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У статті проаналізовано різні підходи до визначення категорії евіденційності в мовознавстві, 

описано типи евіденційності та охарактеризовано різноманітні засоби її репрезент ації в німецькій 
мові.
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Іп іке рарег іке <Іі$егепі теїкосіз о /  арргоаск ґо іке (іеіегтіпаііоп о /  іке саІе§огу о /  еуісіепііаіііу іп 
Ііп§иі5ґіс5 аге апаїузесі, іке іурез о /  еуісіепііаіііу аге сІезсгіЬесІ апсІ уагіоив теапз о /  ікеіг гергеїепіаііоп іп 
Оегтап аге сіе/їпесі.

К еу м?ог(Ї5: еуісіепіїаііґу, Зігесі еуісіепґіаііґу, іп<Іігесі еуісіепґіаііґу, іп/егепсіаііґу, ге{е11іп§, регсерііаіііу, 
тосіаііґу.

Явище евіденційності є предметом наукових розвідок у багатьох мовах, тому на 
сьогодняшній день існує чимало робіт, присвячених цій проблемі, зокрема, відомі 
дослідження Л. Андерсона, Н. Арутюнової, П. Дендаля, Н. Козинцевої, Дж. Натца, 
Ф.Р. Палмера, Т. Уілетта, Ф. де Хаана, В. Храковського, М. Шмельова та інших. Проте 
дослідження категорії евіденційності започатковане в мовознавстві відносно недавно 
(останні десятиріччя XX ст.), тому існує ціла низка дискусійних питань, пов’язаних зі 
статусом цієї категорії, граматичними й лексичними засобами її маркування, семантичними 
особливостями функціонування цих засобів у системі мовлення.

Об’ єкт дослідження становлять моно- і поліпредикатні німецькомовні конструкції із 
семантикою евіденційності. Завдання пропонованої статті полягають у систематизації 
підходів до визначення категорії та типології евіденційності, встановленні засобів її 
репрезентації в німецькій мові на різних мовних рівнях.

Поняття евіденційності розглядають у лінгвістиці в широкому і вузькому сенсі. У 
широкому змісті -  це модальність, яка вказує на те, наскільки той, хто говорить, упевнений в 
інформації, яку він повідомляє. Відповідно, евіденційність може мати такі значення: 
впевненість, сумнів, логічну можливість або необхідність. У вузькому розумінні ця категорія 
слугує для вказівки на джерело, від якого/ з якого мовець отримав знання [4: 203-207]. 
Основною особливістю досліджуваної категорії у європейських мовах, зокрема, німецькій, є 
«різнооформленість», тобто здатність бути представленою засобами різних мовних рівнів, 
оскільки евіденційність у цих мовах постає функціональною, або комунікативною 
категорією, категорією тексту [1: 32].

На думку Р. О. Якобсона, категорія евіденційності передбачає співвідношення між 
об’єктивним фактом та ситуацією його відображення [10: 96]. Основними евіденційними 
джерелами виступають чуже мовлення і перцептивне сприйняття, за допомогою яких мовець 
будує пропозицію про події, безпосереднім свідком яких він не був [6: 2]. Експлікатори 
евіденційних значень (евіденціали) є «показниками, які означають те, що стосується 
джерела інформації, на підставі якої утворюється пропозиція» [11: 274]. Залежно від джерела 
інформації, на яке вказує мовець, Т. Уіллет виокремлює три основних типи евіденціалів:



- пряме свідчення (айезіегї еуігїепсе), яке містить вказівку на джерело, яке доступне 
сенсорному сприйняттю, тобто сенсорна евіденційність;

- непряме свідчення із вказівкою на джерело інформації, тобто переказування (герогіегї 
еуігїепсе);

- непряме свідчення, яке ґрунтується на непрямих ознаках, які дозволяють мовцеві 
встановити ситуацію, свідком якої він не був (іпґеггтд еуігїепсе), тобто інференцію [13: 57
58].

Т. Уіллет розподіляє сенсорні евіденціали відповідно на: візуальні (уізиаі), аудитивні 
(аигїіїогу) та ті, які сприймаються іншими шляхами (оіЬег зепзогу), та зараховує до них 
різноманітні класи слів: модальні слова, дієслова, прислівники, модальні словосполучення на 
зразок іо ту тіпіі, іп Нін оріпіоп, дискурсивні маркери, частини складнопідрядного речення 
(Не наісі), парентези (ан Не наісі) тощо [13: 57-58].

Деякі інші лінгвісти, узагальнюючи непрямі джерела інформації, визначають два 
основних семантичних підтипи евіденційності: пряму та непряму [3: 46; 5: 15].

За допомогою прямої евіденційності мовець констатує факти, викладає думки тощо, в 
істинності яких він не сумнівається та намагається цю істинність довести, в такому разі 
евіденційність часто поєднується з оцінкою того чи іншого кута зору [2: 24]. Засобами 
репрезентації прямої (сенсорної) евіденційності у німецькій мові виступають:

1. Конструкції з особовим займенником І-ої особи однини або множини ісН, м>іг і 
перцептивні дієслова на зразок Ьетегкеп, ЬеоЬасНіеп, /иНІеп, тегкеп, неНеп, Ногеп або дієслова 
із семантикою ментальності дІаиЬеп, Наїіеп /иг, /іпіїеп,аппеНтеп, деніеНеп тощо, напр.: ІсН 
тегке, іїанн тії Кеіїеп пісНі теНг гіеі ги тасНеп м>аг (Е.М. Кетащие); ІсН дезіеНе, іїанн ісН тіг 
тії йіенет Арреіі о/іег еіп м>епід м>іе ^оп ^иісНо^ е̂ Vо^котте.

2. Сталі звороти й мовленнєві кліше ментальной сфери (думки й припущення): 
теіпег Меіпипд /  АпнісНі пасН, ісН НаЬе іїеп Еіпіїгиск, ісН НаЬе еіпе Иее, ісН Ьіп іїег 
ОЬеггеидипд та ін., напр.: ІсН Наііе йеп Еіпйгиск, іїанн піетапії іп іїег ШасНіденсНІа/еп Наііе.

3. Утворення з описовими зворотами, які вказують на пряме джерело інформації 
^ог теіпеп (ипнегеп) Аидеп, дІеісН Vо̂  тіг(ипн), іп Апм>енепНеіі Vоп, іт Веінеіп Vоп, іп ]-н 
Седепм>агі та ін.), напр.: ^іенен РгоЬІет м>игіїе іп теіпег АпмеяепНеіі Лннкиііегі; Іп Седепмагі 
Vоп апйегеп Наі ег іНп ЬенсНітр/і.

Непряма евіденційність може бути представлена системою засобів різних мовних 
рівнів, об’єднаних спільною семантикою експліцитної вказівки на опосередковане 
джерело мовця стосовно інформації, яку він повідомляє. Такі висловлювання можуть 
ґрунтуватися на умовисновках (інференційність), повідомленні іншої особи (переказування), 
чуттєвому сприйнятті іншої особи (перцептуальність) [3: 46].

Інференційність ґрунтується на логічних висновках, коли для пошуку причини ситуації 
мовець відбудовує її за певними наявними ознаками й шляхом здійснення розумових 
операцій. Засобами вираження цього значення виступають:

1. Модальні слова й словосполучення, які містять вказівку на джерело інформації і 
функціонують у висловлюванні як вставні компоненти (Ьеніітті, даг, дем>інн, теіпег Меіпипд 
пасН, паіигІісН, теіпеімедеп, нісНег, гіеїїеісНі, маНгясНеіпІісН та ін.), напр.: Еіп]'ипдег МепнсН 
кат, Іенепії, еіп 8іиіїепі м>аНгнсНеіпІісН (Е.М. Кетащие); ^іен іні теіпег Меіпипд пасН аЬег 
м>еіїег/иг &е Веіго//епеп посН/иг &е 8асНе пиігІісН оіїег ніптоїї [1: 23].

2. Прислівники (кіаг, о//епЬаг, о//епнісНіІісН, неІЬніуегнійпШісН, Vе̂ н й̂пЛісН тощо), напр.: 
Ен іні аЬег о//етісНШсН, іїанн &е № насНеп іп іїеп Vе^нсНіеіїепеп е̂ЬепнаЬнсНпі^ е̂п 
ипіегнсНіеЛісН Нйи/гд ніпй.

3. Синтаксичні конструкції з дієсловами ментальної діяльності (йепкеп, дІаиЬеп, Наїіеп, 
теіпеп, Vе̂ ти̂ еп, Vе̂ ййсН̂ ідеп, м>іннеп, 8сНІи$/оІдегипд гіеНеп тощо), які вказують на факт 
сприйняття інформації або володіння нею, напр.: Ег Наііе тяяеп тшзеп, м>іе де/йНгІісН іїан 
маг (Н. В6І1).

4. Речення з іменниками, спільнокореневими з дієсловами на позначення інтелектуальної 
діяльності, які входять до складу головної частини складнопідрядного речення і виконують 
аналогічну функцію, що й дієслова (іїег Сеіїапке, &е Меіпипд, іїег Vе̂ іїасН̂ , &е Vе^ти^ипд, &е 
8сНІиД/оІдегипд та ін.), напр.: ^іен аЬег Іеді йіе Vе^тиіипд паНе, іїанн іїіе 8іааінЬапк тіі іїет



ЬеаЬнісНіідіеп Еіпнііед іїег Ргеиннад Ьеі Нарад^їоуії Напії/еніе Еідепіпіегеннеп Vе̂ /о̂ д̂ ; Ег іні 
нсНпеІІ ги іїег 8сНІи$/оІдетпд декоттеп, іїанн ег іїаги даг пісНі іп іїег ̂ аде іні.

5. Конструкції с неозначено-особовим займенником тап, в яких цей прономінатив в 
узагальненому вигляді репрезентує певний колективний, збірний суб’єкт, який не 
конктетизується мовцем з огляду на низку причин (несуттєвість імен для даних умов 
дискурсу, типовість кута зору тощо). В таких реченнях використовуються дієслова й 
іменники, які належать до ментальної сфери, напр.: Мап деНі йаVоп аи$, іїанн 
е̂и^нсНкепп^пінне іп іїег ЖіннепнсНа/і, іп іїег ЖігінсНа/і ипії Vо̂  аііет аи/іїег еигорйінсНеп ЕЬепе 

аи/]еіїеп Раїї пиігїісН, Ьінм>еіїеп поім>еп&д ніпй оіїег даг /иг &е Каггіеге /огйегїісН [1: 30].
Евіденційні форми переказування відображають неособисту (вторинну) інформованість 

мовця про події, репрезентуючи як реальні, так і нереальні дії, і вказуючи на певний 
(первинний / вторинний) вид інформації, отримаманий мовцем. Таким чином, евіденційні 
морфеми можуть повідомляти, що джерелом знання мовця є особистий досвід, пряма 
сенсорна евіденційність, інференція в результаті непрямої евіденційності (очевидності). Всі 
ці чинники утворюють певну ієрархію: сенсорна: особистий досвід >> пряма евіденційність 
>> непряма інференція >> висловлювання [8: 173].

Ю. Рот зазначає, що переказувальні форми відбивають суб’єктивне ставлення мовця до 
висловлювання і їхнє використання зумовлене здебільшого індивідуальним мовним 
досвідом, відповідно, мова йде не про об’єктивну граматичну необхідність, а про 
суб’єктивну схильність до використання форм переказування. Категорія переказувальних 
форм характеризується стійкістю у вживанні та чіткою оформленістю. Основним у значенні 
цих форм, на думку Ю. Рота, є висловлення невпевненості, сумніву, недостовірності 
інформації, яка повідомляється. Темпоральний компонент может доповнювати це основне 
значення [12: 162-163].

Спільним для усіх засобів репрезентації переказування постає той факт, що мовець 
повідомляє інформацію, спираючись на вербальне повідомлення зовнішнього джерела 
(другої особи, групи осіб). Зокрема, можна зазначити такі семантичні варіанти:

1. Речення з кон’юнктивними формами (у німецькій мові досить чітко сформована 
система презентних форм кон’юнктива (Коп)ипкііу I) для передачі «чужого мовлення»), 
напр.: Ег надіе, іїанн ніе пісНі котте. 8іе еггйНІіе іНгег Ргеип&п, ніе НаЬе нісН диі аи/ &е 
Рги/ипд Vо^Ье е̂ііеі.

2. Складнопідрядні з’ясувальні речення з модусними дієсловами або іменниками, які 
семантично пов’язані з мовленням, мисленням, сприйняттям, напр.: Ека яадіе, ніе неі кгапк; 
Ег ЬегісНіеі, іїанн ен іНт іп іїег 8сНиїе пісНі диі деНе, іїанн неіпе е̂Н е̂  ̂ ипії МіінсНиїег 
дгб$іепіеіІн дедеп іНп неіеп [1: 27].

3. Конструкції з евіденційними частками іїепп кеіп(е), іїосН, ]'а, пісНі, м>оНї, які, крім 
основного модального значення «позначення чужого стилю висловлення, суб’єктивної 
передачі чужого мовлення», вказують на модальне значення істиності або хибності даного 
значення, що визначається контекстом [7: 163], зокрема, частка м>оНї означає припущення, 
побудоване на логічному висновкові; частки пісНі, іїепп кеіп(е), йосН, ]а  підкреслюють 
впевненість, яка базується на чуттєвому сприйнятті стану речей мовцем [9: 353], напр.: 
ОЬм>оНї ніе тісН піетаїн Vе̂ н̂ апіїеп Наі ипії Ьеі іНгег Сеініен- ипії Ег/аНгипднніи/е Vе̂ н̂ еНеп 
коппіе, но ти$ ніе йосН іттег еіпе АНпипд теіпен іппегніеп Женепн деНаЬі НаЬеп; Вініапд НаЬе 
моНІ каит іетапії Vоп іїег пеиеп 8о/ім>аге теНг денеНеп аїн іїіе Апкип&дипд іт Іпіегпеі.

4. Реченнєві утворення з вставними словами і реченнями, які містять вказівку на джерело 
інформації: вставні слова на зразок ]-н АпнісНі пасН, ]-н Аиннаде пасН, пасН іїеп СегисНіеп, ]-н 
Меіпипд пасН, ]-н Жогіеп пасН, напр.: № сН АтісНі Vоп ^тме і̂ ;̂сНШ е̂т нсНм>йсНі еіпе НоНе 
8сНаіїніо//ЬеІаніипд іїан Іттипнуніет іїег 8ееНипіїе ипії тасНі ніе /иг іїеп Vі̂ ин аи/йїїід [2: 23]; 
вставні речення зі сполучником м>іе на зразок м>іе тап іїепкі, м>іе тап наді, м>іе Ьекаппі або 
безсполучникові -  тап іїепкі, тап дІаиЬі, тап наді тощо, напр.: ^іе Кедіегипднагі, міе тап 
дІаиЬі, іні /иг іїан Vо̂ к Vоп м>енепіїісН НоНегет Капд аїн іїіе 8іааін/огт [2: 23].

5. Конструкції на зразок ен м>М апдепоттеп, йанн.../ен нсНеіпі, ... /  іїан Неі$і..., напр.: Е$ 
ясНеіпі, аїн м>оїїіе ен пісНі РгиНїіпд м>егіїеп; Коттеггіеїї егм>йсНні іїег Нагіеп, йа$ Неі і̂ 
"тннепнсНа/іїісНеп", Зсіепсе-Рісііоп еіпе де/йНгїісНе Копкиггепг іп Сеніаїі іїег Саііипд Рапіану.



Перцептуальність співвідноситься з вторинним сенсорним рівнем, коли мовець уже не 
виступає безпосереднім учасником ситуації, а постає зовнішнім спостерігачем того, що інша 
особа має прямий доступ до інформації та отримує знання через чуттєвий досвід [3: 47]. 
Засобами репрезентації такої семантики у німецькій мові визначають конструкції з 
перцептивними дієсловами (Ьетегкеп, ЬеоЬаскґеп, /йкіеп, кдгеп, тегкеп, зекеп, зрйгеп тощо), 
напр.: Мап зргіскґ епсіїіск сііе діеіске Зргаске, Ьетегкі еіпе Коттепґаґогіп іп (іег Тадезгеіґипд 
тіґ Вііск аи/сііе пеиеп Неггеп...; 1)оск сііе Роїакеп ярйгіеп м>окІ, <ісі88 сііе Ки§еІп ка§еШісШ 
§е/Іо§еп катеп, ипсі сісим сііе 8аске Ьгетііск м>игсіе.

Таким чином, модальне значення евіденційності в німецькій мові може бути виражене 
системою засобів різних мовних рівнів: 1) лексичного (лексичні одиниці із семантикою 
мовлення, мислення, сприйняття); 2) морфологічного (дієслова, іменники, частки, 
прислівники); 3) синтаксичного (прості й складні речення, вставні слова і речення). Зокрема, 
семантику евіденційності можуть представляти дієслова мовлення, аргументації, ментальної 
і чуттєвої сфери, віддієслівні іменники з аналогічною семантикою, модальні прислівники, 
слова, частки, вставні слова і конструкції, презентні форми кон’юнктива, складнопідрядні й 
безособові речення.

Дослідження проблеми евіденційності в німецькій мові відкриває широкі перспективи 
для наукових пошуків, зокрема, з галузі функціональної семантики.
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