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მარიამ ორკოდაშვილი 
 
 

ევიდენციალობის გამოხატვა ქართულსა და ინგლისურში 
 

წინამდებარე ნაშრომი განიხილავს ევიდენციალობის გამო-

ხატვის მაგალითებს ინგლისურსა და ქართულში. ევიდენციალობა 

სხვადასხვა ენაში განსხვავებული ლექსიკურ-გრამატიკული, ლინ-

გვოსტილისტიკური თუ პრაგმატული საშუალებით გამოიხატება. 

მისი ძირითადი ფუნქციაა ინფორმაციის წყაროს გრამატიკული გა-

მოხატვა, ინფორმაციის გადმოცემისას წყაროს სიზუსტის ან მოსაუბ-

რის დარწმუნებულობის ხარისხის ამსახველი სამეტყველო და ლინ-

გვისტიკური ერთეულების მართებული გამოყენება. ამ მხრივ მის 

ძირითად ასპექტს წარმოადგენს  განწყობის – მოსაუბრის ან მწერ-

ლის დამოკიდებულების – წარმოჩენა ნათქვამისა თუ დაწერილის 

მიმართ.   

ევიდენციალობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა 

დარგისა და სფეროს ტექსტებისა თუ სამეტყველო აქტების წარმარ-

თვაში. ეს დარგებია: ინფორმაციის თეორია, სამეცნიერო მედია, სა-

მეცნიერო წერა, საჯარო პრეზენტაციები, აკადემიური დისკურსი, 

იურიდიული დისკურსი, ბიზნესდისკურსი და მრავალი სხვა. ყვე-

ლა ეს დარგი თავისი არსიდან და პროფესიული თავისებურებიდან 

გამომდინარე, საჭიროებს ევიდენციალობის შემცველი, გამომხატვე-

ლი თუ ნაგულისხმევი ლინგვისტიკური ერთეულებისა და სტრუქ-

ტურების გამოყენებას.  

 

* * * 

 განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ევიდენციალობის გამო-

მხატველ საშუალებათა შედარება ინგლისურსა და ქართულში. ინ-

გლისურში (ისევე, როგორც ინდოევროპული ენების უმეტეს ნაწილ-

ში) ევიდენციალობა ძირითადად ლექსიკური ფრაზებითა და სინ-

ტაქსური სტრუქტურებით გადმოიცება, ხოლო ქართულში ევიდენ-

ციალობა ფაქტობრივად ზმნის პირველი თურმეობითის ფორმას 

უკავშირდება. 
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It appears he has said; he is said to have proved; it turns out that he 

has lied; it turns out she has shouted (as they say it); she is said to have 

seen it.   

უთქვამს, დაუმტკიცებია, მოუტყუებია, უყვირია, უნახავს 

(თურმე).  

 

* * * 

შესაძლებელია გამოიყოს ევიდენციალობის შემდეგი ძირითა-

დი სახეობანი: 

ა) ვიზუალური – Visual evidentiality (საკუთარი თვალით ნანა-

ხი): 

წარსულის (პერფექტული ან აორისტის) ფორმებით გამოხა-

ტული: 

წიგნები უკვე მოიტანეს (მე ვხედავ მათ თაროებზე), შდრ.: 

წიგნები უკვე მოტანილია. 

They have already brought the books (I see them on the shelves).  

ბ) გადმოცემული ევიდენციალობა (სხვისი ნათქვამი) – 

reported evidentiality: 

პერფექტულ-რეზულტატური, პირველი თურმეობითის ფორ-

მით გადმოცემული: 

(თურმე) წიგნები უკვე მოუტანიათ (როგორც მითხრეს). 

It appears/turns out they have already brought the books.  

The books are said to have already been brought.  

გ) ინფერენციული ევიდენციალობა, ლოგიკური მსჯელობის 

ან დაკვირვების შედეგად გამოთქმული ვარაუდი ან დასკვნა  - 

inferential evidentiality:  

(ეტყობა) წიგნები უკვე მოუტანიათ (ყველა სტუდენტს წაკი-

თხული აქვს ტექსტები იმ წიგნებიდან, ე.ი. დაკვირვებიდან დასკვნა 

გამოვიტანე, თუმცა შეიძლება წიგნები არ მქონდეს ნანახი). 

They must have already brought the books (I see, everyone has 

read the texts from those books, although I might not have seen the books 

themselves).  

დ) საეჭვო, სავარაუდო ევიდენციალობა – Dubitative evidential: 

სავარაუდო ევიდენციალობა ხშირად თუ კავშირ-ნაწილაკს 

იყენებს, რომლის ინგლისური შესატყვისი whether კავშირის მეშვე-

ობით გამოიხტება. 
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საეჭვოა, თუ სიმართლეს ამბობდა (დარწმუნებული არ ვარ).  

It’s doubtful whether he was telling the truth (I am not sure).  

 

ასპექტი და ევიდენციალობა 

 
ევიდენციალობა შეიძლება გამოიხატოს არა მხოლოდ პერფექ-

ტულ-რეზულტატური ფორმებით, არამედ განგრძობითი, უსრული 

ასპექტის ნაკვთებითაც:  

დავინახე, რომ წიგნები მოჰქონდათ. 

I saw them carrying the books.  

თურმე წიგნები მოჰქონდათ (როგორც მითხრეს). 

They are said to have been carrying the books.  

ეტყობა წიგნები მოჰქონდათ (სიტუაციიდან დასკვნა გამოვი-

ტანე – ინფერენციული).  

They seem/appear to have been carrying the books.  

 

აწმყოსა და მომავლის ევიდენციალობა 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ევიდენციალობა თავისთავად ძირი-

თადად  წარსულ ან დასრულებულ ფაქტს ან ქმედებას გულისხმობს, 

იგი აწმყოსა და მომავლის ფორმებსაც გადმოსცემს. 

აწმყოს ევიდენციალობა ინგლისურში უპირატესად ეპისტე-

მური მოდალური ფორმებით გამოიხატება.  

ახლა პაატა სახლში უნდა იყოს (როგორც წესი, ამ დროს სა-

ხლშია ხოლმე). 

Paata should be at home now (he usually is at home at this time).  

ახლა წესით სტუდენტები დავალებებს უნდა წერდნენ (ამ 

დროს ასე ხდება ხოლმე). 

The students should be writing the tasks right now (they usually do 

this at this time).     

მომავლის ევიდენციალობა უმეტესად მყოფადის ფორმებით 

გამოიხატება ქართულში, ხოლო going to / will კონსტრუქციებით – 

ინგლისურში:  

ხვალ უნდა მოვიდეს / მოვა (თვითონ მითხრა). 

He is going to come tomorrow. He will come tomorrow (he told me 

so).   
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(თურმე) ხვალ უნდა მოვიდეს (როგორც მითხრეს, როგორც 

გავიგე). 

It appears he is going to come tomorrow (as I was told). 

ეტყობა ხვალ მოვა / უნდა მოვიდეს (როგორც მე ვვარაუდობ). 

It seems he will come tomorrow (as I assume).  

 
ინფერენციული ევიდენციალობა Inferential evidentiality 

 

განსაკუთრებულად საინტერესო ჩანს ინფერენციული ევი-

დენციალობის  კატეგორია, რადგან ის სხვისი ნათქვამის, გადმოცე-

მულისა და მსმენელის ლოგიკური მსჯელობა-დასკვნის ნაზავია.  

მუქარა შენიღბულად / მინიშნებით გადმომცეს (ე. ი. სხვის ნა-

თქვამსა და ჩემს მსჯელობას ვაერთიანებ).  

The threat was couched in the vaguest possible terms (combines 

others’ speech with my logical deduction).  

მირატიულობა და მოულოდნელობის ეფექტი Mirativity and 

unprepared mind. 

ევიდენციალობა ხშირად მოულოდნელ, წარმოუდგენელ 

ფაქტს გადმოსცემს.    

თურმე ამდენ ხანს სულ გვატყუებდა! (არ ველოდით, ახლა შე-

ვიტყვეთ) 

It appears, he was telling a lie all through this time! (we did not 

know it, we just learnt about it).  

თურმე სულ სხვა რამ მომხდარა! (არ ველოდით, ახლა აღმო-

ვაჩინეთ, მივხვდით). 

It turns out, something different has happened (we did not expect 

it; we just found out about it. 

 

 

მოდალური ზმნები და ევიდენციალობის გრადაცია 

დარწმუნებულობის ხარისხის მიხედვით –  

მრავალმოდალურობა 

 

ინგლისურში ნათქვამის დარწმუნებულობის ხარისხი უმეტე-

სად მოდალური ზმნებით გადმოიცემა. 

He must have made a mistake (I am sure based on the evidence). 
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ნამდვილად შეცდომა დაუშვა (დასკვნა გამოვიტანე შედეგებ-

ზე დაყრდნობით). 

He could have misunderstood me (physical possibility). 

შეიძლება, სწორად ვერ გაიგო (დასკვნა გამოვიტანე ფიზიკურ 

შესაძლებლობაზე დაყრდნობით). 

შესაძლებელია (ალბათ, სავარაუდოდ), სწორად ვერ გაიგო (ვა-

რაუდი გამოვთქვი). 

He may / might have misunderstood me (it is likely that he 

misunderstood me, but I am not sure).  

 

მარკირებული და არამარკირებული ევიდენციალები 

 

ფაქტის თვითმხილველის პოზიციიდან დაფიქსირების დროს 

ევიდენციალობა არამარკირებულია, ე.ი. მის გამოსახატავად დამა-

ტებითი გრამატიკული ფორმა არ გამოიყენება, მაგ.: მან ქვეყანა გუ-

შინ დატოვა (ჩემი თვალით დავინახე). He left the country yesterday. 

სხვისი ნათქვამიდან გამომდინარე ფაქტის დაფიქსირებისას 

ევიდენციალობა მარკირებულ ფორმას იძენს თურმეობითის ფორ-

მის საშუალებით, მაგ.: (თურმე) ქვეყანა დაუტოვებია (როგორც მი-

თხრეს, როგორც გავიგე). It appears, he left the country (as I was told). 

აღსანიშნავია, რომ დასკვნის გამოტანის შედეგად ფაქტის და-

ფიქსირების დროსაც ევიდენციალობა მარკირებულია, მაგ.: ეტყობა, 

ქვეყანა დაუტოვებია (დასკვნა გამოვიტანე სიტუაციიდან).  He seems 

to have left the country.  

აღსანიშნავია, რომ ინფორმაციის პირველწყაროს (თვითმხილ-

ველის) პოზიციიდან ევიდენციალობის გამოხატვა ყველაზე არამარ-

კირებულია, ყველაზე მარკირებულად კი ინფერენციული ევიდენ-

ციალობა გადმოიცემა.  

 

* * * 

მაშასადამე, ევიდენციალობის გამოხატვა გრამატიკულ-ლექ-

სიკური საშუალებებით ენების ტიპოლოგიური კვლევისა და ანალი-

ზის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს, რადგან ის ანა-

ლიზურ და სინთეზურ (პოლისინთეზურ) ენებში სხვადასხვაგვა-

რად გადმოიცემა.  გარდა ამისა, ის საკვლევ ენაზე მოსაუბრე ერის 
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სოციოკულტურული თავისებურებების ამსახველი ლინგვისტიკუ-

რი საშუალებაცაა.  
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Summary 

 

The present paper analyzes the lexical and grammatical means of 

expressing evidentiality in Georgian and English. Evidentiality is the 

grammatical way of stating the source of information. 

The paper identifies the following types of evidentiality: the 

firsthand visual (eyewitness) evidentiality, when the speaker sees the fact 

with his own eyes; the reported evidentiality, when the speaker quotes 

others’ words; the inferential evidentiality, when the speaker draws a 

logical conclusion from the result, even though he/she might not have 

witnessed the action itself; and dubitative evidentiality, when the speaker 

doubts whether the fact is true.  

The firsthand visual evidentiality is least marked category, whereas 

inferential evidentiality is the most marked grammatical form.  

It is noteworthy that while English uses syntactic structures and 

phrases for expressing evidentiality, Georgian implements the verbal 

forms that pertain to morphological conjugation system of screeves and 

series.  

A special note should be made of mirativity, as the means of 

expressing unexpected surprising fact and emphasizing the unprepared 

mind of the speaker. 
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