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Abstrakt 

Denna studie jämför kvalitativt och kvantitativt fördelningen mellan evidentialer i de 

uraliska språken med Andersons (1986) kriterier som utgångspunkt och grammatikor 

skrivna om språken som material. Strategierna för att förmedla evidentialitet består såväl 

av fristående partiklar som modus och tempus, med en större tendens mot modus i den 

östra änden av det uraliska språkområdet, tempus i de centrala delarna och partiklar i de 

västra språken. Samtliga av dessa konstruktioner har i stort sitt ursprung i 

grammatikaliseringsprocesser, med undantag för eventuella språkkontaktsliga 

inlånsprocesser i vissa språk.  

Nyckelord: uraliska, evidentialitet, auditiv, mediativ, inferens, hörsägen 



 

Yhteenveto suomeksi  

 

Tässä aineessa tutkin, mitkä ovat uralilaisten kielten evidentiaalisten strategioiden erot, 

pääasiassa puhtaat evidentiaalit – kieliopillisia merkitsijöitä, jotka näyttävät mistä 

lähteestä tai millä tavalla tieto on saatu. Keskityn pääasiassa ns. puhtaisiin 

evidentiaaleihin. Käytän Andersonin (1986) kriteerejä vahvistaakseni, mitä evidentiaaleja 

on eri kielissä, ja vertaan sitten näitä keskenään löytääkseni yleisiä tendenssiä eri 

kielialueilla. Tutkin myös, onko evidentiaalien historiallisessa kehityksessä eroja. 

Evidentiaaleja ilmaistaan moduksilla itäisissä kielissä, ja tempuksilla alueen 

keskiosan kielissä, eli marin kielessä ja permiläisissä kielissä. Euroopassa vain viron 

kielessä ja sukupuuttoon kuolleessa liivin kielessä, ilmaistaan moduksella 

evidentiaalisuutta, mutta täällä löytyy myös evidentiaalisia partikkeleja, mm. suomessa 

ja saamessa.  

Uralilaiset kielet ovat olleet yhteydessä useisiin eri kieliin ja kieliryhmiin, kuten 

germaanisiin kieliiin, balttilaisiin kieliin, altailaisiin kieliin ja venäjään. Suurin piirtein 

kaikki evidentiaalit uralilaisissa kielissä ovat kuitenkin kehittyneet diakronisesti. Eräät 

evidentiaaleista voivat polveutua altailaisesta vaikutuksesta, tai viron ja livon kielten 

tapauksessa yhteydestä balttilaisiin kieliin, mutta tämä on suhteellisen epäselvää, koska 

altailaisia ja uralilaisia kieliä ovat pitkään olleet puhuttu vierekkäin; näin on myös 

eteläisissä itämerensuomalaisissa kielissä ja balttilaisissa kielissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förkortningar 

 

Förkortningarna förhåller sig till det glossningsregler som fastställts av Comrie, 

Haspelmath och Bickel (2008). 

  

1- första person 

1PST första dåtid 

2- andra person 

2PST andra dåtid 

3- tredje person 

ABL ablativ 

ABL2 ablativ 2  

ACK ackusativ 

ADE adessiv 

ADV adverbial 

AKT aktiv diates 

AOR aorist 

ASS assertiv 

AUD auditiv 

AUX hjälpmorfem 

DAT dativ 

DEMIN deminuitiv 

DU dualis 

DUR durativ aspekt 

ELA elativ kasus 

ESS essiv kasus 

EVID evidentialis 

FREK frekventativ aspekt 

FUT futurum 

GEN genitiv 

GER gerundivum 

HYP hyperprobabilitativ 

ILL illativ 

IMP imperativ 

IND indikativ 

INE inessiv 

INF infinitiv 

INFR inferentialis 

INTR intransitiv form 

IPF imperfekt 

ITER iterativ 

KON konnegativ stam 

KOND konditionalis 

KONV konverb 

KVOT kvotativ 

LAT lativ 

LIM limitativ aktionsart 

LOK lokativ 

MED med-partikel 

MOL mol-partikel 

NARR narrativ 

NEG negation 

NFUT icke-futurum 

NOM nominativ 

NSUF negationssuffix 

NU nu-partikel 

OBEST obestämd partikel 

PART partitiv 

PASS passiv diates 

PEJ pejorativ-augmentiv 

PL pluralis 

POSS possessivt suffix 

POSTP postposition 



 

 

POT potentialis 

PST dåtid 

PRF perfektum 

PROB probabilitativ 

PROL prolativ 

PRS presens 

PST0 nollmarkerad dåtid 

PTCL partikel 

PTCP particip 

REP rapporterad form 

SA sa-gerundium 

SG singularis 

SIM similaritiv 

SUP superprobabilitativ 

TR transitiv form 

TRSL translativ-essiv 

VOL volitionell form 

VOT vot-partikel 

 

Versaler i exempel betecknar platshållare för konsonant- och vokalmutationer samt 

vokalharmoni, så att t.ex. inessivändelsen -ssA i finska förbehåller både en variant -ssa 

och en variant -ssä, medan det efterterminala -mIš i turkiska språk reserverar både -miš, 

-mıš, -müš och -möš. 
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1 Introduktion och bakgrund 

 

Evidentialitet är ett fenomen i språk, relaterat till epistemisk modalitet1, som förmedlar källan 

från vilken informationen i ett yttrande härstammar. Syftet med denna uppsats är att behandla 

skillnaderna i ren evidentialitet mellan de uraliska språken; vad som definierar sådan ren 

evidentialitet kommer att grundas på de kriterier som fastställts av Anderson (1986) och de 

Haan (2005), vilka kommer att förklaras under rubrik 1.1. Frågeställningen för denna studie 

är tredelad, och kan formuleras på följande vis: 

 

 Hur kodas evidentialitet i de uraliska språken? 

 Finns det märkbara variationer av evidentialitet inom den uraliska språkfamiljen? 

 Om så, vad beror variationerna på? Är det fråga om diakronisk utveckling eller har 

språken påverkats av språkkontakt med t.ex. altaiska språk och ryska? 

 

Jag kommer även – för att förankra studien i den gängse diskursen om uralisk forskning och 

evidentialitet – bekanta läsaren med teorier i areal forskning och språkkontakt samt 

diakronisk och historisk språkvetenskap. 

Givet den enorma potentialen för språk att beteckna evidentialitet genom parafras och 

nyskapelser kommer jag fokusera på grammatikaliserad evidentialitet, d.v.s. partiklar, 

morfemiska element och syntagmatiska konstruktioner vars huvudsakliga funktion är 

evidentiell. Jag kommer hädanefter referera till dessa rent evidentiella markörer som 

”evidentialer”, för att skilja dem från sådana markörer vars huvudsakliga funktion inte är 

evidentiell. Det är just dessa evidentialer som kommer att utgöra fokus för analysen, även 

om andra icke rent evidentiella strategier också kommer att figurera i uppsatsen. 

  

                                                      
1 Epistemisk modalitet uttrycker talarens bedömning om ett yttrandes sannolikhet.  
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1.1 Evidentialitet och epistemisk modalitet  

 

Det finns en viss skiljaktighet mellan huruvida evidentialitet och modalitet är interrelaterade 

eller separata fenomen. Aikhenvald (2004), Jakobson (1971) och De Haan (1999) är några 

av dem som förespråkar synpunkten att evidentialitet är en distinkt grammatisk kategori skild 

från modalitet, medan andra som exempelvis Lyons (1977), Palmer (2001) och Dahl (1985) 

delar uppfattningen att det finns en viss sammanflätad innebörd mellan de två. Eftersom 

denna uppsats i huvudsak behandlar evidentialitet kommer jag inte att tillägna alltför mycket 

tid åt modalitet, annat än i de instanser där detta kan vara relevant för analysen eller läsarens 

förståelse; jag kommer därför att förbli neutral gentemot båda dessa synpunkter.  

Värt att nämna är att det råder viss överensstämmelse mellan epistemisk modalitet och 

evidentialitet. Van Der Auwera och Plungian (1998:86) har illustrerat hur epistemisk 

nödvändighet, dvs. propositioner där slutsatsen logiskt följer sina premisser som i t.ex. ”Han 

måste ha varit här (eftersom hans rock hänger på kroken)” innefattar inferentiell evidentialitet 

där källan till informationen anses pålitlig eller åtminstone sannolik att döma av olika 

faktorer, t.ex. ”han lär vinna denna tyngdlyftning, eftersom han bevisligen är starkare än sina 

motståndare”, och därmed uppvisar ett samband mellan modalitet och evidentialitet; två 

ytterligare exempel på inferentiell evidentialitet förses i exemplen (3) och (4). Van Der 

Auwera och Plungians (1998:86) illustration är återgiven här i Figur 1. 

 

Nödvändighet  

… 
Deontisk 

nödvändighet 

Epistemisk nödvändighet 

= 

Inferentiell evidentialitet 

Kvotativ 

evidentialitet 

 

… 

 Evidentialitet 

Figur 1. Inferentiell evidentialitet = Epistemisk nödvändighet 

 

Aikhenvald (2004) menar att det finns fem olika typer av evidentialitet. Dessa fem redogörs 

för nedan; det tål att nämnas att dessa kategorier till och från skiftar i uppdelning, där visuella 

och andra direkta sinnesintrycksbaserade evidentialitetsmarkeringar behandlas som en 

underliggande kategori av sensorisk evidentialitet. Man gör även skillnad på sådan direkt 

evidentialitet och s.k. indirekt evidentialitet som antingen är underförstådd/antydd eller 

andrahandsförmedlad information vars källa inte är talaren själv. 
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 Visuell 

 Icke-visuellt sensorisk, särskilt auditiv 

 Inferentiell 

 Förmodad 

 Kvotativ 

 

Med visuell evidentialitet, som i exempel (1), menar man att talaren själv har bevittnat 

händelsen som rapporteras. Därefter kan informationen som i (2) vara icke-visuellt erhållen, 

oftast auditivt, dvs. något som talaren har hört – i första hand – hända. Inferentiell eller antydd 

evidentialitet, t.ex. (3), är sådan information som antas på grunden av de spår som kvarstår 

av handlingen: från observerbara effekter kan en orsak antas. Det kan också vara information 

som antas vara sann på grund av underförstådda normer, som i (4), eller sådan information 

som talaren förmedlar i andra hand, såsom i exempel (5). 

 

(1) Jag såg honom komma ner för backen igår. 

(2) Jag kunde höra honom försöka smyga in. 

(3) Han torde ha smugit in bakvägen, eftersom det var fotspår där i morse. 

(4) Han verkar dock inte vara personen som gör något sådant, så jag vet inte. 

(5) Dessutom sägs det att han inte är någon sannolik kandidat för brottet. 

 

Aikhenvald (2004) har undersökt hur dessa evidentiella kategorier fördelas i språk. Hon 

skiljer mellan fyra olika system, som alla anges med versaler, och definierar dem på grunder 

av hur många evidentiella kategorier som existerar i varje givet språk. A-system gör två 

distinktioner (t.ex. abchaziska, cherokesiska, och jukagiriska, samt de flesta finsk-ugriska 

språk), B-system gör 3 (såsom quechua, qiang och oksapmin), C-system gör 4 (exempelvis 

tucano, pawneiska och cora) och D-system (t.ex. tariana, wintuiska och foi) gör 5 

distinktioner; dessa data härstammar från Aikhenvald (2004:25-63). 

Aikhenvald specificerar dessa evidentiella värden med nedsänkta siffror för att illustrera 

fördelningen av evidentialitet. Jag återger dessa fyra system med deras respektive värden i 

Tabell 1. När jag sedan har gått igenom språken i datasektionen kommer jag även att ange 
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vilket system som råder i varje respektive språkgrupp i Tabell 7. Fördelning av evidentialitet 

mellan uraliska språk på sida 43, samt förtydliga där det råder eventuella avvikelser.  

 

Tabell 1. Evidentiella system och deras värden 

System Värden 

A1 Förstahandsinformation, icke-förstahandsinformation 

A2 Icke-förstahandsinformation, övrig 

A3 Rapporterad/hörsägen, övrig 

A4 Sensorisk, rapporterad/hörsägen 

A5 Auditorisk, övrig 

B1 Direkt/visuell, inferentiell, rapporterad 

B2 Visuell, icke-visuellt sensorisk, inferentiell 

B3 Visuell, icke-visuellt sensorisk, rapporterad 

B4 Icke-visuellt sensorisk, inferentiell, rapporterad 

B5 Rapporterad, kvotativ, övrig 

C1 Visuell, icke-visuellt sensorisk, inferentiell, rapporterad  

C2 Direkt/visuell, inferentiell, förmodad, rapporterad 

C3 Direkt, antydd, rapporterad, kvotativ 

D Visuell, icke-visuellt sensorisk, inferentiell, förmodad, rapporterad 

 

För att veta vilket evidentiellt system som råder i ett språk måste man vara införstådd med 

vad som definierar en evidential. Anderson (1986) identifierar fyra kriterier för vad som i 

denna uppsats kommer att definiera en ”ren” evidential. Eftersom denna studie har sådan 

grammatikaliserad evidentialitet som fokus är dessa kriterier viktiga riktlinjer att följa både 

för att finna evidentialitet och fastställa om eventuella rön är evidentiella eller inte. De inslag 

i språk som kan användas för evidentiell tolkning men som inte uppfyller Andersons kriterier 

kommer därför inte att ges någon större uppmärksamhet, men vissa drag som inte uppfyller 

dessa krav kan ändå komma att presenteras i argumentationssyfte. Markören kan sägas vara 

evidentiell om den uppfyller följande fyra kriterier: 

  

1. Den visar att talaren har belägg för sin utsaga, 

2. Dess huvudsakliga funktion är att vara en källa för information mer eller mindre 

kontextfritt, 

3. Den är inte ett huvudsakligt predikat, utan endast en återanalyserad och reducerad 

form av ett huvudverb, och 
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4. Den förekommer aldrig som ett avledningsmorfem eller som ett element i en 

sammansättning 

 

Numreringen är min egen, gjord för lättare hänvisning. 

Denna klassificering exkluderar därför sådana språkliga drag som verb och hjälpverb, 

t.ex. ”måste” eller ”att påstås”, då de är huvudsakliga predikat och utesluts genom regel 3, 

och de adverb som härleds från adjektiv och därmed utgör ett element i en sammansättning 

(t.ex. den finska adverbavledningen -sti i sanottava, ”det som sägs” -> sanottavasti2), alltså 

emot kriteriet i regel 4. 

Chafe (1985) har delat upp kodningen för evidentialitet i fyra kategorier, där varje 

kategori innehåller lexikala medel som signalerar: 

 

 Talarens bedömning av den förmedlade informationens tillförlitlighet och hur sann 

den kan tolkas vara 

 Kunskap erhållen genom induktiv och deduktiv slutledning 

 Kunskap erhållen genom sensorisk perception eller hörsägen 

 Talarens bedömning av kunskapens natur eller källa, eller rapporten i sig själv 

 

Chafes uppdelning är lite annorlunda än Aikhenvalds (2004), men innehåller samma 

beståndsdelar, alltså sensoriska, inferentiella och kvotativa evidentialer. 

De Haan (2005:314-321) har stipulerat ett antal distinktioner vad angår kodning av 

evidentialitet; jag kommer ha dessa distinktioner i åtanke när jag begrundar språken i denna 

studie. I de instanser det inte helt råder avsaknad av evidentiell kodning kan evidentialer 

realiseras i form av: 

 

 Verbala affix 

 Tempusbaserade evidentiella markörer 

 Fristående partiklar 

 Modala morfem, eller 

 En blandning av ovanstående 

                                                      
2 Fetstilen är här för att förtydliga ändelsen -sti 
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1.2 Grundläggande teorier i areal lingvistik och språkkontakt 

 

Det finns ett antal olika studier gjorda på interaktionen mellan språk. Relevant för denna 

studie är Aikhenvald (2004:288-299), som beskriver hur evidentialitet fungerar i 

språkkontaktsituationer, och Róna-Tas (1998), som har undersökt interaktionen mellan 

uraliska och altaiska språk. Johanson (2000b) har undersökt lexikala likheter mellan 

kontaktspråken i Volgaområdet, vilket innefattar såväl uraliska som altaiska språk.  

Aikhenvald (2004:289) nämner att altaiska språk, som ett slags epicentrum av 

evidentialitet i Centralasien sannolikt har inverkat på permiska och mordvinska språk. I det 

evidentiella bältet som sträcker sig från Balkan till Sibirien via Kaukasus och Centralasien 

finner man många språk med små evidentiella system, oftast med en eller två evidentiella 

kategorier men vissa språk, t.ex. nganasaniska, har tre eller fler kategorier. 

Aikhenvald (2004:294) skiljer mellan inlån av evidentiella kategorier i både form och 

funktion, vilket hon kallar direkt diffusion, och inlån av funktioner och bruk av främmande 

evidentiella kategorier utan att den främmande formen inlånas, vilken hon i sin tur kallar 

indirekt diffusion. Den förstnämnda strategin är inte alltför vanlig, vilket överensstämmer 

med den generella tendensen att morfem inte lånas in (Aikhenvald 2004:294), men den andra 

är mer anmärkningsvärd. 

 

1.3 Diakronisk och historisk lingvistik 

 

Då en av forskningsparametrarna runt denna uppsats berör hur evidentialitet kan uppstå över 

tid är det värt att överväga teorier angående detta; för saklighetens skull kommer jag i 

huvudsak koncentrera mig på evidentialitetsrelaterad diakronisk forskning. 

Det finns ett antal särskilda parametrar värda att begrunda vad angår diakronisk 

forskning om evidentialitet. Aikhenvald (2004:271-287) nämner ett antal faktorer som bidrar 

till utvecklingen av grammatisk evidentialitet, vilka jag snabbt återger här. Värt att ha i 

åtanke är att grammatikaliseringsprocesser i språk med relativt bred evidentiell markering 

inte på något vis är homogena; i samma språk kan en sorts evidential ha härletts via en sorts 

strategi medan en annan härstammar från en annorlunda process. 

Evidentialitetsgrammatikalisering kan alltså sägas vara en etymologiskt heterogen process. 
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1.3.1 Grammatikaliserade verb 

 

Grammatikaliseringen av verb – antingen yttrandeverb som ”att säga”, ”att påstå” eller ”att 

mena”, eller perceptionsverb såsom ”att se” eller ”att höra” – kan ligga till grund för 

evidentialer, kvotativa i det första fallet och sensoriska, visuella eller icke-visuella, i det 

andra fallet.  

Chirikba (2003:258-9) anmärker att den kvotativa partikeln hoa i abchaziska 

ursprungligen härstammar från en arkaisk absolutiv dåtidsform av ”att säga”. Ett liknande 

bruk finns i finskan med det kvotativa sano, som härstämmar från sanoa, ”att säga”, som vi 

kommer se i avsnitt 3.1.1. I georgiska, förklarar Aikhenvald, härstammar den kvotativa 

partikeln tko från formen tkva tillhörande roten tkv, ”att säga”; hon vidarebefordrar läsaren 

till Harris och Campbell (1995:168-72) för en djupare diskussion angående detta fall i 

georgiskan. 

Det finns tre huvudsakliga strategier för att skapa evidentiella konstruktioner från 

yttrandeverb, menar Aikhenvald (2004:272-3): 

 

 Återanalys av en tvåsatsig citationskonstruktion med en komplementsats. P.g.a. 

bortfall av subjunktion återanalyseras en huvudsats och dess komplementära 

sats som en och samma sats. 

 Återanalys av en tvåsatsig citationskonstruktion bestående av två självständiga, 

sammanställda satser, varav en innehåller ett yttrandeverb som predikat 

 Återanalys av en komplementsats där huvudsatsen innehåller ett yttrandeverb. 

Detta är fallet i estniskan, där det ursprungliga yttrandeverbet (t.ex. ütles i ütles 

ta tulevat ”det sägs att han/hon kommer”) har fallit bort och bisatsen 

uppgraderats till huvudsats. 

 

Perceptionsverb grammatikaliseras i olika språk till evidentialer. Aikhenvald nämner hur i 

Shibacha Lisu (via Yu 2003) samliga evidentialer härstammar från grammatikaliserade verb: 

visuell evidentialitet har utvecklats från verbet ”att se”, auditiv och rapporterad evidentialitet 

kommer från verbet ”att höra” och åtminstone en inferentiell evidentiell kategori har sitt 

ursprung i verbet ”att lyssna”. Därutöver kan verb för ”att känna”, ”att verka” eller ”att 

uppfattas” ge upphov till icke-audiovisuell evidentialitet. I Desano ger verbet kari- (som 
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kompletteras med tempus- och personmarkeringar homofona till de motsvarande för visuell 

evidentialitet) en markering att talaren erhållit information via icke-visuella medel. 

Även andra verb kan grammatikaliseras till evidentialer. I Hupda kommer en inferentiell 

evidential från verbet ”att befinna sig” och en annan från verbet ”att existera”. Rörelseverb 

kan också grammatikaliseras till dylik effekt. I Dulong (LaPolla 2003:679) har ɉĭ, från ɉì, ”att 

gå”, och lŭŋ, från lùŋ, ”att komma” grammatikaliserats till att användas i nyliga, dåtida 

handlingar, med skillnaden att lŭŋ markerar obevittnade händelser, och ɉĭ sådana skeden som 

talaren direkt bevittnat. 

 

1.3.2 Deiktiska och lokativa markörer 

 

Deiktiska eller lokativa markörer kan också ligga till grund för evidentiell markering. Då 

talaren fastställer källan för en information på en viss plats och på en viss tidpunkt kan man 

därifrån använda deixis för evidentiella syften.  

I Wintu (Pitkin 1984:175) har partikeln för förmodad evidentialitet -ʔel utvecklats från 

den proximala demonstrativa (motsvarade ”den/det här”) roten -ʔE och den avledande 

ändelsen -l. I Euchee (Linn 2000:318) kommer den auditiva evidentiella markören -ke från 

den lokativa ändelsen ke, vilken ungefär betyder ”där borta”. Silverstein (1978) nämner att 

Wasco-Wishram har en s.k. bevispassiv form med en inferentiell bemärkelse, vilket har sitt 

ursprung i en lokativ konstruktion oberoende av tempus med en adverbialformande ändelse 

för lokativa verb, vars innebörd ungefär kan ses som ”bevisen till att döma har X erfarit 

någon handling.” Den deiktiska delen pekar ut var handlingen skedde, vilket vidare etablerar 

beviset och i längden en inferens. 

 

1.3.3 Evidentiell grammatikalisering av icke-evidentiella verbkategorier 

 

Genom semantisk vidgning kan icke evidentiella verbkategorier utveckla eller utvecklas till 

att ha evidentiella värden. Detta kan innefatta modalitet, resultativa tempus eller participiella 

konstruktioner, vilket kommer bli tydligt senare i uppsatsen. 

Icke-indikativa modus kan ge upphov till andrahandsinformation, eller åtminstone 

undertoner av andrahandsinformation. Denna utveckling kan innefatta en bemärkelse av 
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futurum, vilket är nära besläktat med icke-indikativa modus eftersom det har en innebörd av 

naturenlig ovisshet, kanske något talaren själv inte upplevt; därigenom kan en hörsägens-, 

inferens- eller förmodansrelaterad betydelse uppstå. Vi har tidigare sett hur det tar form i 

sydestniska dialekter i sektion 1.2. Ett annat exempel på detta finns i tjerkessiska (Chirikba 

2003:264) där den andrahandsevidentiella ändelsen -ɣan är ett amalgam av den perfektiva 

ändelsen -ɣa och futurummarkören -n, och i Akha (Thurgood 1986:221-2) har två icke-

sensoriska evidentiella kategorier uppstått från varsin futurummarkör, av Thurgood kallade 

”spekulativ framtid” och ”förmodad framtid” (eng. speculative future resp. assumptive 

future). 

Som motpol till detta kan deklarativa och assertiva konstruktioner grammatikaliseras till 

direkt, ofta visuell, evidentialitet. I t.ex. Tariana (Aikhenvald 2003) har den tidigare 

deklarativa ändelsen -ka återanalyserats som nyligen dåtida (eng. recent past) visuellt 

evidentiell.  

Utvecklingen från perfektiva (såsom perfektum eller dåtid) och resultativa 

konstruktioner till evidentiella kategorier är tämligen vanligt förekommande. Detta, vilket 

jag kommer visa i mina data, är fallet i bl.a. mariska och komi genom andra dåtid, samt i 

chantiska genom ett resultativt perfektum. Figur 2 visar hur denna 

grammatikaliseringsprocess går till. 

 

Steg 1: Resultat av en handling eller ett tillstånd, eller en handling eller ett tillstånd väsentligt vid 

talögonblicket 

↓ 

Steg 2: Inferens baserad på synliga spår, förmodan eller möjligen hörsägen 

↓ 

Steg 3: Allmänt omfång av andrahandsevidentiella bemärkelser 

Figur 2. Utvecklingen från perfektivor och resultativor till andra handsevidentalitet 
(Aikhenvald 2006:279) 

 

Sådana resultativor ger upphov till andrahandsevidentialitet och således till A2-språk, vilka 

presenterades i avsnitt 1.1 i samband med Tabell 1, ett vanligt evidentialitetssystem bland 

finsk-ugriska språk. I vissa språk har en dikotomi mellan dåtida former upprättats, där en 

dåtida form betecknar relativt nylig information som talaren personligen kan styrka och en 

annan dåtida form betecknar sådana händelser som skett längre bakåt i tiden, som talaren 
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bara indirekt kan härleda genom inferens, förmodan eller hörsägen, eller som talaren 

medvetet eller omedvetet distanserar sig från. Denna skillnad mellan s.k. första och andra 

dåtid finns i chantiska (se avsnitt 3.1.5 för exemplifiering). 

Evidentialitet från participiella konstruktioner är en annan härledningsstrategi, som 

precis som evidentialer härledda från perfektivitet är relativt vitt förekommande i ugriska 

språk, bl.a. i estniska, i nentsiska, i mansiska och i komi, nämner Aikhenvald (2004:281). 

Hon nämner också att nominalisering av andra, perfektiva icke-finita verb kan ge upphov till 

andrahandsevidentialitet, vilket bland annat är fallet i vissa altaiska språk, såsom uiguriska, 

salariska och tuvinska, där andrahandsevidentialitet uppstår genom en blandning av ett 

konverb och ett hjälpverb (oftast någon variant av ”att stå”). 

 

1.3.4 Satskomplement och övergången från bisats till huvudsats 

 

Genom satskomplements övergång från bisats till huvudsats kan evidentiella kategorier ta 

form. Ett känt exempel på detta är estniskan, där bisatsen vars predikat står i partitivt presens 

particip uppgraderats till huvudsats genom bortfallet av predikatet i den tidigare huvudsatsen; 

detta redogörs för i större detalj och exemplifieras i avsnitt Östersjöfinska språk. Liknande 

fall som i estniskan finns i litauiska (Mathiassen 1996:134-136), liviska (Kehayov m.fl. 

2012:51) samt i mansiska (Skribnik 1998:205-7). 

 

1.3.5 Kopulativa konstruktioner 

 

Kopulor kan användas för att beteckna evidentialitet. De utnyttjar ett existentiellt verb, och 

följer, menar Aikhenvald (2004:283), samma process som perfektiva och resultativa 

konstruktioner. Dessa kopulativa konstruktioner är dock inte fullt lika konsekventa som de 

tidigare nämnda strategierna. I Patwin (Whistler 1986) används kopulan för att skapa en 

direkt visuell evidentiell kategori, medan i t.ex. Akha (Thurgood 1986:218-26) och i 

grönländska (Fortescue 2003:301) har den en indirekt evidentiell innebörd, i det förstnämnda 

en icke-sensorisk bemärkelse, i det sistnämnda en rapporterande bemärkelse. 

Utöver dessa strategier finns det andra medel att skapa evidentiella kategorier, men de 

är för varierade och osystematiska för att ges någon större anmärkning här; jag kommer 
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hursomhelst nämna varje eventuell evidential för varje enskilt språk i datasektionen. Värt att 

nämna är att vissa lexikala enheter såsom adverb i stil med ”förmodligen” eller ”tydligen” 

kan grammatikaliseras till evidentialer såsom i grönländskans fall, där det inferentiella 

morfemet -gunar- härstammar från ett ureskimåiskt morfem vars betydelse var ”sannolikt” 

eller ”förmodligen” (Fortescue 2003); denna sorts grammatikaliseringsstrategi är dock 

relativt sällsynt i världens språk. 

 

1.4 Tidigare forskning på uppsatsens ämne 

 

Tidigare forskning om evidentialitet i uraliska språk har bedrivits av bl.a. Kehayov (2008). 

Även andra verk har behandlat evidentialitet i uraliska språk, även om de flesta är icke-

komparativa verk, t.ex. Leinonen (2000), Metslang & Pajusalu (2002), Siegl (2004), Siegl 

(2013), och Perrot (1998) för att nämna ett par. De data som producerats i dessa och andra 

verk kommer i varierande mån att figurera i denna uppsats. 

 

 

2 Datainsamling och forskningsmetod 

 

 

I denna sektion ämnar jag redogöra för min datainsamling samt forskningsmetodik.  

 

2.1 Datainsamling 

 

För att upprätta en databas av evidentialer har jag förlitat mig på Abondolos (1998a) The 

Uralic Languages, dels för att fastställa vilka språk jag ska titta på, samt för vidare 

hänvisningar till andra, mer specificerande källor. Då detta är en i stort komparativ, kvalitativ 

studie är det i huvudsak insamlingen av hård data och konkreta exempel på evidentialitet 

som står i centrum. 
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Ytterligare språk utöver de nämnda i Abondolo (1998a) kommer att förekomma då jag 

som utgångspunkt betraktar språkgrupper snarare än individuella språk i syfte att etablera en 

mer överskådlig databas. Jag kommer betrakta i huvudsak levande större språk, och kommer 

angående de samojediska språken fokusera på skogsvarianten av entsiska då denna är bättre 

dokumenterad samt nentsiska, nganasaniska och selkupiska. 

 

2.2 Analys och forskningsmetodik 

 

I samband med analysen använder jag mig av de Haans (2005) distinktioner av evidentiella 

markörer; detta gör det det delvis lättare att identifiera evidentiell markering där den dyker 

upp, och ger mig delvis en måttstock av vad det exakt är som jag behöver undersöka i varje 

språk. Jag kommer sedan att passera dessa markeringar genom Andersons (1986) kriterier 

för att fastställa att de uppfyller kraven på ”ren” evidentialitet. 

När jag sedan ska fastställa huruvida eventuella variationer är ett resultat av diakronisk 

eller synkroniska faktorer finns det ett antal saker att tänka på. Min första betraktelse är den 

synkrona, eftersom den är lättare att fastställa. Detta görs genom att jämföra om en strategi i 

det uraliska språket finns som motsvarande strategier i antingen geografiskt närliggande och 

således språkkontaktligt relevanta altaiska språk, eller i ryska. Den första saken att titta på är 

det rent formella, och jämföra detta med om möjligt motsvarande form eller former i 

komparativa språk där innebörden är relaterad. Om ett evidentiellt fenomen är inlånat 

formellt kan inte de två innebörderna skilja sig till någon större grad.  

Om fenomenet å andra sidan inte är lexikalt betingat utan är resultatet av en 

morfosyntaktisk strategi kan detta också vara relevant att undersöka. Ett exempel på detta är 

hur man kan använda participiella konstruktioner i de baltslaviska språken för att förmedla 

indirekt evidentialitet, ett fenomen som också uppmärksammas i den geografiskt 

angränsande estniskan. Frågan där är alltså: om strategin finns i ett språk, finns den då i 

närliggande språk? Såsom Aikhenvald (2004) nämnt med indirekt diffusion behöver 

formerna alltså inte vara liknande utan det är det rent semantiska som spelar roll i dessa fall. 

Om det visar sig att formen inte är ett inlån utan snarare resultatet av en diakronisk 

process använder jag mig av Aikhenvalds grammatikaliseringsprocesser för att fastställa ett 

ursprung. 
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3 Data 

 

 

Då dokumentationen varierar från ett språk till ett annat råder det en ojämn fördelning av 

tillgänglig data över de uraliska språken. Leinonen (2000) har dokumenterat komi väl, och 

Siegl (2013) har bidragit med en djupgående förklaring över situationen i skogsentsiska, men 

i stort är de mer östliga uraliska språken, såsom de permiska och samojediska, relativt 

sparsamt dokumenterade. 

Geografisk information om språken och deras talare har försetts av Abondolo (1998a). 

All data om talarantal kommer från Salminen (2009), som uppdaterat informationen som 

först tillkännagavs i Grünthal och Salminen (1993). 

 

3.1 Uralisk evidentialitet 

 

3.1.1 Östersjöfinska språk 

 

De östersjöfinska språken, i denna uppsats finska, estniska och liviska, talas i Finland, i 

Ryssland runt det karelska näset, i Estland samt i Lettland. Antalet talare i finska uppräknas 

till över 5 miljoner, och i estniska till över 1 miljon; liviska har inte längre någon 

modersmålstalare. De har, möjligen med undantag för liviska, upplevt genomgående 

språkkontakt med germanska språk och/eller ryska, och lexikala lån från dessa kan hittas i 

de östersjöfinska språken. 

De östersjöfinska språken har liksom många andra språk i Europa förmågan att förmedla 

evidentialitet genom adverbiala medel, genom modala hjälpverb och genom syntagmatiska 

strategier. Exempel (6)-(8) illustrerar hur detta ser ut i finska. 

 

(6) Hänellä  ei  luultavasti  ole  rahaa. 

3SG/ADE NEG/3SG förmodligen  är/KON peng-PART 

”Han/hon har förmodligen inga pengar.” 
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(7) Markon  täytyy  olla  täällä.  Näin  hänet aikaisemmin. 

Markko/GEN måste vara här såg/1SG 3SG/ACK tidigare 

”Markko måste vara här. Jag såg honom tidigare.” 

 

(8) Väitetään, että  Sirpa  on  onneton. 

Påstå/PASS att Sirpa är/3SG olycklig 

”Det påstås att Sirpa är olycklig.” 

 

Finskan har därutöver också partiklar som uttrycker evidentialitet i olika nyanser. Bland 

dessa hittar man bl.a. muka, ”tydligen”, mukamas, ”tydligen”, kuulemma ”tydligen (baserat 

på vad man hör)”, näemmä, ”tydligen (baserat på vad man ser)” och sano, ”sägs det”. 

Exempel på dessa partiklar ges i (9)-(11). 

 

(9) Eero  puhuu  sano  kiinaa. 

Eero  pratar/3SG  sägs.det  kinesiska/PART 

“Det sägs att Eero pratar kinesiska.” 

 

(10) Kuulemma et  ole syntynyt  Suomessa. 

har.man.hört NEG/2SG är/KON född/PST/PTCP Finland/INE 

“Jag har hört att du inte är född i Finland.” 

 

(11) Juuri  nyt,  Juhanilla  on  mukamas  paljon  tekemistä. 

Just nu  Juhani/ADE  är/3SG  tydligen  mycket  göra/3INF/ELA  

“Tydligen har Juhani mycket att göra just nu.” 

 

Finskans potentialis kan i vissa fall och i viss utsträckning förmedla inferentiell evidentialitet. 

Den grammatiska markör -ne- som används i dessa fall har enligt Forsberg (2001) utvecklats 
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från en äldre form vars ursprungliga funktion var att markera futurum, och senare avsikt och 

epistemisk modalitet. Exempel (12) och (13) visar kontrasten mellan det evidentiellt neutrala 

indikativ och det mer inferentiella potentialis i finska. 

 

(12) Luulen,  että  hän  tulee  tänä  iltana. 

Tro/IND/1SG att 3SG komma/3SG/IND denna/ESS  kväll/ESS 

”Jag tror att han/hon kommer ikväll.” 

 

(13) Älä  huoli,  hän  tullee  myöhemmin. 

 NEG/IMP/2SG  oroa.sig/KON 3SG komma/3SG/POT senare 

 ”Oroa dig inte, han/hon torde komma senare.” 

 

Potentialis kan uttryckas i presens och perfektum, i både aktiv och passiv diates, men är 

relativt ovanligt i det sistnämnda. Tabell 2 illustrerar paradigmet för potentialis i finska 

genom verbet olla, ”att vara” i tredje person singularis och passiv. 

 

Tabell 2. Potentialisformerna av verbet olla, "att vara" i finska 

 Aktiva former (tredje person singularis) Passiva former 

Presens hän lienee, ”han/hon torde vara” oltaneen, ”man torde vara” 

Perfektum hän lienee ollut, ”han/hon torde ha varit” oltaneen ollut ”man torde ha varit” 

 

Potentialis används inte längre till någon större grad i modern talad finska, utan har här sin 

funktion ersatt av fristående former såsom muka, mukamas, näköjään, näemmä, nähtävästi 

och kuulemma, vars funktioner berör indirekt evidentialitet, grovt översättbara till 

exempelvis ”tydligen”, ”som påstått”, eller ”som förmodat”. Givet dessa partiklars autonomi 

och relativa kontextfrihet samt huvudsakligt evidentiella värde kan de ses vara evidentialer 

enligt Andersons och De Haans definitioner. 

Det finns även medel att förmedla inferens eller hörsägen i finska genom tempus. 

Hakulinen m.fl. (2005: § 1496) nämner, fritt översatt, att ”när perfektum får en evidentiell 

tolkning visar det att informationen har erhållits genom inferens. Genom pluskvamperfektum 

kan man ytterligare signalera att berättaren inte har bevittnat händelsen personligen, utan att 
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han refererar till vad han har hört.” Denna funktion ger finsktalande ytterligare en strategi att 

förmedla andrahandsinformation och är värd att nämna, men det skall inte tas för en ren 

evidential efter Andersons kriterier, dels då ett verb i pluskvamperfektum utgör ett 

huvudsakligt predikat (se regel 3 på sida 5), och dels för att evidentialitet inte kontextfritt är 

dess huvudsakliga funktion. 

Estniskan har ett dedikerat morfem för mediativt modus, vilket signalerar kvotativ 

evidentialitet. Den -ne-markör som finns i finskan ligger sannolikt också till grund för 

mediativt modus i sydestniska dialekter, där den används, i form av markören -na, istället för 

eller vid sidan av standardestniskans form för mediativ. Denna standardform är en 

grammatikalisering av en konstruktion med partitivt presens particip, där den uttryckliga 

källan har försvunnit över tid och numer är underförstådd; denna utveckling har föreslagits 

av Airila (1935) och senare Campbell (1991). Följande exempel (14) och (15) från Kehayov 

(2002:136) demonstrerar estniskans mediativ. 

 

(14) Ta  on  Tallinnas. 

3SG  är/3SG/IND  Tallinn/INE 

”Han/hon är i Tallinn.” 

 

(15) Ta  olevat  Tallinnas. 

3SG är/KVOT  Tallinn/INE 

”Han/hon sägs vara i Tallinn.” 

 

Tabell 3 visar hur paradigmet ser ut för tulla, ”att komma” i presens och perfektum, både för 

personliga, här demonstrerat i tredje person singularis, och opersonliga former. 

 

Tabell 3. Mediativformerna av verbet tulla, "att komma" i estniska 

 Personlig form Opersonlig form 

Presens ta tulevat, ”han/hon sägs komma” tultavat, ”man sägs komma” 

Perfektum ta olevat tulnud, ”han/hon sägs ha 

kommit” 

oltavat tulnud, ”man sägs ha 

kommit” 
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Kehayov (2006:136) nämner också att de mer grammatikaliserade varianterna av pidema, 

”måste” kan användas tillsammans med en mediativ ändelse för att tydligare, i förhållande 

till att bara använda mediativformen av ett verb, markera talarens attityd gentemot 

informationen som förmedlas, sannolikt på grund av den starkare epistemiska markeringen 

genom pidema. Detta exemplifieras i exempel (16). 

 

(16) Ta  pidavat Tallinnas  olema. 

3SG måste/KVOT Tallinn/INE vara/INF 

”Han/hon sägs vara i Tallinn.” 

 

Metslang och Pajusalu (2002:100) nämner att finns det åtskilliga varianter av presens 

mediativändelse, såsom -v (ollõv, ”sägs vara”), -va (võtva, ”sägs ta”), -be (ei saabe, ”sägs 

inte få”, och -bev (laulbev, ”sägs sjunga”); dessa dialektala variationer beskrivs mer utförligt 

i Metslang och Pajusalu (2002). Kehayov (2008) nämner därtill att diverse infinitivformer 

kan användas mediativt i estniska, något som Raag (2014:264) också nämner, med tillägget 

att denna form inte anses särskilt vårdad och därmed förespråkas att undvikas. Kehayovs 

(2008:34) exempel här återgivet i exempel (17).  

 

(17) Ta olla pulmas. 

3SG vara/INF bröllop/INE 

”Han/hon sägs vara på bröllopet.”  

 

Estniskan har i äldre former samt i vissa nuvarande södra dialekter även en dåtidsform av 

mediativet, vilket uttrycks genom perfekt particip – detta belyses i exempel (18), från 

Metslang & Pajusalu (2002:102), ursprungligen efter Keem (1995:31).  

 

(18) Karu tahtnu mõtsavahti üskä võtta. 

Björn/NOM vill/PST/PTCP skogsvakt/PART barm/ILL ta/INF 

”Björnen, sägs det, ville ta skogsvaktaren i sina armar.” 
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Liviskan, vilken talades i Lettland fram till 2013 då den dog ut (TT 2013) hade precis som 

estniskan en mediativ form, men hade utöver de indikativa formerna också ett rapporterat 

imperativ, vilken liknar estniskans jussiv (alltså i betydelsen ”säg åt X att göra Y”). Liviskans 

konstruktion av mediativet, vilken baserades på agentavledningen -(j)i i presens, såsom i 1.7, 

och perfekt particip med eller utan ett hjälpverb affixerat med -(j)i i dåtid, illustrerat i 1.8, 

liknar konstruktionerna i de sydestniska dialekterna Võru och Setu, och det är semantiskt 

närliggande estniskans mediativ 3 , vilket är grundat på partitivt presens particip. Dessa 

rapporterade imperativa former var baserade på partikeln las~laz samt en -k(õ)~k(õ)-

markerad form av det lexikala verbet, vilket här illustreras i exempel (21) med verbet võtak. 

De liviska exemplen (19)-(21) är tagna från Kehayov m.fl. (2012:43-49). 

 

(19) Sis kuŗē kītiz algõ ta rõkāndõgõ. Tämā 

Då djävul säga/PST/3SG NEG/IMP han tala/IMP/SG Han 

kītiz ta äb rõkāndiji. 

säga/PST/3SG han NEG tala/REP/IND/3SG 

”Då sade djävulen att han inte skulle tala. Han sade att han har sagts inte  

tala.” 

 

(20) Ta kitõn mis sa minnõn maksad. 

Han/hon säga/AKT/PST/PTCP vad du  jag/DAT betala/2SG 

”Han/hon sades säga vad du betalar mig.” 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 De semantiska skillnaderna mellan en lugeja, ”en läsare” och en lugev mees, ”en man som läser” är försumbara 
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(21) Ǟma kitiz la ma võtak pūnda 

Mor säga/PST/3SG IMP/PTCL jag/DAT ta/IMP/SG skålpund 

zēpõ  läk piezzõm. 

tvål/PART gå/IMP tvätta/INF 

”Mor sade åt mig att ta ett skålpund tvål och gå och tvätta mig.” 

 

3.1.2 Samiska språk 

 

De samiska språken talas från Dalarna i Sverige till Kolahalvön i Ryssland (Sammallahti 

1998:43) och kan enligt Sammallahti (1998:45) delas upp i två språkgrupper; de västsamiska 

– där syd-, ume-, pite-, lule- och nordsamiska ingår – och de östsamiska – vari ingår enare-, 

skolt-, akkala-, kildin- och tersamiska. Vad angår antalet samisktalande menar Näkkäläjärvi 

Utsi (2010:8) att det rör sig om en siffra som överstiger 32 000, och Salminen (2009) att 

antalet samisktalande ligger runt 34 000.  

Samiska språk, precis som finskan, har potentialis, men använder det inte för att 

signalera sannolikhet (Nickel 1994:450-452). Finskans potentialis kan också sägas beröra 

osäkerhet, men det finns också syntaktiska variationer, såsom att i samiska använda 

potentialis i bisatser efter att huvudsatsen förmedlar osäkerhet, såsom mun in dieđe…, ”jag 

vet inte…” 

Precis som finskan har samiskan partiklar och adverb som förmedlar evidentialitet, 

såsom exempelvis mahkáš, mahká, ”tydligen”, gusto, ”tydligen”, och gul, ”sägs det”. Olika 

evidentiella former i samiska, tagna från Fernandez-Vest (1998:178-180), exemplifieras i 

(22)-(27). 

 

(22) Son lea mahká rikkis. 

3SG är/3SG tydligen rik. 

”Han är rik, verkar det som.” 
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(23) Máhtte lea gusto oastán ođđa mohtorgiellá. 

Máhtte är/3SG tydligen köpa/PST/PTCP ny snöskoter 

”Máhtte har tydligen köpt en ny snöskoter.” 

 

(24) Máhtte-ge lohket oastán ođđa mohtorgiellá. 

Máhtte-också säga/3SG köpa/PST/PTCP ny snöskoter 

”Även Máhtte sägs ha köpt en ny snöskoter.” 

 

(25) Máhtte-ge gullo oastán ođđa mohtorgiellá. 

Máhtte-också höras/3SG köpa/PST/PTCP ny snöskoter 

”Máhtte hörs köpa en ny snöskoter.” 

 

(26) Máhtte lea gul oastán ođđa mohtorgiellá. 

Máhtte är/3SG sägs.det köpa/PST/PTCP ny snöskoter 

”Máhtte sägs ha köpt en ny snöskoter.” 

 

(27) Máhtte-ge lea mahká oastán ođđa mohtorgiellá. 

Máhtte-också är/3SG tydligen köpa/PST/PTCP ny snöskoter 

”Máhtte har tydligen också köpt en ny snöskoter.” 

 

3.1.3 Mariska språk 

 

Mariska, tidigare kallat tjeremissiska, talas i Marirepubliken i Ryssland runt centrala Volga, 

samt i österut mot Uralbergen (Kangasmaa-Minn 1998:219); antalet marisktalande beräknas 

vara runt 500 000. Mariska är uppdelat i väst-, även kallat bergs-, och östmariska, även kallad 

ängsmariska, båda varianter med varsin litterär form. Språket är rikt på låneord från altaiska 
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språk, framförallt tjuvasjiska och tatariska, men på grund av sin geografiska position även 

ryska. Matthews (2013:30-31) föreslår att mariska länkar samman östfinska språk med 

permiska på samma sätt som mordvinska sammanlänkar västfinska språk; allt som allt är 

mordvinska mer likt de västra finska språken, såsom exempelvis de östersjöfinska, än vad 

mariska är. 

I mariska kan evidentialitet förmedlas genom tempus, om än bara i förfluten tid. 

Alhoniemi (2010) förklarar att första dåtid i mariska används för att beskriva direkt 

bevittnade händelser, medan andra dåtid har en mer oviss, indirekt eller slutledd karaktär. 

Denna distinktion gäller för både imperfekt, sammansatt imperfekt och perfektum; 

skillnaderna mellan dessa tre är huvudsakligen aspektuella. Ett exempel på denna distinktion 

tagen från Alhoniemi (2010:121-2) visar skillnaden mellan första, som i (28), och andra 

perifrastisk dåtid, som i (29). 

 

(28) Tuđə̂ń kapka ońčə̂lnə̂žo eksə̂đe imńe-ßlak šoɣat ə̂l’e1PST, ”Framför hans dörr 

 stod det alltid hästar. 

 

(29) Ik nerkä ßəlna pičälän eđemßläm jə̂đə̂m so užə̂t ə̂lə̂n2PST, ”På vissa sjöar  

 kunde man alltid på kvällen se män med bössor (berättade legenden). 

 

3.1.4 Mordvinska språk 

 

De mordvinska språken erzia och moksja talas i Mordvinien, varav erzia i norr och öst och 

moksja i söder och väst; ungefär 35 % av de mordvinsktalande beräknas bo i Mordvinien, 

med övriga talare utspridda från Ukraina i väst till Vladivostok och Sakhalin i öst (Zaicz 

1998:194). Antalet talare för båda språken uppskattas vara sammanlagt ca 600 000. Språken, 

som tidigare betraktats som dialekter av ett och samma språk har nu omdefinierats som två 

separata språk då det råder anmärkningsvärda skillnader mellan dem. Deras gemensamma 

ordförråd är påverkat av såväl tatariska och ryska låneord, och har precis som sitt litterära 

utbud sett en utökning i vågsvallet av den ryska revolutionen (Matthews 2013:33). 
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Distinktionen mellan första och andra dåtid finns också i mordvinska språk, dock endast 

i erzia (Zaicz 1998:200), men enligt Janurik (2013:182), är skillnaden här mer en fråga om 

den dåtida händelsens aspekt (andra dåtid, vars suffix -il’ utvecklats från verbet ul’e, ”att 

vara”, skiljer sig från första dåtid i det att den berör händelser som är långvariga eller som 

har en habituell, dvs. en regelbundet återkommande tidsfördelning), t.ex. andra dåtidsformen 

śormad-il´iń, ”jag brukade skriva” (Raun 1998:105). Det är därför tveksamt att dessa former 

skulle kunna kallas evidentiella, och de kommer därför att betraktas som huvudsakligen 

temporala. Följande distinktion mellan första och andra dåtid är tagen från Gábor (1998:198): 

 

(30) Sodiń, ”Jag visste” (första dåtid) 

(31) Sodil’iń, ”Jag brukade veta” (andra dåtid) 

 

3.1.5 Ob-ugriska språk 

 

De ob-ugriska språken består av ungerska, talat huvudsakligen i Ungern, men också i andra 

länder av över 14 miljoner, chantiska, talat vid Ob- och Irtysj-floderna (Abondolo 

1998b:358) av 13 000 personer, och mansiska, som talas av ca 2 500 personer i västra 

Sibirien, ungefär i samma geografiska region som chantiskan.  

Mycket av materialet som använts för att analysera maniska och chantiska har erhållits 

genom Münchens Ludwig Maximilian-universitet (LMU) och det projekt som bedrivits där 

för dokumentationen och bevarandet av dessa ob-ugriska språk. 

Mansiska (Keresztes 1998) har ett s.k. narrativt modus, baserat på perfekt particip, vars 

funktion är att förmedla kvotativ information, alltså händelser som talaren inte själv bevittnat 

utan har erhållit av andra. Denna konstruktion är dock inte alltid evidentiell, menar Perrot 

(1996:158). Exempel (32) är från Keresztes (1998:405), (33) från Rombandeeva (1976:24), 

samt (34) och (35) från Perrot (1996:158). 

 

(32) Totimam. 

Hämta/NAR/PST/PASS/1SG 

”Tydligen blev jag hämtad.” 
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(33) Xaaroojka alame. 

Rensarv döda/NAR/PST/3SG 

”Det verkar som att han/hon dödade rensarven.” 

 

(34) Ta xontlunkwe patiɣlamət. 

Där strida/INF börja/NAR/PST/3PL 

”Där började de strida mot varandra, sägs det.” 

 

(35) Naŋ ti-xōtal at tēmən. 

Du idag NEG äta/NAR/PST/2SG 

”Du har onekligen inte ätit något idag.” 

 

Detta narrativa modus verkar inte dyka upp i chantiskan, åtminstone inte i dess östra variant 

(Filchenko 2007). Däremot finns det möjliga evidentiella tolkningar av det som Filchenko 

kallar dåtid 0 (nollmarkerad dåtid), som i exempel (36), och dåtid 1 (ɣal-dåtid), som i 

exempel (37), tagna från Filchenko (2007:238-9): 

 

(36) Küyöɣ mənäɣən ?məlaɣəl  /  ?top  al. 

Träsk/ABL2 gå/PST0/3SG igår förra  året 

”Han/hon gick över träsk igår/förra året.” 

 

(37) Küyöɣ mənkäl *məlaɣəl  /  *top  al. 

Träsk/ABL2 gå/PST/3SG igår förra  året 

”Han/hon gick över träsk igår/förra året.” 
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I (36) är det sannolikare att personen gick över träsken förra året än igår, men det enda som 

är klart är att det skedde för länge sedan. I (37) är tiden för skedet helt okänt, och eventuellt 

bruk av specificerande adverb är därför relativt omotiverat. 

Hur som helst finns det ingen grammatisk evidential i chantiskan, utan all eventuell 

evidentialitet fordrar en viss mån av tolkning. 

Ungerska saknar grammatisk evidentialitet, och förmedlar all evidentialitet genom 

analytiska och lexikala medel, såsom adverb (Kugler 2014) som t.ex. láthatóan, láthatólag 

”synligt”, ”iögonfallande”, szemmel láthatóan, szemmel láthatólag, szemlátomást ”(visuellt) 

tydligt”, látszólag ”tydligen”, eller bisatskonstruktioner med verb som azt állítják, hogy… 

”det påstås att…”. På grund av detta kommer inte någon djupare analys av ungerska att göras. 

 

3.1.6 Permiska språk 

 

Den permiska grenen av de uraliska språken bidrar enligt Matthews (2013:24) med en viss 

länk mellan de finska och ugriska språken och utgörs av komi, innehållande varianterna 

permjakiska och syrjänska, och udmurtiska, tidigare votjakiska; de förstnämnda språken 

talas huvudsakligen i delrepubliken Komi (Hausenberg 1998:305) av sammanlagt 300 000 

personer, och det sistnämnda huvudsakligen i Udmurtien (Csúcs 1998:276) av 450 000 

personer. 

Komi (Leinonen 2000) använder sig av partikeln pö för att förmedla kvotativ 

evidentialitet. Denna partikel behöver inte sammanfalla med något yttrandeverb, även om 

dessa många gånger naturligt dyker upp i samma meningar. Exempel (38) är från Leinonen 

(2000:421). 

 

(38) Nyvjas! Diskoteka pö poz´ö kotyrtlyny! 

Tjejer diskotek KVOT kan/3SG organisera/INF 

”Tjejer! Det sägs att man kan sätta upp ett diskotek!” 

 

Komi kan även använda sig av andra dåtid för att meddela indirekt evidentialitet; denna sorts 

funktion förekommer också i andra dåtid, även kallad perfektum, i udmurtiska (Csúcs 

1988:141), exemplifierat här i (39) (Leinonen 2000:426). Detta tempus är baserat på perfekt 
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particip med suffixet -öm (velödny, ”att lära” → velödöm z´ver´, ”dresserat djur”). Det har 

dock inte alltid ett evidentiellt värde, särskilt inte med teliska handlingar, där det endast 

signalerar att handlingen är slutförd. Siegl (2004) har behandlat detta tempus i djupare detalj 

och även kontrasterat det med första dåtid. 

 

(39) Arheologön pö n´in loömyd? 

Arkeolog KVOT redan bli/2PST/2SG 

A myj nö es´kö? Tani  korkö ćudjas 

Och vad PTCL om här någongång tjud/NOM/PL 

ovlömaös´ lovja vyvs´ynys  as´nysö guavlömaös´. 

bo/2PST/3PL levande upp.från själv/3PL/ACK begrava/2PST/3PL 

”’Det sägs att du har blivit arkeolog?’ ’Varför inte? Vid någon tidpunkt  

bodde tjuderna här och begravde sig levande.’” 

 

Tjuderna var ett folkslag som levde och försvann för länge sedan, så talaren kan omöjligen 

själv bevittnat den information han förmedlar, och förmedlar således hörsägen. Denna sorts 

inferens är typisk för andra dåtid; det behövs inte alltid någon kvotativ yttrandefras som ”det 

sägs att…” eller ”tydligen…” för att detta tempus ska förekomma. 

Andra dåtid har andra inferentiella funktioner, särskilt när det kombineras med modala 

adverb som burakö eller gaško, ”kanske”, tydälö, ”tydligen, uppenbarligen” eller sidzkö, 

”således, därför, alltså”, sett i exempel (40) (Leinonen 2000:427): 

 

(40) Sidzkö, myjkö abu na sidz´i vöćömyd 

Alltså någonting inte ännu så göra/2PST/2SG 

kydz me tšöktyli. 

som jag befalla/1PST/1SG 

”Alltså, någonting du inte gjort såsom jag befallde dig att göra.” 
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Det kan även förmodas på grund av spår och andra ledtrådar som möjliggör en slutledning. 

Leinonen (2000:427) ger ett exempel på detta: 

 

(41) Asylnad kor kytšoltim lys-vatö völi kysköma. 

Morgon.på när springa/1PST/1PL dagg-ACK KOP skaka-2PST-3SG 

Sijö völöma oš. Seni i  kujlö völöm  

Det  KOP/2PST/3SG björn där PTCL ligga/PRES/3SG KOP/2PST/3SG 

potšos doras tšökyd inas. 

staket vid tät plats.i 

”På morgonen, när vi sprang omkring, hade daggen torkat. Det visade sig  

att det var en björn. Den hade legat där vid staketet i buskaget.” 

 

Leinonen (2000:428) argumenterar att eftersom konjektur och slutsats är nära besläktade och 

slutsatser korrelerar i stora drag med plötslig upptäckt är det lämpligt att anta att andra dåtid 

också kan användas för mirativa funktioner, dvs. för att grammatiskt markera överraskning 

och förvåning. Denna funktion, precis som den indirekta, är särskilt vanlig med ateliska 

handlingar, alltså sådana utan något påtagligt slut eller resultat. I vissa fall är det inte helt 

tydligt om det rör sig om mirativitet eller inferens, såsom exempel (42), från Leinonen 

(2000:428), visar. 

 

(42) Mis´a abu n´in burakö,  lovja  

Tro/1SG inte längre kanske levande  

Jenmys taj vidzöma na. 

Gud/NOM/DEF PTCL skydda/2PST/3SG fortfarande 

”Jag trodde att han kanske inte lever längre. Det visade sig att Gud  

fortfarande har skyddat/måste ha skyddat honom.” 
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Då talaren uppenbarligen bevittnar händelsen för att bli överraskad av den är bruket av andra 

dåtid ett sätt att distansera sig från informationen, antingen genom att se den som indirekt 

(som vid inferentiell och kvotativ evidentialitet) eller oväntad och mindre påtaglig (som i 

mirativitet). Det signalerar att talaren har ett så kallat ”oförberett sinne” (eng. unprepared 

mind), dvs. inte någon tidigare basis för informationen, vilket tar form i att informationen 

som förmedlas är indirekt (antingen inferentiell eller kvotativ) eller att den är oväntad (alltså 

mirativ). 

Ett alternativ till andra dåtid är att använda dåtidsformen av kopulan völöm (andra dåtid 

av vövny, ”att vara”) efter ett finit verb i presens, vilket producerar en analytisk evidentiell, 

durativ dåtid. Genom att kombinera detta völöm med ett finit verb i andra dåtid får man ett 

analytiskt evidentiellt pluskvamperfektum, och med ett finit verb i futurum för att få ett 

analytiskt evidentiellt futurum. Verbets tempus bestämmer med andra ord den analytiska 

formens tempus, medan völöm-/völi-formerna meddelar evidentiella semantiska drag; völi, 

dvs. första dåtid av vövny, meddelar förstahandsinformation, medan völöm, andra dåtid av 

vövny, meddelar indirekt evidentialitet. Dessa analytiska former är inte alltför frekventa, och 

har analyserats som egenstående partiklar i tidigare grammatikor över språket som völömkö, 

”det visar sig”, men då vissa dialekter böjer dem efter person är det lämpligast att analysera 

dem som hjälpverb. 

I udmurtiska läggs komplementeraren šuïsa (sa-gerundium av šui, “säga”) till i slutet av 

bisatsen i rapporterat tal. I imperativ föreskrids futurumformen i indirekt tal av partikeln med; 

bisatsen avslutas här som alltid med indirekt tal med šuïsa. Exempel (43) och (44) är från 

Csúcs (1998:300). 

 

(43) Vara  veraz,  so  vanjmïz  šjarïšj  todiz  šuïsa. 

Vara  säga/1PST/3SG 3SG allting  om  veta/1PST/3SG säga/SA 

“Vara säger att hon vet allt om det.” 
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(44) Čjeberšurišj  kalïkez vičjakse tatčjï  med  uljljalozï  

Čebersur/ELA  folk/ACK alla/ACK/3SG hit MED driva/3SG/FUT 

šuïsa,  pop  kose. 

säger/SA präst befalla/3SG 

”Prästen befaller att de driver allt folk från Čebersur hit.” 

 

Leinonen (2000:420) nämner att det i udmurtiska finns en partikel pe, kognat till komis pö, 

som liksom där betecknar hörsägen. Detta styrks och exemplifieras av Suikonen (1995:305), 

som refererar Gorbushin (1984), vars exempel här återges i 45. 

 

(45) Ulo, pe,  školayn no d’etsadyn. 

Leva/PRES/3SG KVOT skola/SG/INE och förskola/SG/INE 

”De (folket i byn) har sagt att de (tyska soldater) bor i skolan och förskolan.” 

 

3.1.7 Samojediska språk 

 

De samojediska språken talas av små, nomadiska samfund utspridda över ett större område 

runt Jenisejfloden, från Khatangabukten till Vita havet, samt på ögruppen Novaja Zemlja 

(Janhunen 1998:457). Nentiskan består av två varianter, tundra- respektive skogsnentiska, 

och talas från Kaninhalvön till utloppet av Jenisejfloden av ca 26 500 personer; entsiskan 

och nganasaniskan talas i Tajmyr av runt 50 resp. 500 personer, och selkupiskan i 

flodbäckenet av de övre delarna av Obfloden av ca 1 100 personer. 

I skogsentsiska (Siegl 2013) finns det ett antal modus med evidentiell innebörd. Auditiv 

(-nu/-mnu/-munu) används för att förmedla att informationen erhållits antingen genom att 

talaren själv direkt hört händelsen ske, som i exempel (46), eller genom hörsägen, som i 

exempel (48). Siegl (2013:300) menar att detta modus ursprungligen sannolikt var en 

nominal kategori som blev affixerat av att verbsuffix, förmodligen det fristående mun(u), 

”ljud, oljud”. Enligt Siegl är detta det enda rent evidentiella moduset, men det finns andra 

modus vars huvudsakliga funktion inte är evidentiell, men som kan förstås evidentiellt. 
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Spekulativ4 (exempel (49)), dåtida probabilitativ (exempel (50) och (51)) och potentialis 

(exempel (52)) kan också användas för att förmedla viss evidentialitet. Siegl varnar dock att 

det inte finns en helt övertygande attestering av samtliga funktioner hos dessa modus, men 

att de åtminstone tycks ha sina evidentiella funktioner utstakade. Künnap (1999:27) tillägger 

här dock ett kvotativt modus med formen -bi-, exemplifierat i (53). 

I narrativa kontexter kan assertiv, huvudsakligen formen mańu (säga/ASS/3SG) användas 

för evidentiella funktioner; notera dess bruk i ma-ńuw i exempel (46). Mańu, när det reduceras 

till mań, dyker upp i berättelser där det fyller en kvotativ funktion, menar Siegl (2013:301), 

där opersonlig referens görs. Detta illustreras här i exempel (48). Exempel (46)-(52) är tagna 

från Siegl (2013:300-301). 

 

(46) Alkije čiki rođaje mamnuđa mod´in 

Enorm/PEJ detta ryss/PEJ säga/AUD/3SG 1DU 

mańuw Noril´skij turmaxađ šimnič.  

säga/ASS/3SG Norilsk fängelse/ABL/SG springa/1DU/PST 

”Den stora, ryssen, sade: ’Vi två’, sade han, ’flydde från fängelset i Norilsk’.” 

 

(47) Pi d´odan tođaunuđuʔ tiđuʔ. 

Natt/GEN under bringa/AUD/PL/3PL ren/POSS/ACK/PL/3PL 

”Under natten tog de med sig sina renar.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Spekulativ, nämner Siegl (2013:288) kallas även superprobabilitativ i tundraentsiska. I skogsentsiska är 

moduset i själva verket en blandning av olika morfem, huvudsakligen particip och similaritiv 
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(48) Bäđixo ni kebi mań bädi bädi 

Järn/OBEST NEG/AUX/3SG vara.synd/KON KVOT järn järn 

onai bädiruđa päda onai päda 

verklig järn/LIM/POSS/3SG trä-POSS/ACK/3SG verklig trä/POSS/ACK/3SG 

ńida oodaš tarańuw torśi vot nodagođʔ. 

skaft/POSS/ACK/3SG ändra/KONV måste/ASS/3SG sådan PART höra/DUR/1SG 

”(Att behålla) någonting gjort av järn var ingen synd (sägs det), utan bara  

järn. Ett träskaft var man tvungen att ändra. Det är vad jag hörde.” 

 

(49) Äki päušumnuju kaba ter loiđiŋa 

Denna kväll/ADV norrsken brinna/FREK/3SG 

nalđida turaxa kađuuš kańiudaraxa. 

vara.röd/PTCP/IPF eld/SIM snöstorm/TRSL gå/PTCP/FUT/SIM/3SG 

”Ikväll brinner norrskenet som rödglödgad eld. Tydligen kommer en  

snöstorm att komma.” 

 

(50) Soiđa meju pagida pońidau. 

Bra ny parkas/POSS/ACK/3SG bära/PROB/PST/3SG 

”Han hade tydligen på sig sin nya, fina parkas.” 

 

(51) Čenuju mariä miʔ kajisau. 

Igår/ADV väska i/LAT kvarvara/PROB/PST/3SG 

”Den måste ha legat kvar i min väska igår.” 
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(52) Bu täđa päʔ pätrutau. 

3SG nu trä/ACK/PL skära/POT/3SG 

”Han hugger förmodligen ved just nu.” 

 

(53) Kanibiđ. 

Köra/1SG/KVOT 

“Jag sägs ha kört.” 

 

Därutöver kan skogsentsiska precis som finska, ungerska och andra uraliska språk uttrycka 

inferentiell evidentialitet genom modala adverb såsom änsai, ”förmodligen” (53). Siegl 

(2013:264) nämner också att perfektum kan ha inferentiella och mirativa funktioner, även 

om denna tolkning uppenbarligen är en sekundär funktion; dessa två funktioner är inte alltid 

helt lätta att hålla isär eller fastställa, vilket märks i 54. Exempel (54) är från Siegl (2013:220) 

och (55) från Siegl (2013:264). 

 

(54) Biń irun manađʔ čiki soib 

Sinne/POSS/GEN/1SG på/LOK säga/1SG detta hatt/POSS/1SG 

tonin kajibi änsai. 

där/LOK stanna/PRF/3SG förmodligen 

”Jag sa till mig själv att min hatt förmodligen kvarblev där.” 

 

(55) Šexo bui piribi. 

Vem/OBEST soppa/ACK laga/PRF/3SG 

”Någon har lagat soppa.” 

 

I nganasaniska (Helimski 1998a:503 och Aikhenvald 2004:47-50) används auditivt modus 

(exempel (56)-(58)) för att markera direkta icke-visuella sinnesintryck, huvudsakligen 

auditiva, inferentiellt modus (exempel (59) och (60)) för att rapportera händelser som talaren 
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inte själv bevittnat direkt, och narrativt modus (exempel (61)) för att signalera rapporterat 

tal, antingen från en bestämd källa eller hörsägen. Exempel (56)-(61) är tagna från 

Aikhenvald (2004:47-48). 

 

(56) Nogutəmunut’i miiʔa. 

Närma.sig/AUD/3DU här 

”De två närmar sig (jag kan höra dem komma)” 

 

(57) Matənu hihiə koli ńeluajmüńüt’u. 

Hus/LOK kokt fisk lukta/AUD/3SG 

”Det luktar kokt fisk i huset.” 

 

(58) …kobtua ŋatəmunut’u nənd’itiə maʔ. 

Flicka finna/AUD/3SG stå/PRS/PTCP hus 

”En flicka (som gått hemifrån under en snöstorm och inte kan se något) kände  

(upptäckte via känsel) ett stående hus.”  

 

(59) Tərədi’ʔ maʔad’əmənu tuntirə d’ođürhuatu… 

Denna/GEN/PL övergiven.bosättning/PROL/PL räv/2SG gå.runt/INFR 

t’imitmi ləhərahuađu. T’imi ləhumuə dübəəti məu ńini. 

tand/ACK/3SG brytas/INFR tand del ligga/PRS mark på 

”En räv måste ha vandrat omkring i dessa övergivna bosättningar… den  

måste ha brutit en tand – en (avbruten) bit av en tand ligger på marken.” 
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(60) T’eliʔimid’iʔəʔ baarbuđuŋ huntəđuŋ ihuađu. 

Bromsa/PRF/3PL mästare/3PL auktoritet/3PL vara/INFR 

”De bromsade (i enlighet med sin mästares order); (man antar att) deras  

mästare bestämde över dem.” 

 

(61) Muneʔ: ”Sünəđiʔ Nənikü mənə kontunantubaŋhu”. 

Säg/IMP Sünəđiʔ Nənikü 1SG/ACK föra.bort/VOL/REP 

”Säg (till din bror): ’Sünəđiʔ Nənikü (rapporterar att han) vill åka iväg med  

mig’.” 

 

I nentsiska finns det ett stort spann av modus. Ett flertal av dessa modus berör evidentialitet, 

och det är dessa modus som kommer tas upp här, exemplifierade i Tabell 4. Salminen (1998) 

nämner fem modus: approximativ (”han verkar stå”), probabilitativ (”han lär stå”), 

superprobabilitativ (”han står sannolikt”), hyperprobabilitativ (”han måste ha stått”) och 

narrativ (”det sägs att han har stått”).   

Jalava (2012) förklarar dessa modus i djupare detalj. Probabilitativ uttrycker förmodan 

eller osäkerhet, alternativt underförståelse och inferens; dess inferentiella tolkning försvagas 

något i futurum, där det snarare uttrycker möjlighet än sannolikhet. Superprobabilitativ liknar 

aoristiskt5 probabilitativ i funktion, och dyker inte upp med tempusmarkörer; det är, menar 

Jalava (2012:133) ett sällan förekommande modus. 

Approximativ, även kallat rəxa-modus (Jalava 2012:132), uttrycker talarens egen 

bedömning om en utsagas sannolikhet, snarare än den allmänna bedömning som uttrycks 

med probabilitativ. Hyperprobabilitativ, även kallat rəxawe-modus, liknar funktionellt 

approximativ i dåtid. Snarare än att ha sitt ursprung i en participiell konstruktion, menar 

Jalava (2012:135), är det ett amalgam av approximativets ändelse -rəxa och narrativets 

ändelse -me, liknande fallet i angränsande skogentsiska (Siegl 2013). 

Det finns även ett narrativt modus här, vilket Salminen (1998:531) och Jalava 

(2012:135-136) förklarar används för att förmedla en tidsmässigt mer avlägsen händelse som 

talaren inte själv upplevt, men vars effekter fortfarande kan observeras. Det kan också 

                                                      
5 Aoristisk är Jalavas (2012) term, och betyder att formen är omarkerad för tempus, liknande presens 
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användas mirativt menar Jalava, alltså för att uttrycka förvåning, något som liknar funktionen 

hos andra dåtid i Komi (Leinonen 2000). 

Även ett auditivt modus finns här (Perrot 1996:162), vilket kan användas både för att 

förmedla hörsägen och för att berätta att händelsen direkt har hörts, och ibland också setts, 

ske. Detta modus omnämns kortfattat även av Jalava (2012:140), som styrker Perrots 

förklaring, med den syntaktiska anmärkningen att det oftast förekommer i tredje person, och 

temporalt sällan i preteritum. 

 

Tabell 4. Evidentiella modus i nentsiska (Salminen 1998:530) 

Modus Morfem Exempel 

Approximativ -røxa núnarøxa, ”han/hon verkar stå” 

Probabilitiv -qxe~iø núnaki°, ”han må ha stått” 

Superprobabilitativ -ma-n~toh-xøbya núwan°ngkøbya, ”han/hon står förmodligen” 

Hyperprobabilitativ -røxa-me~iø núr°xawi, ”han/hon måste ha stått” 

Narrativ -me~iø núwi°, ”han/hon har stått (sägs det)” 

 

Jalava (2012) exemplifierar nentiskans modus i exempel (62)-(66) och Perrot (1996:161-

162) dess auditiv i exempel (67)-(68). Man måste i dessa exempel ta hänsyn till de 

ortografiska skillnader som råder mellan Jalava, Salminen och Perrot: notera särskilt Jalavas 

pydoh i exempel (65) och Perrots motsvarande pyda i exempel (68).  

 

(62) Ŋəcyeki°  men°  nyir°xa  xərwaq. 

Barn mat/DAT inte-APPR/AOR/3SG vilja/KON  

“Det verkar som att barnet inte vill ha mat.” (Approximativ) 

 

(63) Məny°  nyúnyih  internatxəna  ya°rtakex°h. 

Jag barn/PL/1SG internat/LOK gråta/PROB/AOR/3DU 

“Mina barn gråter säkert på internatet.” (Probabilitativ) 
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(64) Xíbyaxərtəd°  nyiwan°ŋkəbya  pyín°q. 

Ingen/ACK/PL/2SG inte/SUP/3SG frukta/KON 

“Han/hon är säkert inte rädd för någon.” (Superprobabilitativ) 

 

(65) Xoy°h  nyih  xæwanta   nyer°nya 

Tundra/GEN  POSTP.DAT avgå/INF/GEN/3SG innan 

pidoh  ŋob  yam-pad°[m]  temtawi°. 

3SG  ett mjöl/GEN-påse[ACC]  ostaa/NARR.3SG 

“Innan han gav sig ut på tundran köpte han en påse mjöl.” (Narrativ) 

 

(66) Nyebyamyi  nyomta  təl°rəxaweda. 

Mor/1SG  dörr/ACK/3SG  stänga/HYP/SG/3SG 

“Tydligen hade min mor stängt dörren.” (Hyperprobabilitativ) 

 

(67) Pydoʔ towondoʔ. 

3PL komma/AUD/3PL 

”De kommer, sägs det.” (Auditiv, hörsägen) 

 

(68) Pyda laxanāwononda. 

3SG tala/AUD/3SG 

”Han talar (man hör det).” (Auditiv, direkt sinnesintryck)  

 

Selkupiska har auditivt modus, där talaren förmedlar vad han direkt har hört ske eller vad 

han hört sägas om ett skede, samt inferentiellt (också kallat latentivt) modus, där talaren 

förmedlar sådant som han inte själv direkt bevittnat (Helimski 1998b:548-579). Det 
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förstnämnda moduset exemplifieras här i (69)-(70) och det sistnämnda i exemplen (71)-(72), 

alla exempel tagna från Perrot (1996:160-161). 

 

(69) Tükunä. 

Komma/AUD/3SG/INTR 

”Man hörde att han kom.” 

 

(70) Mikunįtį. 

Ge/AUD/3SG/TR 

”Han gav bort det, sägs det.” 

 

(71) Qütįitįø. 

Vara.sjuk/NARR/3SG/INTR 

”Han sägs vara sjuk.” 

 

(72) Kętįntįtį. 

Säga/NARR/3SG 

”Det har han sagt, verkar det som.” 

 

3.2 Altaisk evidentialitet 

 

Det har skrivits en hel del om turkisk evidentialitet (Aksu-Koç 1988, Aksu-Koç & Slobin 

1986, Johanson 1971 och Slobin & Aksu 1982 för att nämna ett fåtal), men eftersom turkiska 

är ett språk som inte har haft alltför stor kontakt med uraliska språk kommer jag att reservera 

mig angående detta språk och istället fokusera på östligare varianter som har upplevt större 

kontakt med de uraliska språken, i synnerhet de tungusiska språken. 
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Johanson (2000a:62-64) beskriver evidentialiteten hos s.k. efterterminala 

konstruktioner, d.v.s. handlingar som avslutats och därav biståtts med en sorts dåtida 

bemärkelse. Detta, menar Johanson, är fallet med det efterterminala -miš i forna samt -mIš i 

moderna turkiska språk (i jakutiska -BIt), där det signalerar en efterterminal entitet samtidigt 

som den bär med sig en innebörd av indirekt evidentialitet. 

En annan partikel som är relaterad till -mIš är -ermiš, vars ursprung är er-, ”att vara”. 

Till skillnad från -mIš har denna partikel inte någon efterterminal innebörd, utan används för 

att rent signalera indirekthet. Johanson anger att det finns tre huvudsakliga funktioner hos -

ermiš som inte kan härledas från varandra: 

 

 Perception, i bemärkelsen att TALAREN UPPFATTAR HÄNDELSEN 

 Inferens, i bemärkelsen att TALAREN INFERERAR HÄNDELSEN, samt 

 Rapport, i bemärkelsen att HÄNDELSEN HAR RAPPORTERATS TILL TALAREN 

 

En annan efterterminal partikel som dyker upp på olika håll i det altaiska språkområdet är 

ändelsen -GAn(dur), som har sitt ursprung i det perifrastiska -GAn turur, vilket har skapats 

för att förnya fokal (betonande) efterterminalitet. Johanson (2000a:72) nämner exempel 

såsom bl.a. ölgen turur, ”att ha dött” ~ ”att vara död”, från öl-, ”att dö”. 

Denna ändelse ställs i många altaiska språk i kontrast till partikeln -(I)ptIr, vilket 

Johanson beskriver som en kombination av konverbet -(I)p och turur6, ”att stå”; i de språk 

där båda två förekommer har -GAn(dur) (för tuvinska kallad första dåtid av Harrison 

2000:36) en mer direkt efterterminal innebörd och -(I)ptIr en relativt stabil, indirekt innebörd 

som kan tolkas evidentiellt. Ett exempel på denna skillnad kan ges genom tuvinska för verbet 

kelir, ”att komma”; Harrison (2000) användes för att möjliggöra glossning. Exempel på detta 

fenomen i tuvinska (Johanson 2000a:73) ges här i (73) och (74). 

 

(73) Kelgen   sen. 

Komma/1PST  2SG 

”Du har kommit.” 

                                                      
6 Verbet har olika form i olika språk; i tuvinska t.ex. är formen turar. Hursomhelst existerar det i en kraftig 

reducerad form i de flesta altaiska språk, i tuvinska (Harrison 2000) kallat evidential mood; jag har valt att 

översätta detta som ”evidentialis”. 
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(74) Kēptir   bis. 

Komma/KONV/EVID 1PL 

”Vi har uppenbarligen anlänt.” 

 

En annan partikel som förekommer, ofta i kontrast med ermiš, är erken. Generellt sett kan 

man definiera denna dikotomi som att ermiš är mer representativ och mer rapporterande, 

medan erken är mindre representativ och mer perceptionsorienterad. En skala på dessa två 

har upprättats av Johanson (2000a:77), återgiven här i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Skalära skillnader mellan ermiš och erken 

RAPPORTERANDE INFERENTIELL PERCEPTIV 

(mer representativ) 

ermiš 

Talaren har informerats att… 

(så vitt talaren har meddelats) 

 

ermiš, erken 

Talaren utgår ifrån att… 

(så vitt talaren förstår) 

(mindre representativ) 

erken 

Talaren förnimmer att… 

(så vitt talaren ser, hör, osv.) 

 

En annan, grovdragen typologisk uppteckning, tagen från Johanson (2000a:81) ger en 

ungefärlig bild över hur dessa kopulativa artiklar förekommer i de altaiska språken, återgiven 

i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Distribution av indirekta kopulativa partiklar i altaiska språk 

Språk Rapporterande Inferentiell Perceptiv 

Jakutiska - ebit - 

Turkiska - imiş - 

Ett flertal altaiska språk emiš ~ ėmiš ~ imiš - eken ~ ėken ~ iken 

 

I de norra tungusiska språken kan man stöta på ett perfektum som fyller ett flertal funktioner 

varav en är evidentiell; Malchukov (2000:443) nämner att i vissa centrala och västra dialekter 

av eveniska är den evidentiella funktionen den huvudsakliga. Formen för detta perfektum är 

-cA och påträffas i både eveniska och evenkiska; dess funktion skiljer sig dock mellan 

språken i det att det i eveniska anger inferens medan det i evenkiska signalerar hörsägen eller 
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legend. Situationen i eveniska kan exemplifieras i (75), från Malchukov (2000:443), medan 

den i evenkiska återges i (76) och (77), båda dessa från Malchukov (2000:446). 

 

(75) Etikejeken mut hutut d’ormigraca. 

Gammal.man/DEMIN vår barn/ACK/1PL stjäla/ITER/PRF 

”(Det visade sig att) den gamle mannen hade stulit våra barn.” 

 

(76) Eni emeren. 

Mor/NOM komma/AOR/3SG 

”Mor kom (nyss).” 

 

(77) Eni emecen. 

Mor/NOM komma/PRF/3SG 

”Mor kom (sägs det).” 

 

En motsvarande form finns i östtungusiska språk i form av -hA, men det är fortfarande 

omdebatterat huruvida denna är en kognat till det nordtungusiska -cA. I udegeiska signalerar 

detta ett perfektum som förmedlar hörsägen, i opposition till en dåtidsform som har en mer 

direkt – ibland evidentiell – funktion. Exempel i udegeiska ges i (78) och (79), från 

Malchukov (2000:453). 

 

(78) Nua buheni 

3SG/NOM ge/PRF/PTCP/3SG 

”Han sägs ha gett.” 
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(79) Nua buge. 

3SG/NOM ge/PST/3SG 

”Han gav (alldeles säkert).” 

 

Det finns särskilda modus i tungusiska språk som kan förmedla evidentialitet, ett av vilka är 

en sorts probabilativt modus i eveniska, vilket också kan förmedla obligation. Similativa 

konstruktioner kan också användas för att förmedla evidentialitet, antingen i morfemisk form 

(såsom -mdAs i eveniska) eller lexikal form (t.ex. partikeln urecin, ”liknande” i eveniska); 

dessa två skiljer sig i funktion, där -mdAs huvudsakligen har en garderande funktion, dvs. att 

talaren förmedlar osäkerhet, medan ureci-n har en mer inferentiell innebörd. Malchukov 

(2000:461-462) har gett exempel på dessa similativa konstruktioner, här i (80) och (81). 

 

(80) Asi nulgerimdes. 

Kvinna nomadisera/PRS/PTCP/SIMIL/3SG 

”En kvinna nomadiserar tydligen.” 

 

(81) Asi nulgen  urecin. 

Kvinna nomadisera/NFUT liknande/3SG 

”Det måste vara en kvinna som nomadiserar.” 

 

Därutöver kan former som göön-/un-, ”att säga” användas för att förmedla kvotativitet. Göön 

har börjat användas allt mer som ett fritt morfem i eveniska, vilket Malchukov (2000:462) 

menar är ett tidigt tecken på en grammatikaliseringsprocess. Nanaiiska har det kvotativa 

ändelsen -(j)Am, som utvecklats ur un-, ”att säga” i form av det samtida konverbet -mi/-mari 

och används som en citationspartikel. 
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3.3 Evidentialitet i ryska 

 

En studie som gått igenom evidentialitet i ryska är Grenoble (1998:113-150). Han nämner i 

sitt arbete två huvudsakliga partiklar som i ryska har evidentiellt värde, nämligen mol och 

deskat’. Han fastställer dessa partiklar som evidentiella efter att ha jämfört dem med 

Andersons (1986) och Chafes (1985) definitioner. Ryska, nämner han, har även adverbiala, 

konjunktiva och verbala medel att förmedla evidentialitet, men eftersom denna uppsats 

huvudsakligen berör grammatikaliserad evidentialitet låter jag det vara osagt. Därutöver är 

govorjat’ ”de säger” på väg att bli en evidential då det kan användas utan ett klart subjekt 

eller objekt samt utan ytterligare citationsmedel. 

Mol och deskat’ används för att förmedla hörsägen. De har båda sitt ursprung i en 

förkortad form av molvil, ”han sade” från fornryskans molviti respektive en kombination av 

děi, děje, ”han säger” och infinitiven sъkazati, ”att säga”. Dessa partiklar kan dyka upp på 

egen hand eller i samband med rapporterat tal, antingen genom direkt eller indirekt anföring7, 

mol frekventare än deskat’. Ett exempel på användningen av dessa partiklar ges i (82); 

Grenobles (1998:140) talmarkeringar (/ och //) har bibehållits här. 

 

(82) Nu  sejčas  vot  mnogie  soveršajut  tam  obrjad  venčanija, 

NU  nu  VOT många  komplett  där  akt  bröllop 

kreščenija  uže  tol’ko  potomu,  čto  èto /  mol  tak // 

dop  redan  bara  eftersom  att detta   MOL  så  

tak  nado,  čto  vot  //  my  venčalis’. 

så  nödvändig  att  VOT   1PL  gifte.oss 

”Tja, nu håller en massa människor religiösa ceremonier eller döper sig, bara 

 för att, sägs det, det är så det är; man måste, och därför gifte vi oss.” 

 

                                                      
7 Direkt anföring är t.ex. ”han sade: ’jag vet inte’” och indirekt anföring är en omskrivelse i stil med ”han sade 

att han inte vet”. 
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I ljuset av denna studie så är det klart att ryskans evidentialitet huvudsakligen berör hörsägen 

och att de är grammatikaliserade former av ”att säga”; huruvida dessa påverkat evidentialitet 

i uraliska språk kommer att belysas i analyssektion 4.2. 

 

 

4 Analys 

 

 

Hur kan man då se på resultaten som utrönts i undersökningen? Vilka skillnader finns mellan 

språken och beror dessa skillnader på diakronisk utveckling eller språkkontakt? Dessa frågor 

kommer att behandlas här i analysdelen. 

 

4.1 Skillnader mellan uraliska språk 

 

Grammatikaliseringen av participer har visat sig vara en särskilt förekommande strategi inom 

uraliska språk. En skillnad som direkt kan noteras är estniskans grammatikalisering av 

partitivt presens particip, medan det i andra språk, t.ex. i Komi, snarare är fallet att perfekt 

particip grammatikaliseras. Estniskan har förvisso i sina södra dialekter (Pajusalu och 

Metslang 2002) en dåtida mediativ form som formellt sammanfaller med estniskans perfekt 

particip, men detta kan röra sig om synkretism8 snarare än flerfunktionalism.  

Tabell 7 och Tabell 8 sammanfattar fördelningen av evidentialer i uraliska språk. I de 

instanser där flera celler sammanfogats råder det ett sammanfall av funktioner hos 

evidentialer som är oskiljaktiga, t.ex. där evidentialer inte hårdraget uttrycker inferentiell 

evidentialitet eller hörsägen. I största allmänhet råder ingen skillnad mellan inferentiell och 

förmodad evidentialitet i uraliska språk, även om det på andra håll i världen finns en gräns 

mellan dessa två. På samma sätt signalerar andra dåtid i många uraliska språk rent indirekt 

evidentialitet, och huruvida den tolkas som kvotativ eller inferentiell är relativt öppet. 

 

                                                      
8 Synkretism är när två olika platser i t.ex. ett substantiv- eller verbparadigm uppvisar samma form. 
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Tabell 7. Fördelning av evidentialitet mellan uraliska språk 

 System Direkt evidentialitet Indirekt evidentialitet 

Språk  Visuell Icke-visuell Inferentiell Förmodad Kvotativ 

Östersjöfinska A3 - - + + 

Samiska A3 - - + + 

Mariska A1 - - + 

Mordvinska - - - - - - 

Ob-ugriska A1 - - + 

Permiska A1 - - + + 

Samojediska B4 - + + + 

 

Tabell 8 visar fördelningen av evidentialer à de Haan (2005) i de uraliska språken. Det finns 

några fundamentala problem i denna sammanställning, och det är delvis huruvida element 

som sano i finska eller pö i Komi är partiklar eller adverb, och delvis de deskriptiva skillnader 

som råder (Siegl 2013 anser att -bi i entsiskan är en perfektiv form, medan Künnap 1999 ser 

det som ett modus; detta påverkar dock inte sammanställningen i någon påtaglig grad). Detta 

innebär att man, beroende på hur man definierar dessa element, får varierande resultat, vilket 

i sin tur gör att Tabell 8 riskerar att bli subjektiv. Då det inte finns några goda motargument 

till detta kommer jag att placera de element som inte uppenbart är adverb i Tabell 8. Med 

detta menar jag exempelvis ”tydligen” i svenska, nähtavästi i finska eller valószínűleg i 

ungelska som är synligt avledda från andra ordklasser och därmed bryter mot Andersons 

kriterium om att evidentialen inte får vara del av en sammansättning eller avledning. 

 

Tabell 8. Fördelning av de Haans (2005) evidentiella strategier i uraliska språk 

Språk Verbaffix Tempus Partiklar Modus Blandning 

Östersjöfinska - - + + - 

Samiska - - + - - 

Mariska - + - - - 

Mordvinska - - - - - 

Ob-ugriska - - - + - 

Permiska - + + - - 

Samojediska - + + + - 

 

En annan slående skillnad är det flitiga bruket av grammatikaliserade yttrandeverb – oftast 

varianter på ”att säga” – i samojediska språk, vilket drar en till den motsvarande situationen 

i både ryska och tungusiska språk. För illustrationens skull visar Tabell 9 parallellerna mellan 
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dessa språkgrupper. Vad man kan se är att fastän dessa former inte har någon större 

typfrekvens (dvs. att de inte uppvisar särskilt stor variation eller produktivitet) har de i de 

studier där de förekommit uppvisat en ganska stor förekomstfrekvens. 

 

Tabell 9. Jämförelse mellan evidentialer i det rysk-samojedisk-tungusiska 
kontaktområdet 

 Samojediska Tungusiska  Ryska  

Yttandeevidentialer mańu (skogsentsiska) göön-, un- mol, deskat’ 

Perfektumevidentialer -Bi (skogsentsiska) 
-cA (inferens) 

-hA (hörsägen) 
- 

 

Den andra stora faktorn som driver evidentialitet i detta kontaktområde är den temporala. 

Tungusiska språk härleder precis som många andra altaiska språk evidentialitet genom 

perfektiva, eller i Johansons terminologi efterterminala konstruktioner, och detta 

förekommer även i samojediska språk, vilket Siegl (2013) visat med det 

inferentiella/mirativa perfektet -Bi. 

 

4.2 Inlånad evidentialitet eller diakroniska faktorer? 

 

Vad kan man följaktligen utröna från de data över evidentialitet i uraliska och altaiska språk 

samt i ryska som presenterats? Jag kommer begrunda de faktorer som påvisats av studiens 

språkdata och kommer att utgå ifrån hur kontaktspråken, dvs. de indoeuropeiska och altaiska 

språken har eller kan ha inverkat på de uraliska språken. 

Mitt tillvägagångssätt placerar diakronisk utveckling och grammatikalisering kontra 

inlån i en kontrastiv fördelning. I de fall där inlån har avfärdats följer det att evidentialerna 

ifråga är av diakronisk karaktär; jag har i datasektionen nämnt de grammatikaliseringar som 

skett i de olika språk där dessa processer är kända. 

De kontaktspråk och deras huvudsakliga evidentiella strategier som kan tänkas vara 

relevanta för utvecklingen av evidentialer i uraliska språk presenteras i Tabell 10 härunder. 

De evidentialer som nämns här följer Andersons (1986) kriterier, vilka jag nämnde i 

introduktionen i underrubrik 1.1. och kategoriseras efter de Haans (2005) definitioner av 

evidentiella strategier. Jag kommer även att gå igenom dessa språk mer utförligt och 
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diskutera huruvida de kan tänkas ha påverkat de uraliska språken med vilka de har 

interagerat.  

 

Tabell 10. Uraliska språk och deras kontaktspråk samt potentiell diffusion 

Språk 
De Haans (2005) 

evidentialitetsstragier 
Exempel 

Uraliska 

kontaktspråk 

Skandinaviska modus konjunktiv 
Finska, estniska, 

samiska 

Tyska modus konjunktiv Estniska och ungerska 

Baltslaviska modus oblikt modus9 Estniska och liviska 

Ryska partiklar mol, deskat’ 
Samtliga uraliska 

språk 

Evenkiska tempus 
generell/avlägsen dåtid -

cA- 
Entsiska 

Jakutiska blandning 
-bıt- (tempus), ebit 

(partikel) 

Entsiska och 

nganasaniska 

Tjuvasjiska partiklar ermiš, erken Mariska 

Tatariska partiklar ermiš, erken Udmurtiska 

 

I Europa har den germanska språkfamiljen länge haft kontakt med de finsk-ugriska språken, 

varav särskilt nämnvärda germanska språk är svenska för finska, samiska och estniska, 

norska för samiska och finska, danska för estniska, samt tyska för estniska och ungerska. Till 

vilken grad dessa språk har inverkat evidentiellt på de finsk-ugriska språken är oklart.  

Skandinaviska språk har tidigare använt konjunktiv för att uttrycka indirekt 

evidentialitet, något som numer tagits ur bruk, men att svenskan, norskan och danskan kunnat 

överföra denna modala evidentialitetsstrategi till de finsk-ugriska språken anser jag är 

osannolikt. Konjunktiv berör förvisso i många indoeuropeiska språk osäkerhet, en funktion 

som går att urskönja i potentialis i finska och samiska, särskilt i det sistnämnda, men 

Forsbergs (2001) forskning om utvecklingen av potentialis i finska är betydligt mer sannolik, 

eftersom den också rimligt förklarar utvecklingen av den sydestniska mediativformen -na. 

Därför är inte någon djupare analys om detta befogad. 

Att samiskan skulle ha påverkats av svenskan och norskan evidentiellt är också 

förhållandevis osannolikt. Som illustrerat genom Fernandez-Vest (1998) har samiskan en 

uppsättning adverb som liknande de skandinaviska språken uttrycker evidentialitet, men att 

                                                      
9 Denna term för det evidentiella moduset i litauiska och dess mer begränsade form i lettiskan är gängse i 

baltslavisk forskning enligt Holvoet (2010:434); han refererar även till Ambrazas (1997:263-264, 282-283). 



 

46 

 

detta vore ett inlån kan inte påvisas. Eftersom andra indoeuropeiska språk, varav ryskan är 

särskilt nämnvärd, också har liknande adverb kan man heller inte undersöka de uraliska språk 

som inte haft språkkontakt med de germanska språken för att utesluta att sådana adverb är 

inlånade; det kan alltså inte fastställas om de är inlån från indoeuropeiska språk eller inte. 

I tyska kan man liksom i de skandinaviska språken uttrycka hörsägen med konjunktiv 

(Fabricius-Hansen & Sæbø 2004:214) som modus i såväl bi- som huvudsats. 

Kontaktsituationen med estniska och ungerska är alltså tämligen lik den mellan 

svenska/norska och samiska/finska, med samma osannolika grammatiska språkutbyte. 

Därutöver uttrycker tyskan evidentialitet genom fem huvudsakliga konstruktioner 

innefattande verben werden, scheinen, drohen, sollen och versprechen. Att dessa verb, eller 

deras svenska motsvarigheter ”bli”, ”verka”, ”hota”, ”borde” respektive ”lova” skulle ha 

någon inverkan på estniska är tveksamt. Dessa verb finns i majoriteten av indoeuropeiska 

språk, därav ryska som har berört i stort sett alla uraliska språk på något sätt (de flesta uraliska 

språk talas i Ryssland, och estniska, finska, ungerska och flerparten samiska språk har också 

haft språkutbyten innefattande ryska vid någon tidspunkt). Det går alltså inte att utröna om 

dessa verb genom indirekt diffusion har bidragit till utvecklingen av evidentiella verb i 

uraliska språk eller om motsvarande verb, t.ex. täytyä, ”att vara tvungen”, vaikuttaa, ”att 

verka, att förefalla” näyttää, ”att verka, att förefalla” och väittää, ”att hävda, att påstå” i 

finska fanns innan språkkontakter upprättats. 

Pajusalu och Metslang (2002) har visat att perfekt participkonstruktioner i södra estniska 

dialekter kan tolkas evidentiellt (som en dåtida variant av mediativet -na-), och givet att 

estniskan inte har haft någon påtaglig kontakt med språk som har någon liknande strategi till 

hands lär detta vara en intern utveckling. Det påträffas liknande former i andra, östligare 

uraliska språk såsom komi, udmurtiska och mariska, men huruvida estniskan förhåller sig till 

dessa är inte helt uppenbart. Dessutom finns det inga motsvarande former i presens i dessa 

språk, till skillnad från de i estniska.  

Det som förbryllar är varför andra östersjöfinska språk, såsom de närliggande finska, 

kareliska och ingermanländska inte har denna strategi till hands. Detta stärker föreställningen 

att denna utveckling i estniska har skett separat; i den närliggande, nu utdöda liviskan fanns 

det rapporterade indikativa former liknande estniskans mediativ samt imperativa former 

liknande estniskans jussiv. Huruvida detta drag är ett rent östersjöfinskt drag eller om 

liviskan fick denna strategi indirekt från estniskan via lettiskan är mindre klart. Muižnice 

m.fl. (1999) har tittat på de olika evidentiella participkonstruktionerna i estniska respektive 
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lettiska men försöker sig inte på att förklara varifrån dessa konstruktioner ursprungligen 

härstammar. 

Holvoet (2010:434-435) nämner att litauiskan och lettiskan tillåter presens och perfekt 

particip för att signalera presens respektive dåtida evidentialitet – litauiskan för inferens, 

mirativitet och hörsägen och lettiskan för hörsägen endast; dessa funktioner återfinns även 

på Balkan. Till skillnad från estniskan tillåter litauiskan även framtida particip för att 

signalera framtida evidentialitet. Enligt Holvoet har denna evidential uppstått genom att 

hjälpverbet i ett sammansatt perfektum fallit bort och lämnat ett ensamt particip, en annan 

utveckling än den i estniskan, där istället yttrandeverbet har bortfallit. 

Grammatikaliseringsprocessen är således annorlunda i de baltoslaviska språken än i de 

östersjöfinska. 

Det indoeuropeiska språk som närmst berör de uraliska språken är ryskan, vilket har haft 

kontakt med både de europeiska språken och de språk som talas i Uralområdet. Som 

Grenoble (1998) har visat finns det två huvudsakliga evidentialer i ryska, mol’ respektive 

deskat’. Som illustrerat i tabell 4.2 är det de permiska språken och entsiska som kan förmedla 

evidentialitet genom partiklar, så det är dessa språk som är relevanta att begrunda. 

Utvecklingen av dessa partiklar i ryska kan ha legat till grund för partiklarna pö och pe 

i de permiska språken, men det är minst lika sannolikt att dessa partiklar uppstått separat; 

Majtinskaja (1982:150) menar att ursprunget till dessa två partiklar är oklart. Entsiska har en 

liknande evidential i mań/mańu, men även denna strategi kan lika rimligt vara en effekt av 

altaisk inverkan eller ett resultat av diakroniska processer; det som talar emot diffusion från 

ryska är det faktum att mań/mańu enligt Siegl (2013) sannolikt härletts från substantivet 

mun(u), ”ljud, oljud” och inte från verbet ”att säga” såsom fallet är i ryskan. För att det rimligt 

ska röra sig om någon indirekt diffusion måste grammatikaliseringsprocesserna vara 

någorlunda närliggande, något som är tvivelaktigt i det här fallet. 

Den språkgrupp utöver indoeuropeiska som interagerat mest med uraliska språk är de 

altaiska språken. De huvudsakliga medlen för att förmedla evidentialitet eller indirekthet i 

dessa språk är perfektiva, eller efterterminala konstruktioner, som Johanson & Utas (2000) 

kallar dem, och det finns viss korrespondens med dessa bland evidentialerna i de uraliska 

språken. 

När man begrundar situationen med efterterminala och andra dåtida konstruktioner 

mellan de altaiska och de uraliska språken måste man först fastställa om det rör sig om riktat 

inlån från ett språk till ett annan – och i så fall vilken riktning det rör sig om, eller om 
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kontaktområdet fungerar som en smältdegel av språk där drag kan uppstå gemensamt bland 

olika språkfamiljer. 

Vid första anblick verkar det som att de samojediska språken har lånat in sin perfektiva 

evidentialitet från de tungusiska språken. Perfektiva evidentialer återfinns även i de 

västasiatiska uraliska språken, bl.a. som ”andra dåtid” i de permiska språken komi (Leinonen 

2000) och udmurtiska (Suihkonen 1995), vars närmaste altaiska granne är tatariska. 

Efterterminala evidentialer återfinns även i de områden där det inte råder någon kontakt 

mellan altaiska och uraliska språk; detta gäller för båda språkfamiljerna.  

Varifrån detta drag ursprungligen härstammar är dock svårt att avgöra. Leinonen 

(2000:419) nämner att det råder ett sprachbund i Volga-Kama-regionen10 vilket innefattar 

såväl uraliska språk såsom mariska, mordvinska, udmurtiska, komi och nentsiska, som 

altaiska språk som t.ex. kalmykiska, tatariska, basjkiriska och tjuvasjiska. Leinonen nämner 

att det vore överentusiastiskt att utgå ifrån att de evidentiella kategorier som existerar i både 

de uraliska och altaiska språken har uppstått genom språkkontakt. Det finns här en verklig 

problematik, eftersom det råder en isogloss av evidentialitet som sträcker sig långt in i Asien 

(Leinonen 2000:420; se även Haarmann 1970), och att utröna ursprunget av olika 

evidentialer i ett område av långvarig språkkontakt blir näst intill omöjligt; när man särskilt 

tar hänsyn till att det kanske endast skett lån av funktioner och inte av några former, dvs. det 

som Aikhenvald (2000:294) kallar indirekt diffusion, kan man endast spekulera.  

Det tämligen ymniga spannet av modus i samojediska språk, särskilt i nentsiska och 

entsiska, är sannolikt också en diakronisk utveckling, då varken de ryska eller 

altaiska/tungusiska språken har något märkbart antal modus. Antalet modus minskar ju 

längre bort från det uraliska området man kommer, kanske på grund av en starkare påverkan 

av de betydligt modusfattigare indoeuropeiska språken, i synnerhet ryskan11. Detta kan leda 

till att den evidentialitet som tidigare kodades grammatiskt över tid tappade dessa analytiska 

evidentialer i förmån till syntetiska strategier såsom adverbial eller satskonstruktioner. Detta 

stämmer överens med de data som redovisats, eftersom antalet modala distinktioner av 

evidentialitet är betydligt färre i de mer västliga uraliska språken där språkkontakten varit 

större, och följaktligen kan i vissa språk ha helt försvunnit som en produktiv strategi. 

 

 

                                                      
10 Detta sprachbund har också noterats av Stolz (2009:393) 
11 Ryska kodar endast indikativ, konditionalis och imperativ syntetiskt (Hansen 2010:326). 
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5 Sammanfattning och diskussion 

 

 

Hur kan man med utgång från de ursprungliga frågeställningarna och observerad data 

sammanfatta arbetet som gjorts här? Och på vilket sätt kan ytterligare forskning bedrivas 

inom detta område? Jag kommer avslutningsvis här först sammanfatta uppsatsen med 

frågeställningarna i åtanke och därefter ta upp eventuella komplementära forskningsområden 

relevanta till detta arbete. 

 

5.1 Sammanfattning 

 

Vi kan blicka tillbaka till frågeställningarna och besvara dem i enlighet med den studie som 

bedrivits. De tre huvudsakliga frågeställningar som jag använt som utgångspunkter har varit 

följande: 

 

 Hur kodas evidentialitet i de uraliska språken? 

 Finns det märkbara variationer av evidentialitet mellan dessa och de västra uraliska 

språken? 

 Om så, vad beror det på? Är det en diakronisk utveckling eller har språken påverkats 

av språkkontakt med altaiska språk och/eller ryska? 

 

Den stora skillnaden som råder mellan de uraliska språk i Ryssland och de som talas västerut 

är den generella avsaknaden av temporala evidentialer i de västligare språken. Finskan kan 

använda pluskvamperfektum för att förmedla hörsägen i förfluten tid, men detta är ingen 

central funktion hos pluskvamperfektum, som vanligtvis och huvudsakligen används för att 

beskriva en händelse som skett innan en referenspunkt i det förflutna. Suffixerande och 

modusrelaterad evidentialitet återfinns endast i de södra östersjöfinska språken estniska och 

liviska: finskans potentialis kan användas för att förmedla indirekthet, men detta är inte dess 

enda funktion. Därutöver har detta modus försvagats i gängse bruk och används i modern 

finska huvudsakligen litterärt, varav dess funktion i vardagligt bruk har ersatts av adverb och 
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verbala medel. Detta är även fallet i de samiska språken. Både i de östersjöfinska och de 

samiska språken förekommer dock partiklar som har evidentiella huvudfunktioner. 

I de mellersta uraliska språken, framförallt i mariska och de permiska språken men även 

i mindre utsträckning chantiska används andra dåtid för att förmedla indirekt evidentialitet 

och hörsägen, vilket står i kontrast med första dåtid som används för mer nyliga, möjligen 

direkt bevittnade händelser. Denna dåtidsdikotomi existerar även i entsiska, men har inte 

observerats i andra samojediska språk. Även estniskan har liknande strategier, men då det 

här även finns ett presens mediativ som förmedlar hörsägen är det inte klart att det finns 

någon direkt koppling mellan estniskan på ena sidan och mariskan och de permiska språken 

på den andra. 

Modus för att signalera evidentialitet, även om det återfinns i estniska och liviska som 

tidigare nämnt, påträffas huvudsakligen i de samojediska språken i det uraliska 

språkområdets östra delar. Nganasaniska och selkupiska har modus som signalerar inferens, 

hörsägen och direkt auditivt erhållen information, men det är i entsiska och nentsiska som 

det stora spannet av modus existerar, särskilt i det sistnämnda av dessa där en finkornig 

skillnad i evidentiell information kan förmedlas modalt. Antalet av dessa modus som 

används rent evidentiellt är dock betydligt färre, men som generell tendens kan man 

försvarsbart se modus som den huvudsakliga strategin för evidentialitet i dessa språk. 

Trots att det verkar råda variation i evidentialitet inom de uraliska språken, både 

kvantitativt vad angår antalet evidentialer och kvalitativt angående hur dessa evidentiella 

strategier förverkligas språkligt tycks ursprunget till evidentialerna vara relativt homogent: i 

stort sett alla evidentialer som påträffats i studien har visat sig vara resultatet av diakronisk 

utveckling och grammatikalisering, med en handfull undantag vars ursprung tveksamt kan 

vara inlån från andra språk, i sådana eventuella fall genom indirekt diffusion. 

 

5.2 Ytterligare forskning 

 

Den forskning som bedrivits i denna studie är endast en preliminär undersökning. Mer 

forskning på uralisk evidentialitet krävs, delvis för att upptäcka fler medel med vilka man 

kan förmedla evidentiell information med, men också för att granska de strategier som 

påträffats och se i vilken utsträckning de kan sägas vara evidentiella. I enlighet med 

Andersons (1986) kriterium att evidentialer måste vara kontextoberoende bör dessa strategier 
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tillämpas i olika situationer, såsom exempelvis i passiva satser, relativa bisatser, negationer, 

eller i koordination med andra evidentiella medel. Med De Haans (2005) klassificering av 

evidentialer i åtanke finns det också anledning till att vara vaksam över 

grammatikaliseringsprocesser som kan tänkas ta form i de uraliska språken i framtiden; som 

Grenoble (1998) har nämnt har ryskan en potentiell ny evidentiell partikel i govorjat’, så det 

är inte otänkbart. 

Denna studie är huvudsakligen komparativ, och jag har inte gått in alltför djupt på 

ursprunget till evidentialerna i studien, så detta är också ett potentiellt undersökningsområde. 

Huruvida efterterminativa, perfektiva konstruktioner i altaiska språk förhåller sig till 

motsvarande former i de uraliska språken är än så länge inte klart, så språkgeografiska och 

diakroniska studier över förekomsten av dessa konstruktioner har potential att belysa 

ursprunget till dessa. Det är heller inte helt klart hur estniskans mediativa former förhåller 

sig till de motsvarande formerna i baltoslaviska och balkanslaviska språk, så detta är också 

ett område i vilket det tåls att bedriva ytterligare forskning. 
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