარაუდს, რომ იგი საშინელი გარეგნობის 

ქალბატონი უნდა იყოს.  
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You can be a physically ugly woman, and be a TV star....wow! 

ალბათ მახინჯი ხართ, და თან ტელევარსკვლავი... ყოჩაღ! 

ბლოგებში რამდენიმე ათეული შემთხვევა დავადასტურეთ გრძნობითი მო-

დალობის გამოვლენისა, რაც, თავისთავად, დამახასიათებელია მეტყველებისათვის 

და სწორედ ეს ემოციური ფონი კარგადაა გამოკვეთილი თითქმის ყველა 

კომენტარში. 

 I can easily see a two-level response, where the white areas are actually served properly, 

but the African-American ones are left to fend for themselves, and die 

ადვილი შესამჩნევია ორაზროვანი პასუხი, სადაც თეთრკანიან მოსახლეობას კარ-

გად ემსახურებიან, მაგრამ აფრო-ამერიკელებს ღვთის ანაბარა ტოვებენ. 

“It has been my dream since my earliest days growing up on the mean streets of Redfern, 

an indigenous immigrant with flat feet and an unsightly mole, to make good, to be a success, 

to set an example and tell the youth of today that dreams can come true, that you can be 

what you want to be, to stay in school and to say no to drugs...”  

ბავშვობიდან ვოცნებობდი გავზრდილიყავი რედფერნის ქუჩაზე, ნამდვილი ემიგ-

რანტი ბრტყელი ტერფებით და ლამაზი ხალით, სიკეთე დამეთესა, წარმატებული 

ვყოფილიყავი, სამაგალითო და მეთქვა ახალგაზრდობისათვის, რომ ოცნებები 

სრულდება, რომ შეგიძლია გამოხვიდე ის რაც გინდა, ისწავლო სკოლაში და უთხრა 

ნარკოტიკებს უარი.  

Manafort could admit that Trump signed off on changing the GOP platform to say that 

the US would not interfere in the Ukraine if Russia invaded it.  

მას შეეძლო აღიარება იმისა, რომ ტრამპმა სწორედ იმიტომ შეცვალა პლატფორმა 

რათა განეცხადებინა, რომ არ ჩაერეოდა რუსეთ-უკრაინის ომში. 

“I'm gonna sue Chris Hayes for stealing my thought. No way he could have ever come up 

with that on his own”. 

...ამას იგი თვითონ ვერასდროს მოიფიქრებდა.  

აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მიერ მოძიებულ მასალაში ძალზე საინტერესო შემთხვევა 

დაფიქსირდა can ზმნის გამოყენებისა, სადაც იგი let ზმნის ნაცვალდ არის 

გამოყენებული, თუმცა, ის მოდალობა, რაც let ზმნას უნდა გადმოეცა, უეჭველად 

შენარჩუნებულია.  
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“To me, it seem pretty good. Can give it a try”. 

ვფიქრობ, ძალიან კარგია, მოდი ვცადოთ.  

Be able to-ს გამოყენების შემთხვევების რამდენიმე ერთეული შეგვხვდა, რაც, 

სავარაუდოდ, განპირობებული უნდა იყოს სწორედ მისი სემანტიკის გამო (ერთ-

ჯერადი მოქმედება).  

“Last month I was able to withdraw my first five figure paycheck ever!!! I've been 

working for this provider online for 2 years now and I never been happier...” 

წინა თვეში შევძელი ჩემი ხუთნიშნა ჩეკის განაღდება!!! უკვე ორი ამ პროვაი-

დერისთვის ვმუშაობ და არასოდეს ვყოფილვარ ბედნიერი... 

ჩვენ მიერ შესწავლილ სოციალურ ქსელში არსებულ მასალაში must ზმნის 

გამოყენების არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა. როგორც მხატვრული 

ლიტერატურის განხილვისას აღვნიშნეთ, თანამედრივე ამერიკულ ლიტერატურაშიც 

იგი ძალზე შეზღუდულია, მისი ჩანაცვლების ტენდენციები შეიმჩნევა have to და 

should ზმნებით. ჩვენი აზრით, ეს გამოწვეული უნდა იყოს have to-ს მოქნილობით და 

იმ ტემპორალური უნარით და სინტაქსის ფართო დიაპაზონით, რომელიც მას 

გააჩნია. ამის მიზეზი ისიც უნდა იყოს, რომ ბლოგი, ზოგადად, ნეიტრალურია და 
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ემოციური ფონი მხოლოდ კომენტარებშია ასახული, შესაბამისად, მოდალობაც 

სწორედ აქ არის გამოკვეთილი. 

Yet they are paid and live like very happy affluent capitalists, go figure. Deplorables 

should live like Venezuela.  

ისინი იხდიან გადასახადებს და ცხოვრობენ კაპიტალისტებივით. ისინი უნდა 

ცხოვრობდნენ ისე როგორ ვენესუელაში.  

We the little people are humbled and awed by your success. Please know that you dont 

have to touch the ground now, you may walk on our backs. 

ჩვენ, პატარა ადამიანები შეგუებულნი და აღფრთოვანებულები ვართ თქვენი 

წარმატებით. იცოდეთ, რომ აღარ მოგიწევთ მოწასთან შეხება, შეგიძლიათ ზურგზე 

იხოხიალოთ. 

მოცემული მაგალითი საინტერესო აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ may ზმნა, 

რომელიც ალბათობის და ვარაუდის გამომხატველია, ამ შემთხვევაში სუბიექტი 

თავის სარკასტულ დამოკიდებულებას სწორედ may-ს საშუალებით გამოხატავს, და 

ჩვენც მისი გადმოქართულება მოგვიხდა „შეგიძლიათ“ ზმნის მეშვეობით.  

May/ might – ყველა შემთხვევაში, ჩვეულებრივ, ვარაუდის და ალბათობის 

მნიშვნელობითაა წარმოდგენილი ისევე, როგორც წინა თავებში განხილულ 

მასალაში.  

The people cautioned that the negotiations may not result in a deal. But the discussions 

indicate a possible shift in strategy for Manafort. 

 May have to, tho, if he wants a deal... 

It may be true that Obama was stridently anti-free press, but not Trump 

The fact Even if Dems get 52 seats, they have to get 15 more Senate Repubs to agree to 

make it a reality is that impeachment might be possible, but conviction will not be -- yet. 

Will-ის გამოყენების შემთხვევაც მხოლოდ რამდენიმე ერთეულით დადასტურდა, 

ალბათ, მისი კატეგორიულობის გამო.  

Ah jeez, I hope that there is no earthquake in CA on Trump's watch. He will not only 

deny aid (except for certain parts of Orange County), but he and his Evangelical followers 

will organize a rally to give thanks for the smiting of the heathens 
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So basically, he'll stop caring as soon as Florence makes landfall and mostly impacts 

brown-skinned people. 

Would - მხატვრული ლიტერატურის მსგავსად, აქაც ვარაუდის ფუნქციით არის 

წარმოდგენილი და რაიმე განსხვავება ჩვენს საკვლევ მასალაში არ დაფიქსირებულა. 

I haven't seen A Handmaid's Tail. Reading about the movie has convinced me that never 

seeing it, would be a good thing. 

I'd also like to congratulate the other nominees as it really is an honour just to be 

nominated. You're all winners! Thank you and good night. 

one guy got sucked dry by the 'press', the other guy got it all spit on him by the 'press'...I 

posit; if the 'press' treated trump like the 'press' treated obama, trump would not be saying 

1/10 of what he says to defend himself..  

The free press was his friend and helped him make a name for himself in a rather dog eat 

dog business. I'd change my opinion if you had the evidence that contradicts me. 

That would be great if only Marriott would sort out the ongoing fiasco whereby cancelled 

SPG bookings do not result in a points refund…in my case 14 days and counting;  

 ჩვენ მიერ სოციალურ მედიაში მოძიებულ მასალაში გამოვავლინეთ მოდალური 

ზმნის გამოყენების 462 შემთხვევა, აქედან ძირითად მოდალობას გამოხატავდა 423, 

ხოლო ეპისტემიურს – 39. მათი სიხშირის პროცენტული მაჩვენებელი ასე გა-

მოიყურება:  

ცხრილი N 4.1 

 will  woul

d 

can could be 

abl

e to 

May might  have 

to  

have 

got to 

Shoul

d  

 

ძირითადი 

მოდალობა 

72 78  34 11 35 35 64 29 14 51  423 

პროცენტული 

რაოდენობა 

17 % 18.4

%  
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% 

8.2% 15.1

% 
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ეპისტემიური 
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12.8 
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12.8
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ცხრილი N 4.2 

 

ძირითადი მოდალობა 
will

would

can

could

be able to

may

might

have to

 

 

 

 

ეპისტემური მოდალობის მაჩვენებელი:  

ცხრილი N 4.3 
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რამდენიმე ათეული შემთხვევა გამოვლინდა მოდალური ერთეულებისა, რო-

გორიცაა:  

as soon as; particularly; probably; unless; eventually; obviously; for sure  

როგორც კი, განსაკუთრებით, ალბათ, ვიდრე. ბოლოს და ბოლოს, აშკარად, 

უსათუოდ. 

 

And the beginning, as soon as he realizes they're not white.  

როგორც კი მიხვდა, რომ თეთრკანიანები არ იყვნენ. 

This news is particularly interesting in light of Judge Amy Berman Jackson today pushing 

back a scheduled pretrial hearing in Manafort's case from Wednesday to Friday. Court filings 

did not indicate the reason for the delay. 

ეს სიახლე განსაკუთრებით საინტერესოა მოსამართლე ემი ბერმან ჯექსონის 

დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომლის საქმის განხილვაც გადაიდო 

ოთხშაბათის ნაცვლად პარასკევს. სასამართლოს არ განუმარტავს ამ საქმის გადა-

დების მიზეზი. 

 

Doubtful it's a high level employee and probably not a crime. However, I am still leaning 

toward an inside NYT hack job. 

unless somebody else is buying  

ვიდრე სხვა ვინმე არ შეიძენს. 

 

Unless Manafort gives up something good, he ain’t gonna get a deal. 

ვიდრე მანფორტი თავს არ დაანებებს ამ საქმეს, მისგან არაფერს უნდა ელოდეთ. 

 

Trump gave a great speech at Shanksville,PA about a widow eventually recovering her 

late husband's wedding ring and her late husband's wallet. 

 

Only Ole Ben Franklin and The Quakers had the spine and the morals to counter such an 

obviously absurd assertion. Exceptional Americans indeed. 
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Of course, America history is replete with Caucasian males granting 'special rights and 

laws' to Caucasian males... even the 'right' to own human beings 

 

Your sarc key was working overtime for sure. But i have to say your modesty definitely 

deserves to be mentioned to the masses and the award should be yours clearly...  

 

მოდალური ერთეულების შესწავლილი რაოდენობა კი ასე გამოიყურება:  

ერთიანობაში მათი გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი: 

 

ცხრილი N 4.4 
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მოცემულ პარაგრაფში ჩვენ წარმოვადგინეთ მხოლოდ ის მაგალითები, სადაც 

დაფიქსირდა განსხვავებები, შესაბამისად, ღირებულად ჩავთვალეთ და ნამდვილად 

სიახლეს წარმოადგენს ჩვენი კვლევისათვის. სოციალური ბლოგების კვლევამ 

საინტერესო შედეგი მოგვცა იმ თვალსაზრისით, რომ წარმოჩინდა სოციალური 

მედიისთვის დამახასიათებელი ლექსიკური ერთეულები და მათი ქართული შე-

სატყვისები. დადასტურდა ერთი ახალი ერთეული for sure, რომელიც ლიტე-

რატურაში არ შეგვხვედრია; საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ შეზღუდვას განიცდის must 

ზმნა და უარყოფილია იგი დღეს ცოცხალ მეტყველებაშიც.  

 

4.3. ექსპერიმენტი 

 

ჩატარებულ ექპერიმენტს წმინდა ლინგვისტური ხასიათი ჰქონდა, რომლის 

საშუალებითაც ჩვენ შევეცადეთ დაგვედგინა, თუ რამენად კარგად ახერხებენ ენის 

შემსწავლელები ლავირებას, როგორც ერთი ენის (ინგლისური ენის) ჭრილში, ასევე, 

მთელი რიგი ლინგვისტური ერთეულების ტრანსფორმაციისას ერთი ენიდან 

მეორეზე. 

შესაბამისად, ექსპერიმენტის მიზანი გახლდათ გაგვერკვია, თუ რამდენად 

სიღრმისეულად ესმით ინგლისური ენის შემსწავლელებს მოდალური ზმნებისა და 

სხვა მოდალური ერთეულების სემანტიკა, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, როგორც 

ერთი ენის დონეზე მისი ბუნებრივი იერსახის შესანარჩუნებლად, ასევე, თარგმნის 

პროცესში მოდალური ზმნებისა თუ მოდალური ერთეულების სწორი ტრანსფორმი-

რებისას, რათა არ დაირღვეს კონკრეტული ენის ბუნება და ლინგვისტური 

ერთეულების შესაბამისი სტრუქტუირება.  

ამგვარად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, გაგვერკვია დაგეგმილი ექსპერიმენტის 

სავარაუდო პრობლემატიკა, თუ როგორ ესმით უმაღლესი სასწავლებლის 

ინგლისური ენის შემსწავლელებს, ინგლისური ენის მოდალური ერთეულების 

მნიშვნელობა და რამდენად ეფექტურად ახერხებენ ისინი სწორი ქართული 

შესატყვისების მისადაგებას. 

აღნიშნული მინი ექსპერიმენტი ჩატარდა დავით აღმაშენებლის საქართველოს 

უნივერსიტეტში (სდასუ), კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში და ილიას 
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სახელმწიფო უნივერსიტეტში წინა საშუალო (Pre-Intermediate) და საშუალო 

(Intermediate) ინგლისური ენის დონის მქონე ენის შემსწავლელებთან.  

 

 

ექსპერიმენტის აღწერა 

 

კვლევის სუბიექტები წინა საშუალო (Pre-Intermediate) და საშუალო (Intermediate) 

ინგლისური ენის დონის მქონე სტუდენტები იყვნენ, ამისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ 33 

ქულიანი ტესტი, რომელიც სამი სავარჯიშოსაგან შედგებოდა (ტესტის ფორმატი თან 

ერთვის ნაშრომს). პირველი სავარჯიშო სირთულიდან გამომდინარე, შედგებოდა 

ხუთი სამქულიანი წინადადებისაგან, რომელიც სტუდენტებს უნდა ეთარგმნათ. 

აღნიშნული დავალების მიზანი გახლდათ იმის დადგენა, თუ როგორ ხდება ერთი 

ენის მატარებლის მიერ მეორე ენაზე მოდალური ზმნებისა და მოდალური ერთე-

ულების სწორი/მართებული ტრანსფორმირება თარგმანის პროცესში; რამდენად 

სწორედ ხდება ლინგვისტური ერთეულების ტრანსფორმაცია ბუნებრივ გარემოში და 

რა სირთულეებს აწყდებიან ენის მატარებლები თარგმანის პროცესში.  

მიცემული დავალების შესრულებისას ენის შემსწავლელები საკმაო გამოწვევების 

წინაშე დადგნენ. ზოგიერთი მათგანისთვის რთული აღმოჩნდა ორიგინალ ტექსტში 

არსებული მოდალური ზმნებისა და მოდალური ერთეულების სემანტიკური აღქმა, 

რამაც გამოიწვია წინადადების შინაარსის სრულიად აღრევა და არასწორი გადატანა 

თარგმანში. მაგ. The cloak, surrounding this case should be deeply troubling to every 

Oklahoman… საბაბი, რომელიც გარს აკრავს ამ შემთხვევას იქნება დიდი გასაჭირი 

ყველა (Oklahamon სთვის); They likely see themselves as “law and order” people who may 

not have been particularly concerned about wrongful convictions... უმეტესად, ისინი 

საკუთარ თავს აიგივებენ კანონსა და ბრძანებასთან, ხალხი ვინც ძალიან არის 

დაინტერესებული.  

მეორე და მესამე სავარჯიშო თითო ქულით შეფასდა. მოცემული დავალებების 

თანახმად, ენის შემსწავლელებს ევალებოდათ კითხვებზე პასუხის გაცემა ალტერ-

ნატიული კითხვების მინიშნებით. აღნიშნული დავალება ამოწმებდა ავთენტურ 

კონტექსტში რამდენად სწორად ესმით სტუდენტებს ამა თუ იმ მოდალური ზმნის 
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სემანტიკა; ხოლო მესამე დავალების თანახმად, ენის შემსწავლელებს ევალებოდათ 

ავთენტურ კონტექსტში მოდალობის გამომხატველი ერთეულების აღნიშნვნა (ტესტი 

შესრულებულია ონლაინ რეჟიმში და მისი რამდენიმე ნიმუში თან ერთვის ნაშრომს) 

კვლევის შედეგების ანალიზისა და სტატისტიკური დათვლების საფუძველზე, 

გაირკვა, რომ ენის შემსწავლელებისათვის გაცილებით იოლი აღმოჩნდა მეორე და 

მესამე ტიპის დავალებების შესრულება, რაც ერთხელ კიდევ მოწმობს იმ გარემოებას, 

რომ ერთი ენის ჭრილში ლავირება და სწორი ენობრივი მოდელების, ჩვენს 

შემთხვევაში მოდალური ზმნებისა და ერთეულების კონსტრუირება გაცილებით 

იოლია, ვიდრე მათი ტრანსფორმაცია ერთი ენიდან მეორეზე, რაც ზოგ შემთხვევაში 

წინადადებების არასწორ ფორულირებას იწვევს; ხანდახან კი წინადადების 

შინაარსობრივი მხარის დარღვევამდეც კი მივყავართ. 

ექპერიმენტის შედეგების შემდგომი ანალიზის მიზნით, მოვახდინეთ მიღებული 

შედეგების (ტესტის პასუხების) სტატისტიკური დათვლა-ანალიზი, რომელმაც 

გრაფიკულად შემდეგი სახე მიიღო:  
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კვლევის შედეგების თანახმად, როგორც გრაფიკიდან ირკვევა, პირველი 

სავარჯიშო სწორად იქნა შესრულებული ენის შემსწავლელთა 72.4%-ის მიერ, მეორე 

დავალებას წარმატებით გაართვა თავი შემსწავლელთა 96%-მა, ხოლო მესამე 

დავალება, რომელიც თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, საკმაოდ ადვილი გახ-

ლდათ, 100%-მა შეასრულა სწორად.  

ტესტის შედგენისას გავითვალისწინეთ მისი შინაარსობრივი მხარე და მიზნად 

დავისახეთ, დავალებები უფრო მიმზიდველი, საინტერესო და სახალისო გაგვეხადა.  

მიღებული შედეგების გასამყარებლად შევიმუშავეთ ექპერიმენტის მეორე 

ეტაპიც, რომელიც ენის შემსწავლელთა შემოქმედებითობას ემყარებოდა და 

მოიაზრებდა ენის შემსწავლელების მხრიდან დაგროვილი ცოდნის სწორ რეალი-

ზებას და შესაძლო მოდალური კონსტრუქციების პროდუცირებას ბუნებ-

რივ/ავთენტურ გარემოში ერთი ენის (ინგლისური ენის) ჭრილში. 

მოცემულ ეტაპზე საექსპერიმენტო დავალებას წარმოადგენდა ინგლისური ენის 

შემსწავლელების მხრიდან ინგლისურენოვანი ბლოგების შექმნა მათთვის საინ-

ტერესო თემატიკაზე. შემდგომში ამ ბლოგების გაცნობა და გაზიარება მოხდებოდა 

უშუალოდ ჯგუფებში ენის შემსწავლელების მხრიდან, რომელსაც თან ერთვოდა 

მოდალური კონსტრუქციების შემცველი შესაძლო კომენტარები ბლოგების შეფა-

სებების მიზნით. 

ექპერიმენტის ეს ნაწილი გაცილებით სახალისო და პროდუქტული აღმჩნდა ენის 

შემსწავლელებისათვის. ისინი დიდი ენთუზიაზმით მოეკიდნენ მათზე დაკის-

რებულ დავალებას ინგლისურენოვანი ბლოგების შექმნასთან დაკავშირებით 

(ბლოგის რამდენიმე ნიმუში თან ახლავს დისერატაციას დანართის სახით).  

კვლევის შედეგების სანდოობისა და ვალიდურიბის მიზნით, ექპერიმენტი 

ჩატარდა რამდენიმე ჯგუფში სხვადასხვა პედაგოგთან. მას შემდეგ, რაც ენის 

შემსწავლელები გაეცნენ ბლოგის სტრუქტურასა და აგების წესს, მოხდა ერთი 

ჯგუფის ოთხ ქვეჯგუფად დაყოფა (თითოეულ ქვეჯგუფში ოთხი სტუდენტი). 

შექმნილი ბლოგების ჯგუფებში გაზიარების შემდეგ ენის შემსწავლელებმა რეკო-

მენდაციების სახით ბლოგებს დაურთეს კომენტარები, რომლებიც მრავლად მოი-

ცავდა მოდალური კონსტრუქციების შემცველ მაგალითებს (მასალა თან ერთვის 

დისერტაციას დანართის სახით). 
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კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, ირკვევა, რომ ენის შემსწავლელებისათვის 

საკმაოდ ნათელია მოდალური ზმნებისა და მოდალური ერთეულების შინაარსი და 

ფუნქცია; აგრეთვე, ისინი ფლობენ აღნიშნული ლინგვისტური ერთეულების სწორად 

გამოყენების უნარებს. 
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ძირითადი დასკვნები 

 

ამდენად, კვლევამ ცხადყო, რომ ინგლისური ენის მოდალური ზმნებისა და 

ერთეულების ქართული ეკვივალენტების შესწავლა, მართლაც, მეტად საინტერესო 

და სპეციფიკურ სფეროს წარმოადგენს. საკითხის კონტრასტული ანალიზის შედეგად 

გამოიკვეთა შემდეგი:  

 

 მოდალობის ცნება არ არის მხოლოდ ლინგვისტური ცნება. მოდალობა ფართო 

ლოგიკურ-სემანტკური კატეგორიაა, რომელიც, ზოგადად, გამოხატავს გამონათ-

ქვამის დამოკიდებულებას რეალობისადმი (resp. ნიშნის დამოკიდებულებას აღსანიშ-

ნისადმი). 

 

 მოდალობა, მართლაც, ფართო და კომპლექსური საკითხია, რომლის სრულ-

ფასოვნად შესწავლის საფუძველზე, სავსებით შესაძლებელია, იმ შეუსაბამობების 

აღმოფხვრა, მინიმუმამდე დაყვანა მაინც, რაც თავს იჩენს ქართული და ინგლისური 

ტექსტების გადმოცემისა თუ თარგმანის პროცესში. 

 

 მოდალური სემანტიკა ენის ყოველ დონეზე ვლინდება, მაგრამ მოდალური 

კატეგორიის მაწარმოებლად მიჩნეულია ის ენობრივი ფორმები, რომლებიც მო-

დალური სემანტიკის მუდმივი გამომხატველია ენაში. ამ ფორმების გამოყენებას 

ყოველთვის შეაქვს მოდალური სემანტიკა ფრაზაში ან დისკურსში. 

 

 იმ ცნობილ სირთულეებთან ერთად, რომლებიც საერთოდ წარმოიქმნება 

ტიპოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებით, მოდალობის შემთხვევაში ჩნდება კიდევ 

სხვა ფაქტორი. როგორც შენიშნავს ფ. პალმერი, მოდალობის კვლევის სფეროში 

კრიტერიუმების სიზუსტე შეიძლება იყოს უფრო მიახლოებითი, ვიდრე რეალური. 

რამდენადაც აღნიშნულ სფეროში ოპერირება ხდება ისეთი ცნებებით, როგორიცაა: 

ირეალობა, არაფაქტობრიობა, სუბიექტურობა, შესაძლებლობა, აუცილებლობა და 

სხვ. რაც, ბუნებრივია, თავისთავად, აძნელებს ზუსტი კრიტერიუმების გამოყენებას. 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ეს ხელს არ უშლის მოდალობის ტიპოლოგიური 
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კვლევისათვის ადეკვატური პროცედურების გამოყენებას და მეტნაკლები სიზუსტის 

მიღწევას.  

 

 მოდალობა, რომელიც კონკრეტულ ენებში გამოხატულია გრამატიკული, 

ლექსიკური, საკუთრივ მოდალური, ინტონაციური, ტექსტუალური საშუალებებით, 

შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ენობრივი უნივერსალიაა; იგი თავის გამოხა-

ტულებას პოულობს ენის სხვადასხვა დონეზე, თუმცა მიუხედავად მისი 

უნივერსალურობისა, განსხვავებული ენები სხვადასხვაგვარად გადმოსცემენ მოდა-

ლობის სხვადასხვა ასპექტს, რომელთა შორისაც მკვეთრად გამოხატულ და 

გაცილებით თვალსაჩინო როლს ასრულებენ გრამატიკული საშუალებები. 

 

 ზოგადი დეფინიცია, რომელსაც შეუძლია მოიცვას მოდალობის მთელი 

შინაარსი, არ არსებობს. სხვადასხვა ავტორი, განსხვავებული პოზიციებიდან და 

მიზნებიდან ამოსვლით, ყურადღებას ამახვილებს მოდალობის სხვადასხვა მხარეზე. 

შესაბამისად, აღნიშნული კატეგორია ძირითადად გაგებულია, როგორც მიმართება: 

მოქმედების სუბიექტისა შესრულებულ მოქმედებასთან (გამოიხატება მოდალური 

ზმნებით); მოლაპარაკისა გამონათქვამის შინაარსთან (გამოიხატება მოდალური 

სიტყვებით); გამონათქვამის შინაარსისა სინამდვილესთან მოქმედების რეალობა-

ირეალობის თვალსაზრისით (გამოიხატება კილოს ფორმებით). 

 

 მოდალობა, ეს არის კატეგორია, რომელიც მოიცავს ორი სახის მოდალურ 

დამოკიდებულობას: გარეგან და შინაგან მოდალობას. ამის მიხედვით გამოყოფენ 

მოდალობის ორ ტიპს: სუბიექტურს და ობიექტურს. 

 

 მოდალობის გამოხატვის თვალსაზრისით, ენობრივ სისტემებს შორის არ 

არსებობს პრინციპული სხვაობა: ფაქტობრივად, ისინი ერთიანი უნივერსალური 

მოდელის კონკრეტულ გამოვლინებას წარმოადგენენ. სხვაგვარად, ენათა მრავალ-

ფეროვნება, რომელიც ერთი შეხედვით, უსასრულოა, რეალურად საკმაოდ შეზღუ-

დული გამოდის: „ენები იზომორფულია იმ აზრით, რომ მათ სტრუქტურებს 

საფუძვლად უდევს ერთი და იგივე ზოგადი პრინციპები“ (იაკობსონი: 95). 
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 თუმცა, იმის მიხედვით, თუ გამოხატვის რომელ საშუალებას ეძლევა 

უპირატესობა ამა თუ იმ ენაში, მოდალობის გამოხატვის ფორმებიც ენათა მიხედვით 

განსხვავებულია.  

 

 

 ქართულში მოდალობის გამოხატვის სისტემა:  

 მოდალური ზმნები 

 ნაწილაკები  

 სპეციალური სიტყვა-გამოთქმები  

 

 ინგლისურში მოდალობის გამოხატვის სისტემა: 

 მოდალური ზმნები  

 მოდალური გამოთქმები  

  ერთეულები 

 

 ინგლისურ და ამერიკულ ლიტერატურასა და ინტერნეტ სივრცეში არსებული 

ბლოგების შესწავლისას, მათი თარგმანების კვლევისას, გამოვლინდა, რომ მათი 

გადმოქართულება, უმეტეს შემთხვევაში, მოდალური საშუალებებით ხდება, მაგრამ 

ინგლისურში გამოყენებული ზმნა ქართულში ყოველთვის მისი ეკვივალენტი ზმნა 

არ არის, ხშირ შემთხვევაში იგი ან ზმნური წარმოშობის სიტყვაა, ან სხვა მეტ-

ყველების ნაწილი.  

 

 ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ მოდალური შინაარსის გადმოცემა მნიშვნე-

ლოვნადაა დამოკიდებული წინადადების სინტაქსურ კონსტრუქციაზე. თანამედ-

როვე ქართულში ამ ფუნქციით გამოიყენება ე.წ. ინფინიტიური კონსტრუქცია, 

რომელიც შედგება მოდალური შინაარსის ზმნებისა ან მოდალური ნაწილაკებისაგან, 

სახელზმნისა ან კავშირებითის ფორმებისაგან. ძირითადი სემანტიკური დატვირთვა 

მოდის კავშირებითის ფორმაზე, მოდალური ზმნები ან ნაწილაკები კი მოდალურ 

ელფერს სძენენ კონსტრუქციას. 
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 ფიზიკური უნარის, შესაძლებლობის, ნებართვის გამომხატველი მოდალური 

ზმნების ეკვივალენტებად ქართულ ენაში გვაქვს უარყოფითი ნაწილაკი ვერ, ზმნური 

წარმოშობის სიტყვა შეძლება, ასევე, არ შეუძლია-ს სინონიმი - არ ძალუძს/არ ძა-

ლუძთ. 

 

 რაოდენობრივმა დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ can/could/be able ფორმებით 

გამოხატული შესაძლებლობების დაახლოებით 10% არამოდალური ხერხებით 

ითარგმნება ქართულად. ამასთანავე, აღნიშნული მოდალური სიტყვების 49% მოდის 

can ზმნაზე, 46% - could ზმნაზე და მხოლოდ 5%-ს შეადგენს be able to ზმნა. 

 

 როგორც წარმოდგენილი მაგალითების თარგმანებიდან ჩანს, ინგლისური 

მოდალური ზმნების Ought, should, must, have to, to be to ქართული შესატყვისია 

ნაწილაკი უნდა. თუმცა, როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ის არ არის ერთადერთი 

საშუალება ინგლისურ ენაში გამოხატული ვალდებულება-მოვალეობისა და რჩევის 

„გადმოქართულების“. ამისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ წინადადების კითხვითი, 

ბრძანებითი ფორმები.  

 

 რჩევა-დარიგების, გონივრული გადაწყვეტილების გამოხატვა ასევე შესაძ-

ლებელია had better/ had better not / would rather - ზმნის საშუალებით, რომლის 

ქართული შეატყვისებიც იქნება უმჯობესია, უკეთესი იქნება, აჯობებს... 

 

 ვალდებულების, გამოხატვის ძირითადი საშუალება ქართულ ენაში არის უნდა 

ნაწილაკი. ის გამოხატავს ასევე რჩევას, გონივრულ გადაწყვეტილებას, აუცი-

ლებლობას და შეესატყვისება must, have to, should/ought, to be to მოდალურ ზმნებს. 

თუმცა, ხშირად ნაწილაკი უნდა ისე „უმნიშვნელოდ“ არის ტექსტში გაფანტული, რომ 

მისი ესოდენ მრავალფეროვანი ფუნქცია თითქოს შეუმჩნეველი რჩება. რაოდე-

ნობრივი თვალსაზრისით, ეს ნაწილაკი მოდალობის გამომხატველ ყველა საშუალე-

ბაზე ხშირად გამოიყენება. 
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  საანალიზო მასალაზე დაკვირვებით ალბათობის/ვარაუდისა და დასკვნების - 

შემდეგი სურათი მოგვცა: may -14%, might – 38%, could – 5%, can/can’t – 13%, must – 

24%, should – 3%, will - 3%. როგორც ვხედავთ, ყველაზე დიდი რაოდენობით გვხვდება 

might ზმნა, რაც ეწინააღმდეგება ბევრ სახელმძღვანელოსა თუ ნაშრომში გამოხატულ 

აზრს იმის შესახებ, რომ ალბათობის გამოხატვის ძირითადი საშუალება ინგლისურში 

არის may ზმნა. 

 

 ნათარგმნი ნიმუშებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათობის, 

ვარაუდის გამომხატველი მოდალური ზმნების ქართული შესატყვისებია: ზმნური 

წარმოშობის სიტყვა შეძლება და მისგან ნაწარმოები სხვადასხვა ფორმა (შემიძლია/ 

შემეძლო, შეუძლია, შესაძლოა...), აგრეთვე: ეტყობა, ვგონებ, ვფიქრობ, იქნება, ყოფილა; 

ნაწილაკები: უნდა/არ უნდა (იყოს), ვერ, იქნებ, ალბათ; ზმნათა კავშირებითისა და 

თურმეობითის ფორმები და სხვა. მსგავსი მაგალითები უხვად დასტურდება 

ორიგინალურ ქართულ მხატვრულ ლიტერატურაში. 

 

 წარმოდგენილი მაგალითების საფუძველზე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

სურვილის, გადაწყვეტილების, დაჟინების ინგლისური მოდალობის გამოხატვას 

ქართულში ძირითადად ზმნის კილოს ფორმები ითავსებენ, ხოლო ინგლისურში 

ისინი კიდევ ერთ ზმნასთან ერთად გვევლინებიან, რომელიც ყოველთვის უპირო 

ფორმითაა წარმოდგენილი, გამონაკლისს წარმოადგენს “dare” ზმნა, რომელშიც 

მოდალობა, თავისთავად, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც „სამომავლო“ “futurity” 

დინამიკურ მოდალურ ზმნებთან ერთად. საგულისხმოა აგრეთვე will-ის გამოყენება 

ნახევრად მოდალურ ზმნებთან - will have to, will be able to. მსგავსი მოდალობები 

ქართულში ძირითადად ზმნის კოლოს ფორმებითაა გამოხატული (II კავშირებითი, 

ხოლმეობითი, მყოფადი).  

 

  როგორც კვლევამ ცხადყო, გრძნობითი დამოკიდებულების გამომხატველი 

სიტყვები მცირე რაოდენობით გვხვდება, როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ მხატ-

ვრულ ნაწარმოებებში, განსხვავებით ვარაუდისა და დარწმუნებულობის გამომ-
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ხატველი სიტყვებისაგან. გრძნობითი დამოკიდებულება გამოხატულია ჩართული 

(მოდალური) სიტყვით, ან ფრაზით. 

 

  ვარაუდის გამომხატველი ძირითადი მოდალური ერთეულები ინგლისურ 

ენაში არის: probably, perhaps, maybe, possibly… ასევე ფრაზები seem to; I suppose; I hope 

… მათი ქართული შესატყვისებია: იქნებ, ალბათ, ჩემი აზრით/მგონი/ვინ იცის, 

შესაძლოა, შეიძლება. გარდა დასახელებული ერთეულებისა, ქართულ მხატვრულ 

ტექსტებში ვარაუდის/ალბათობის გამოსახატავად ხშირად გვხვდება აგრეთვე: 

ვფიქრობ, ვიმედოვნებ, თითქოს, ეტყობა, ძნელი სათქმელია, ადვილი შესაძლებელია, 

მგონი, იქნებ მართლა; ძნელი სათქმელია: 

 

 დარწმუნების გამოსახატავად ინგლისურ ენაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება 

მოდალური სიტყვა of course, ხოლო ქართულში - მისი ეკვივალენტი - რა თქმა უნდა. 

თუმცა, როგორც კვლევამ გვიჩვენა, of course ქართულად ყოველთვის არ ითარგმნება, 

როგორც რა თქმა უნდა. საკვლევ მასალად აღებული თარგმანების მიხედვით, of course 

- ის თარგმანის 67%-ს შეადგენს რა თქმა უნდა, 18%-ს - რასაკვირველია, დანარჩენ 

15%-ს - მართალია და ნამდვილად. არის შემთხვევები, როდესაც დასახელებულთაგან 

არც ერთი არ ფიგურირებს თარგმანში და, სამწუხაროდ, საერ-თოდ დაკარგულია. 

 

 სოციალური ბლოგების კვლევამ საინტერესო შედეგი მოგვცა იმ თვალ-

საზრისით, რომ წარმოჩინდა სოციალური მედიისთვის დამახასიათებელი ლექ-

სიკური ერთეულები და მათი ქართული შესატყვისები. დადასტურდა ერთი ახალი 

ერთეული for sure, რომელიც ლიტერატურაში არ შეგვხვედრია; საგულისხმოა ის 

ფაქტი, რომ შეზღუდვას განიცდის must ზმნა, რომელიც მისი კატეგორიულობის გამო 

თითქმის უარყოფილია დღეს ცოცხალ მეტყველებაში. 

 

 ექსპერიმენტმა ცხადყო, რომ ენის შემსწავლელებისათვის ძირითადად ნა-

თელია მოდალური ზმნებისა და მოდალური ერთეულების შინაარსი და ფუნქცია; 

ისინი, მცირე გამონაკლისის გარდა, ფლობენ აღნიშნული ლინგვისტური ერთე-

ულების სწორად გამოყენების უნარს. 
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ინგლისური ენის მოდალური ზმნების, ერთეულებისა და მათი ქართული 

შესატყვისების შემაჯამებელი ცხრილი დისერტაციას ახლავს დანართის სახით. 

დანართი N 18. 
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ბლოგები და ინტერნეტ რესურსები 
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96. Gas Price Rise Erases Impact of Tax Cut for Most 

97. Assange May Be Forced Out of Embassy 

98. Trump Rushed to Cancel Summit Before North Korea Did 

99. Study Links Intolerance with Support for Authoritarianism 

100. http://www.antat.ru/cgi-bin/img.pl/files/NT2011/NT-4-2011-25.pdf retrieved on 

June 1st, 2013. 

101. http://rae.ru/forum2012/18/3311 retrieved on June 1st, 2013.  
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N 16  

 

 

 

 

 166 



დანართი 17  

ტესტი 

University _________Ilia State University_____________ 

Course ____1____________________ 

Male/Female _____femele_______________ 

 

 

 Translate the following into Georgian pay attention to the words in italics: 

1. The cloak, surrounding this case should be deeply troubling to every Oklahoman…. 

 ამ საქმესთან დაკავშირებული მოსასხამი უნდა იყოს ძალიან შემაშფოთებელი 

ყველა ოლჰალაუმზე.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. They likely see themselves as “law and order” people who may not have been 

particularly concerned about wrongful convictions.  

 

 ისინი, როგორც ჩანს, თვითონ „კანონიერ და წესრიგად“ მიიჩნევენ იმ ადამიანებს, 

რომლებიც შესაძლოა განსაკუთრებით შეშფოთებული იყვნენ უკანონო მსჯავრის 

დადებით. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. “You may have noticed that today’s news is not dominated by the blockbuster 

revelations. 

 თქვენ შეიძლება შეგენიშნათ, რომ დღვანდელ ახალ ამბებში არ არის დომინი-

რებული ბლოკბასტერული გამონათქვამები. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. And she brought with her traditions that might have been totally foreign to some 

attendees. 

 მან მიყვანა თავისი ტრადიციები, რომელიც შეიძლება სრულიად უცხო 

ყოფილიყო ზოგიერთი დამსწრეთათვის 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. “Amen/This Little Light of Mine” awaited the arrival of the carriage that would take 

them on a ride through the streets of Windsor. 

,,ამინ/ნაღმების ეს პატარა სინათლე“ ელოდა ეტლის ჩამოსვლას, რომ წაეყვანათ 

ისინი ვინდსორის ქუჩების გავლით. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ex 2: Choose the correct meanings of the words in bold. 

“But the president, fearing the North Koreans might beat him to the punch, wanted to be 

the one to cancel first”.  

Uncertainty  

Certainty  

Inferring 
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When intolerant white people fear democracy may benefit marginalized people, they 

abandon their commitment to democracy,”  

Uncertainty  

Possibility 

Certainty  

And she brought with her traditions that might have been totally foreign to some 

attendees. 

Ability  

Uncertainty  

Certainty 

It couldn’t have been Walter that afternoon. 

Uncertainty  

Possibility 

Certainty  

It must have been one of the servants and after all they didn’t matter.  

Uncertainty  

Possibility 

Certainty  

Ex 3: Underline modal verbs in the following dialogue. 

 A: My school was very traditional. We had to call the teachers ‘sir.’ 

 B: Really? We could call the teachers by their first names. It was quite friendly. 

 A: And we had to wear a uniform. 

 B: A uniform? We didn’t have to do that, but we had to be well-dressed.  

 A: We couldn’t wear jeans, for example.  

 B: We can’t even wear jeans where I work now. And the women have to wear skirts, 

not trousers.  

 A: That sounds so old-fashioned. We can wear what we want.  

 B: Perhaps you should quit your job and come work with us. 

 

Thank you for your assistance! 
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University _____Ilia State University________________ 

Course ___English Language Department____________________ 

I.  Translate the following into Georgian pay attention to the words in italics 

1) The cloak, surrounding this case should be deeply troubling to every Oklahoman... 

გაურკვევლობა, რომელიც ამ საქმეს მოიცავს, თითოეულ ოკლაჰომელს უნდა 

ანაღვლებდეს.  

2) They likely see themselves as “law and order” people who may not have been 

particularly concerned about wrongful convictions. 

ადამიანები რომლებიც ზედმეტად არ წუხდებიან არასწოლი საქციელით, საკუ-

თარ თავს „კანონზე ზემდგომათ“ მიიჩნევენ 

3) “You may have noticed that today’s news is not dominated by the blockbuster 

revelations. 

ალბათ შენიშნავდი, რომ დღევანდელ ახალ ამბებში სკანდალური გახმაურებები 

არ არის. 

4) And she brought with her traditions that might have been totally foreign to some 

attendees. 

მან თავისთან ერთად მოიყოლა ტრადიცია, რომელიც სრულიად უცხო იყო სხვა 

დამსწრეებისთვის. 

5) “Amen/This Little Light of Mine” awaited the arrival of the carriage that would take 

them on a ride through the streets of Windsor. 

მოელოდნენ ეტლის მოსვლას რომელიც, ვინდსირის ქუჩაზე გაასეირნებდა. 

 

II. Choose the correct meanings of the words in bold. 

 

6) “But the president, fearing the North Koreans might beat him to the punch, wanted to 

be the one to cancel first.”  

a) Uncertainty  

b) Certainty  

c) Inferring 
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7) When intolerant white people fear democracy may benefit marginalized people, they 

abandon their commitment to democracy,”  

a) Uncertainty  

b) Possibility 

c) Certainty  

8) And she brought with her traditions that might have been totally foreign to some 

attendees. 

a) Ability  

b) Uncertainty  

c) Certainty 

9) It couldn’t have been Walter that afternoon. 

a) Uncertainty  

b) Possibility 

c) Certainty  

10) It must have been one of the servants and after all they didn’t matter.  

a) Uncertainty  

b) Possibility 

c) Certainty  

III. Underline modal verbs in the following dialogue. 

11) A: My school was very traditional. We had to call the teachers ‘sir.’ 

12) B: Really? We could call the teachers by their first names. It was quite friendly. 

13) A: And we had to wear a uniform. 

14) B: A uniform? We didn’t have to do that, but we had to be well-dressed. We  

15)  couldn’t wear jeans, for example.  

16) A: We can’t even wear jeans where I work now. And the women have to wear 

skirts, not trousers.  

17) B: That sounds so old-fashioned. We can wear what we want.  

18)  Perhaps you should quit your job and come work with us. 

 

Thank you for your assistance! 
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University SDASU University___________________ 

Course second ________________________ 

Male/Female female____________________ 

IV.  Translate the following into Georgian pay attention to the words in italics 

 

7) The cloak, surrounding this case should be deeply troubling to every Oklahoman…. 

- ტანისამოსი, რომელიც ამ საქმის გარშემოა, უნდა იყოს ძალიან შემაშფოთებელი 

ყველა ოლჰოლმანისთვის .... 

___________________________________________________________________________ 

 

8) They likely see themselves as “law and order” people who may not have been 

particularly concerned about wrongful convictions. 

 

9) ისინი, როგორც ჩანს, საკუთარ თავს „კანონიერად და წესრიგად“ ის 

ადამიანები რომელთაც შეიძლება არ ჰქონდეთ შეურაცხმყოფელი ეჭვები. 

___________________________________________________________________________ 

 

10) “You may have noticed that today’s news is not dominated by the blockbuster 

revelations.თქვენ შეიძლება შენიშნეთ, რომ დღევანდელი ამბები არ დომინირებს 

ბლოკბასტერული გამონათქვამებით.  

 

11) And she brought with her traditions that might have been totally foreign to some 

attendees. 

მან მოიხმო თავისი ტრადიციები, რომელიც შესაძლოა უცხო ყოფილიყო 

დამსწრეთათვის. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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12) “Amen/This Little Light of Mine” awaited the arrival of the carriage that would take 

them on a ride through the streets of Windsor. 

„ამინ/ ჩემი პატარა სინათლე“ ელოდა ვაგონის ჩამოსვლას, რომელიც მათ გაატა-

რებდა Windsor-ის ქუჩებში.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

V. Choose the correct meanings of the words in bold. 

13) “But the president, fearing the North Koreans might beat him to the punch, wanted to 

be the one to cancel first”.  

d) Uncertainty ● 

e) Certainty  

f) Inferring 

11) When intolerant white people fear democracy may benefit marginalized people, they 

abandon their commitment to democracy,”  

d) Uncertainty  

e) Possibility ● 

f) Certainty  

12) And she brought with her traditions that might have been totally foreign to some 

attendees. 

d) Ability  

e) Uncertainty ● 

f) Certainty 

13) It couldn’t have been Walter that afternoon. 

d) Uncertainty  

e) Possibility 

f) Certainty ● 

14) It must have been one of the servants and after all they didn’t matter.  

d) Uncertainty  

e) Possibility 

f) Certainty●  

VI. Underline modal verbs in the following dialogue. 

19)  A: My school was very traditional. We had to call the teachers ‘sir.’ 
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20)  B: Really? We could call the teachers by their first names. It was quite friendly. 

21)  A: And we had to wear a uniform. 

22)  B: A uniform? We didn’t have to do that, but we had to be well-dressed. We  

23)  couldn’t wear jeans, for example.  

24)  A: We can’t even wear jeans where I work now. And the women have to wear skirts, 

not trousers.  

25)  B: That sounds so old-fashioned. We can wear what we want.  

26)  Perhaps you should quit your job and come work with us. 

 

Thank you for your assistance! 

 

 

 

 

 

 

 174 



დანართი N 18 

მოდალობის გამომხატველი ინგლისური და ქართული ეკვივალენტები 

 

მოდალური ზმნები 

Will   შესრულება აუცილებლობა, მუქარა, 
დაპირება 

Can/ Could/ be able 
to  

May 

შეძლება/უნარი /ნების 
დართვა/ 

შესაძლებლობა; 
ფიზიკური უნარი; 
უნარი; ნებართვა; 
წინააღმდეგობის არ 
ქონა. 

Can see/ feel/smell   ფიზიკური უნარი 

can’t/cannot may 
not 

ვერ შეძლება/ 
შეუძლებელი/ვეღარ/ არ/ არ 
ძალუძს/ აკრძალვა 

შესაძლებლობის არ 
ქონა; აკრძალვა 

may/might  
Might/could/ would 

/should + have + past 
participle II  

შეიძლება, ძალუძს, იქნებ ალბათობა/ ვარაუდი 

seem to; I hope/ 
should / may 

ვფიქრობ, ვიმედოვნებ, 
თითქოს, ეტყობა, ძნელი 
სათქმელია, ადვილი 
შესაძლებელია, მგონი, 
იქნებ მართლა; ძნელი 
სათქმელია: 

Ought, should, 
must, have to, have got 
to / To be to  

უნდა/ იყო 
იძულებული/საჭირო იყოს/ 

ვალდებულება/ 
მოვალეობა/ რჩევა 
დარიგება/ 
აუცილებლობა  

had better/ had 
better not / would 
rather 

უმჯობესია, უკეთესი 
იქნება, სჯობს, მირჩევნია, 
აჯობებს... 

რჩევა დარიგება 

Need/ Need not საჭირო /არაა საჭირო 
/აუცილებელი 

აუცილებლობა/ 
აუცილებლობის არ ქონა 

I believe must 
surely, Really Of course 
– Definitely Surely 
Certainly Indeed Truly 

მართლა, ნამდვილად.რა 
თქმა უნდაუსათუოდ, 
უთუოდ ნამდვილად, 
მართლაც  

დარწმუნება 
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მოდალობის გამომხატველი ერთეულები 

ინგლისური ენა ქართული ენა სემანტიკა 

Certain/ of course/ უდავოა; მართლაც; რაღა თქმა 

უნდა; აშკარაა, ცხადია; 

რასაკვირველია; 

უეჭველობა, 

უტყუარობა, 

დასტური 

Certainly/really; 

of course/indeed/ 

definitely/truly/ 

surely/ 

შეიძლება; შესაძლებელია; იქნებ; 

ეგებ; უნდა;ლამის; ნეტავ; მგონია; 

ალბათ; ვიმედოვნებ, როგორც 

ეტყობა; თითქოს; 

ვარაუდი 

Know/ can may ვიცი+მასდარი, შემიძლია; 

შეუძლია; 

უნარი, 

შესაძლებლობა 

Have to /have got to 

/be to 

მომიწევს;იძულებული ვარ; აუცილებლობა 

So.. let’s ადგა... და; მოდი; გადაწყვეტილება 

worth ღირს შეფასების 

დამოკიდებულება 

please რა თხოვნა; 

If ერთი არ მუქარა 
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