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Sammendrag 

 

Denne oppgaven handler om en type språkendringsprosess som kalles grammatikalisering, og 

om hvordan den har påvirket en gruppe ord i moderne standard russisk, som kalles relatornomen. 

Relatornomen er en syntaktisk kategori som ikke er typisk for russisk språk. Et relatornomen er 

en type substantiv som betegner en ikke-spesifikk avgrensning av et legeme. Ord som ”topp”, 

”side” og ”ende” kan være relatornomen. De betegner deler av et objekt, men skiller seg fra for 

eksempel ”hank” (på en tekanne) eller ”hjul” (på en bil), på den måten at de ikke har noen egen, 

distinktiv form. Det er umulig å forestille seg ”en side” hvis man ikke vet hva den er ”en side 

av”. Grammatikalisering er en prosess der leksikalske ord blir grammatiske og grammatiske ord 

blir mer grammatiske. Leksikalske ord kjennetegnes av mye semantisk betydning og stor grad av 

autonomitet. De mest leksikalske, altså meningstunge, ordene tilhører ordklasser som substantiv 

og verb. De mest grammatiske ordene er slike ord som for eksempel preposisjoner, klitika og 

artikler. Jeg har sett på hvordan grammatikaliseringsprosessen arter seg i tilfeller hvor 

relatornomen blir grammatikalisert slik at de går over til å fungere som deler av preposisjoner 

som betegner plassering i rom. Mer spesifikt har jeg valgt meg ut en spesiell syntaktisk kategori 

av preposisjoner som betegner det Jackendoff() har kalt aksiale deler. Hans teori om aksiale deler 

er et bidrag til kognitiv lingvistikks forskning på språkbrukeres fremstilling av objekters 

plassering i rom, nærmere bestemt langs tre akser, ”side-ende”, ”topp-bunn” og ”front-akter”, 

som man tenker seg at er trukket gjennom et referanseobjekt som andre objekter plasseres i 

forhold til. I eksempelet ”ballen er ved siden av bilen” kalles ballen for plasseringsobjektet, bilen 

er referanseobjektet og siden er et grammatikalisert relatornomen som, som del av preposisjonen 

ved siden av, betegner en plassering langs referanselegemets side-ende-aksen. 
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Innledning 

 

Et språk er bygget opp av ord. Disse kan deles opp i forskjellige ordklasser. Ulike språk kan 

divergere noe når det gjelder kategoriseringen av ord, men de fleste ordklasser er representert i 

de fleste språk. Slik jeg ser det kan det virke som om bruken av grammatiske ord kan variere 

veldig mellom språk. Grammatiske ord kan være for eksempel preposisjoner, artikler, partikler 

og klitika, altså ord som ikke kan stå alene og uttrykke en betydning. Man sier gjerne at de har 

lav grad av autonomi, eller at de har liten eller ingen egen semantisk betydning. Grammatiske 

ord har som funksjon å stå i forhold til, eller å komplementere andre ord. Et grammatisk ord som 

preposisjonen по, 'på, bortover, nedover, langs, langsetter', kan for eksempel komplementere og 

spesifisere den semantiske betydningen til substantivet det står til, for eksempel набережная, 

'strandpromenade'. I setningen «Сидя в павильоне у Верне, он  видел,  как по набережной 

прошла молодая дама,(...)», innehar набережная sin semantiske primærbetydning. 

Preposisjonen по og den kongruerende kasusmarkøren ой spesifiserer at det i denne 

sammenhengen er snakk om 'bevegelse langs' strandpromenaden.  

En måte å kategorisere ord på er å dele dem opp i innholdsord og funksjonsord. Innholdsord er 

de leksikalske ordene, ord hvis semantiske betydning tillegges mye vekt, og som har høy grad av 

autonomitet, dvs, som i seg selv er meningsbærende. Funksjonsord er de grammatiske ordene. 

Disse komplementerer de leksikalske ordene, eller innholdsordene. Innholdsord tilhører 

ordklasser som substantiver, verb og, til en viss grad, adjektiver. Et innholdsord er leksikalsk. 

Med leksikalsk mener jeg her motsatte av grammatisk. Leksikalske ord kjennetegnes av at de har 

mye egen semantisk betydning, som for eksempel substantivet дом, 'hus'. En mottager som hører 

dette ordet har ingen vanskeligheter med å se objektet dette ordet betegner for sitt indre øye. 

Typiske funksjonsord tilhører ordklasser som preposisjoner og pronomener. Preposisjonen в,'i', 

er et grammatisk ord, altså et funksjonsord. Det har få eller ingen egne semantiske egenskaper og 

kan ikke stå alene. Det kan komplementere домs semantiske betydning og endre eller utvide den 

noe, men ikke i betydelig grad. В доме, 'i huset', gir beskjed om at noe eller noen befinner seg 

inne i objektet. Mottageren av budskapet В доме endrer antagelig litt på sin indre forestilling; 

han ser kanskje for seg innsiden av et hus, eller blir interessert i å finne ut hvem eller hva det er 

snakk om, som befinner seg inne i huset. Objektet han ser for seg, huset, forblir allikevel omtrent 

det samme.  «(...) it is usually accepted that some kind of distinction can be made in all 

languages between «content» words (...) and «function»words(...)»(Hopper, Traugott 2003:4). 

Denne oppgaven består av tre kapitler. Det første handler om grammatikalisering, som er en 

språkendringsprosess hvori semantiske ord, altså innholdsord, blir grammatiske, og grammatiske 
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ord, altså funksjonsord, blir mer grammatiske. Det andre kapittelet handler om en syntaktisk 

kategori (Svenonius 2006:49) av ord som betegner aksiale deler. Aksiale deler er ord som 

fungerer som del av en spatial adposisjon.  

 

«The term adposition is a cover term for prepositions and postpositions. 

Secondary adpositions are usually forms (words or short phrases) that define 

concrete rather than grammatical relationships.They are typically derived from 

relational nouns, e.g., beside the sofa, ahead of the column.»(Hopper, Traugott 

2003:110)  

 

Aksiale deler er med på mer eller mindre nøyaktig å betegne objekters plassering i rom.Teorien 

om aksiale deler er et av Jackendoffs (1999) bidrag til spatial representasjonsteori, «(...) the 

theory of spatial representation – the encoding of objects and their configurations in space» 

(Jackendoff 1999:8) Mer presist handler teorien om aksiale deler, i likhet med mange teorier om 

spatial representasjon i språk, om å fremstille språkbrukeres kognitive forestilling om, og 

kommunikasjon av, hvordan et objekt er plassert i rom i forhold til et annet objekt. Dette 

forklares gjerne ved hjelp av grafiske modeller. Det er ikke uvanlig at en slik modell inneholder 

et referanselegeme, som fungerer som en bakgrunn som objektet man snakker om, 

plasseringsobjektet, plasseres i forhold til. Noen kaller denne bakgrunnen for Ground og objektet 

som står i forhold til det for Figure. Jeg har valgt å bruke termene referanselegeme og 

plasseringsobjekt.  

 

Jackendoffs (1999) teori om aksiale deler handler om ord som betegner plassering i forhold til tre 

akser som han forestiller seg er trukket gjennom et referanselegeme. Det er tre akser i denne 

modellen; én går fra bak til front, én fra side til side og én fra topp til bunn. Ord som betegner 

plassering i forhold til disse tilhører det aksiale vokabularet. «Many adpositions include parts 

that are historically nominal(...). The historical source in such cases is a relational noun referring 

to a concrete part of an object, used with a genitive dependent expressing the whole»(Svenonius 

2006:1) Et eksempel hvor et ord som betegner en aksial del betegner et plasseringsobjekts 

plassering i forhold til et referanselegeme er мяч лежит на верху шкафа, 'ballen ligger på 

toppen av skapet'. Her er мяч plasseringsobjektet, верх er den aksiale delen, og шкафа betegner 

referanseobjektet. На верху er adposisjonen som den aksiale delen верх er en del av. На верху 

fungerer som oftest som adverb, men i sammenheng med et substantiv bøyd i genitiv kan det 

fungere som preposisjon(Ozhegov, 1995), som her. I denne oppgaven skal jeg forsøke å belyse 

hvordan relatornomen gjennom grammatikalisering blir til aksiale deler. 

 

I det tredje kapittelet fremstiller jeg min egen analyse av et utvalgt korpus fra moderne russisk. 
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Jeg har valgt ord som betegner spatiale relasjoner, mer spesifikt, ord som betegner et objekts 

plassering i forhold til et annet. Disse er valgt ut fra to  hovedkriterier:  

 

1) Det skal foreligge mistanke om grammatikalisering. Det vil si at det skal være 

verdt å teste ordet ved hjelp av kriteriene for grammatikalisering som jeg kommer 

frem til i kapittel 1, for å fastslå hvorvidt det har vært grammatikalisert. 

2) Det skal foreligge mistanke om at ordet enten før eller etter grammatikalisering 

har vært eller blitt en aksial del.  

 

I tillegg til disse hovedkriteriene har jeg lagt vekt på å samle et korpus som, så godt det lar seg 

gjøre, inneholder ord fra tre forskjellige kategorier, som alle på et eller annet stadium i 

grammatikaliseringsprossessen betegner plassering i forhold til hver av endene på alle de tre 

aksene til Jackendoff. Disse tre kategoriene er: 

 

1) Ord som tidligere betegnet kroppsdeler og som gjennom grammatikalisering er 

blitt aksiale deler. Et par av disse kan klassifiseres som relatornomen, men de 

fleste betegner konkrete kroppsdeler og er dermed ikke relatornomen. 

2) Ord som er aksiale deler, men som er grammatikalisert fra andre ordformer enn 

relatornomen 

3) Ord som er tidligere relatornomen, og som ikke har betegnet kroppsdeler. 

 

For eksempel har jeg med disse tre ordene som betegner plassering på topp-bunn-aksen: 

голова,'hode,'  верх, 'topp' og хребет, 'åskam'. Det første betegner en kroppsdel, og jeg 

diskuterer hvorvidt det er grammatikalisert. Dets grad av grammatikalisering er det som avgjør 

hvorvidt det er å definere som en aksial del. Dette diskuterer jeg også. Det andre er etter alt å 

dømme en aksial del. Det er også etter alt å dømme grammatikalisert, men det er  tvil om 

hvorvidt det kan klassifiseres som (forhenværende) relatornomen. Det tredje er et ord som blant 

annet opprinnelig betegner naturlig avgrensing av et landskap.  

 

Jeg har med noen ord som ikke faller like lett innunder de tre kategoriene. Et eksempel på dette 

er зенит, 'toppunkt (i en bue)', som er matematisk definert og som betegner meget spesifikk 

avgrensing, rett og slett punkt, av noe som kanskje ikke kan sies å være et referanselegeme, men 

som bedre kan defineres som en geometrisk form. Jeg har det allikevel med i oppgaven, litt for å 

vise at det finnes tvilstilfeller og litt fordi det er interessant at et slikt ord brukes i samme type 

uttrykk, в зените славы, 'på høyden av sin suksess', som de, i sammenheng med aksiale deler, 
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mer «klassiske» ordene.  

 

Min synsvinkel på grammatikalisering er den synkrone. Jeg vil kun analysere de eventuelle 

resultatene av grammatikalisering og utføre tester på ordene i mitt korpus for å se om de 

oppfyller ett eller flere grammatikaliseringskriterier. Ut fra denne testingen vil jeg gjøre meg opp 

en mening om i hvilken grad de sannsynligvis er grammatikaliserte. Som Lehmann (2004:154) 

påpeker er det ikke mulig å fastslå sikkert en språkendring av et ord eller uttrykk uten å finne 

frem til dets historiske forgjenger og dokumentere skrittene fra denne til dens samtidige utgave. 

 

Grunnen til at jeg skriver om nettopp kategorien aksiale deler er at de er interessante i et 

grammatikaliseringsperspektiv. De fleste aksiale deler er grammatikaliserte 

relatornomen(Svenonius 2006:49). Relatornomen er en kategori substantiver som betegner ikke-

spesifikk avgrensing av et referanselegeme. En konkret, spesifikk form kan være for eksempel en 

arm. En arm kan betegne en spesifikk avgrensing på menneskekroppen. «Side» betegner en ikke-

spesifikk avgrensning. En vesentlig forskjell mellom disse kategoriene er at en kan se for seg en 

«arm» selv om man ikke  har noen opplysninger om det eventuelle referanselegemet ordet 

betegner en avgrensning av. En kan derimot ikke se for seg en «side», med mindre en vet hva 

referanseobjektet er.  ( REFERANSE HER. VANSKELIG Å FINNE!) 

 

Denne oppgaven skal altså handle om den språklige endringsprosessen som kalles 

grammatikalisering. Det som skjer i språket ved grammatikalisering er at innholdsord gradvis 

tappes for innhold og blir funksjonsord. Cabrera (1998:214) beskriver grammatikalisering som 

en prosess som «tapper leksikaet og fôrer syntaksen». Dette er etter min mening en god 

beskrivelse av et viktig aspekt ved fenomenet grammatikalisering. Grammatikalisering skaper 

funksjonsord av innholdsord. Et sentralt element som deles av de fleste 

grammatikaliseringsteoretikere er idéen om grammatikaliseringsstigen. Langs denne stigen er 

hvert ord mer grammatisk enn ordet som står til venstre for det. Her har Lehmann(1985:304) 

illustrert grammatikaliseringsstigen ved hjelp av ordklasser som er relevante for min oppgave: 

 

relatornomen - sekundær adposisjon - primær adposisjon - agluttinerende 

kasusaffiks - fusjonerende kasusaffiks. 

 

Som vi ser av denne stigen befinner prosessen der relatornomen blir aksiale deler (ord som 

fungerer som stamme i adposisjoner) seg i det første fasen av grammatikaliseringsprosessen. 

Grammatikaliseringsstigen kan illustreres ved å bruke andre ordklasser enn nettopp disse som 
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eksempel. Ifølge Hopper og Traugott (2003:7) er de fleste lingvister enige om at det finnes en 

grammatikaliseringsstige av denne typen: 

 

 innholdsord – grammatisk ord – klitika – bøyningsaffiks 

 

Den generelle ideen er at autonome, meningstunge ordklasser som substantiv, i dette tilfellet 

relatornomen, eller verb står øverst til venstre, med ordklasser av gradvis minskende leksikalsk 

verdi nedover stigen mot høyre. Ord som går gjennom grammatikaliseringsprosessen beveger 

seg nedover denne stigen. De kan stoppe når som helst, eller bevege seg lengst til høyre. Noen 

mener det er mulig for et ord å bevege seg til null, altså opphøre å eksistere. Kritikere av 

grammatikaliseringsteori, for eksempel Eckhardt (2006) og Janda (2001), mener blant annet at 

prosessen kan reverseres, men det er det  ifølge ledende teoretikere på emnet lite som tyder 

på.(Lehmann, 2004:181) Ordklassekategoriene er ikke gjensidig utelukkende, avstengte 

kategorier, men har flytende grenser. Det er allikevel nyttig å operere med ordklasser når man 

snakker om grammatikalisering, for om et ord som grammatikaliseres beveger seg langt nok til 

høyre langs stigen, vil være innom en eller flere ordklasser selv om det er snakk om en flytende 

overgang mellom dem. 

 

I denne oppgaven skal jeg som nevnt se på utviklingen fra substantiver, nærmere bestemt 

relatornomen, til aksiale deler. Relatornomen er den viktigste kilden til adposisjoner, ifølge 

Heine (2007:63). Grammatikaliseringsprosessen kan stoppe på hvilket stadium som helst. Det er 

mulig for et nomen som har blitt grammatikalisert til adposisjon å fortsette å tappes for 

betydning og endre seg videre til kasusmarkør, men det vanligste er at de ikke gjør det. (Heine, 

2007:63) Det er verdt å merke seg at selv om man snakker om at et ord, for eksempel et 

substantiv, tappes for semantiske betydning og blir, gjennom grammatikalisering, gradvis til for 

eksempel adverb, er det ikke dermed sagt at det opprinnelige substantivet blir borte fra språket. 

Det som skjer ved grammatikalisering er nemlig at et ord opptrer såpass hyppig i de samme 

omgivelsene, for eksempel kan et substantiv opptre så hyppig som ledd i forbindelsen 

preposisjon+substantiv+kasusmarkør, at dets opprinnelige betydning gradvis svekkes. Denne 

svekkelsen kalles gjerne semantisk bleking. Dette skjer delvis fordi et semantisk ord gjerne har 

bred betydning og flere forskjellige konnotasjoner heftet ved seg. I en bestemt semantisk og 

syntaktisk sammenheng gjør derimot bare en del av denne betydningen seg gjeldende. Derfor er 

det slik at om et semantisk ord forekommer hyppig nok i den samme, faste forbindelsen, 

forbinder språkbrukere ordet kun med den spesifikke betydningen ordet har akkurat der. Det 

tappes altså gradvis for semantisk innhold, og beholder kun den «nye», snevrere betydningen. 
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Denne prosessen kan gå så langt at det opprinnelig leksikalske ordet, for eksempel et substantiv, 

kun beholder «skallet» til sitt gamle jeg, og fusjonerer med sine omgivelser i den grad at 

ordgruppen danner et nytt ord, for eksempel et adverb eller en preposisjon.  

 

Det opprinnelige leksikalske ordet, eller innholdsordet, blir som sagt ikke nødvendigvis borte. 

Den nye og den gamle formen fortsetter gjerne å leve «side om side» i språket og fylle hver sin 

funksjon. De kan være homonymer eller, vanligere, mer eller mindre åpenbart beslektet. 

 

Et interessant aspekt ved grammatikaliseringen av relatornomen til aksiale deler er Mazurovas 

(2007) antagelse om at det er en sammenheng mellom hvor på referanseobjektet 

plasseringsobjektet befinner seg, og plasseringsobjektets korresponderende ords grad av 

grammatikalisering. Hun mener å se en tendens til at jo mer synlig plasseringen er, altså om 

objektet befinner seg oppå eller foran referanseobjektet i motsetning til bak eller under, jo lenger 

har det korresponderende ordet kommet i grammatikaliseringsprosessen. 

 

Jeg nevnte i ovenfor at alle ordklasser er felles for de fleste språk. De største forskjellene i et 

språk er strukturelle. Det er stor forskjell på typisk syntetiske språk og typisk analytiske språk. 

De fleste språk befinner seg et sted imellom, da det er en glidende overgang mellom disse 

språktypene. Russisk er et relativt syntetisk språk. Her er setningens ordstilling lite viktig i 

forhold til i analytiske språk, i og med at det er enkelt å se hvilket ord som fungerer i hvilken 

rolle ut fra de grammatiske morfemene, som uttrykker egenskaper som genus, numerus, og 

kasus. En kan oftest ut fra å se på hvilke ord som kongruerer med hverandre, for eksempel hvilke 

ord som står i samme kasus, hvilket forhold de forskjellige delene av setningen har til hverandre. 

Andre språk, som skandinaviske språk, er ikke langt fra å være rent analytiske språk. I disse 

språkene er setningens ordstilling svært viktig. Hvis vi går ut fra at det er de grammatiske ordene 

som spiller størst rolle når det gjelder et språks syntaktiske struktur, og at grammatikalisering 

hele tiden skaper nye grammatiske ord, eller funksjonsord, av de leksikalske ordene, 

innholdsordene, er det etter min mening interessant å spørre seg om ikke grammatikalisering er 

en vesentlig årsak til at forskjellige språk har utviklet så forskjellige strukturer. 

«Grammaticalization (...) is part of the wider linguistic phenomenon of structuration, through 

which combinations of forms may in time come to be fixed in certain functions» (Hopper, 

Traugott 2003:2). 
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GRAMMATIKALISERING 

 

Innledning  

 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å gi en oversikt over hva grammatikalisering er. Dette vil jeg 

gjøre i lys av sentrale teorier om emnet. Jeg vil forsøke å forklare hva det er og hvordan, i 

hvilken sammenheng og, til dels, hvorfor et ord blir grammatikalisert. Jeg vil også forsøke å gi 

en forklaring på hva som kjennetegner et grammatikalisert ord, og til slutt i kapittelet forsøke å 

oppsummere hvilke sentrale kriterier en kan se etter når en forsøker å finne ut hvorvidt og i 

hvilken grad et ord er grammatikalisert.  

 

Det finnes lingvister som er uenige i at det i det hele tatt finnes en tydelig og enhetlig prosess 

som kan kalles grammatikalisering(Eckhardt, 2006, Janda, 2001).Mye av kritikken handler om 

degrammatikalisering og endireksjonalitet. Grammatikaliseringsteorien går blant annet ut på at 

grammatikalisering er en endireksjonal prosess. Den er irreversibel. Kritikere har hevdet at dette 

ikke stemmer. Kritikken mot grammatikaliseringsteorien går ut på at man ikke kan snakke om at 

grammatikalisering er en svært viktig, om ikke den viktigste, mekanismen når det gjelder å skape 

nye grammatiske former, når prosessen gjerne reverseres, det vil si når grammatikaliserte ord 

kan gå tilbake til sitt tidligere leksikalske «jeg». Hvis det er slik at ord som grammatikaliseres 

like gjerne kan degrammatikaliseres igjen, er det mindre sannsynlig at grammatikalisering driver 

frem like mye språkendring som fenomenets tilhengere vil ha det til.  

 

Spesiellt Lehmann slår tilbake mot denne kritikken. Jeg siterer ham (2004:181) når han som svar 

til Jandas (2001:299) påstand om at det finnes «en myriade» av eksempler på at 

grammatikaliseringsprosessen har vært reversert, hevder at: «There are not a «myriad», but 

closer to a proportion of 1:99 with historical cases of grammaticalization.» Helt til slutt i dette 

kapittelet skal jeg nevne noen av motstanderne og sikte på å få med hovedargumentene mot 

grammatikalisering. I tillegg skal jeg la Lehmann «svare» på kritikken og slik forhåpentlig gi et 

visst, dog ikke upartisk, bilde av debatten. I en introduksjon til et kapittel om grammatikalisering 

synes jeg det er på sin plass å sette lys på denne debatten. Det er viktig å ha i bakhodet at det er 

flere som er kritiske til denne språkendringsprosessen. Når det er sagt, så er det verdt å poengtere 

at jeg i denne oppgaven ikke skal vie denne kontroversen mer enn ett underkapittel. Jeg skal se 

på grammatikalisering som fenomen uten å problematisere det videre. Jeg skal med andre ord gå 

ut fra at det finnes.  
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Denne oppgaven består av tre deler, to teorikapitler og ett med min egen analyse. Dette er det 

største av de to teorikapitlene. Oppgaven min går i all hovedsak ut på å utforske en gruppe ord 

moderne russisk som betegner det Jackendoff() kaller aksiale deler og diskutere dem i lys av 

grammatikaliseringsteori. Det er derfor viktig å ha med en utgreiing av hva aksiale deler er, hva 

de ikke er og hvordan de er kommet til å bli. Grammatikaliseringsteorien er allikevel mer sentral 

og viktigere. Det er grammatikalisering som er oppgavens hovedtema. Årsaken til at jeg har 

valgt å skrive om nettopp aksiale deler var at jeg i løpet av min lesing om grammatikalisering ble 

interessert i nettopp denne ordkategorien, både fordi dette er en kategori som har oppstått 

gjennom nettopp grammatikalisering, og fordi ord som betegner aksiale deler ofte kommer av 

grammatikalisering av relatornomen, som i seg selv er en interessant kategori ord.  

 

Relatornomen er ikke som vanlige substantiver; de betegner ikke konkrete, spesifikt avgrensede 

objekter, som f.eks «arm» eller «tekanne». Med spesifikt avgrensede objekter mener jeg objekter 

med distinktive, lette gjenkjennelige trekk. For eksempel ligger det i definisjonen på «tekanne» 

at den kan inneholde væske, den har en tut man kan helle av, et håndtak den kan løftes i, den er 

større enn et fingerbøl og mindre enn en stol, osv. Relatornomen, derimot, betegner en ikke-

spesifikk avgrensing av et referanselegeme. «Topp» er et eksempel på et relatornomen. «Side» 

også. De er vitterlig substantiver, noe en kan bekrefte ved for eksempel sette en ubestemt artikkel 

foran; det er uproblematisk å komplementere «topp» med «en». Man kan også sette dem i 

substantivs sted; setningen «jeg fikk plutselig vondt i siden» gir mening. Derimot skiller de seg 

fra andre substantiver ved at en ikke kan se for seg objektet uten å se det i sammenheng med 

referanseobjektet. En kan se for seg en «fjelltopp», men ikke en «topp». Det er nærliggende å 

tenke seg at det skal mindre til for et relatornomen å bli grammatikalisert enn for et «alminnelig» 

substantiv. Nettopp dette å være nært knyttet til omgivelsene sine gjør at et ord lettere blir utsatt 

for semantisk bleking.  

 

Semantisk bleking er et sentralt begrep i grammatikalisering. Semantisk bleking oppstår når en 

gitt ordform opptrer i det samme miljøet (f.eks. i det samme uttrykket) så hyppig at språkbrukere 

begynner å se det som en bestanddel av et fast uttrykk heller enn som selvstendig form. For 

eksempel har relatornomenet грань som del av uttrykket  на грани безумия, 'på randen av 

galskap', blitt utsatt for disse mekanismene. Грань, 'rand/kant', har antagelig opptrådt hyppig nok 

i disse omgivelsene til at на грани безумия har blitt tolket som et fast uttrykk hvori грань ikke 

har alle de konnotasjonene og den dybden substantivet i seg selv innehar. Det er ikke noe uvanlig 

i dette. Ord bruker bare en del av sin encyklopediske semantiske betydning i gitte 

sammenhenger. Det som er annerledes ved semantisk bleking er at det gir en permanent endring. 
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Nå er грань som del av dette uttrykket et homonym til substantivet грань. Det er ikke lenger et 

synonym. Etterhvert som et ord tappes for semantisk betydning kan det også bli utsatt for 

fonetisk erosjon og morfologisk reduksjon. Dette kan komme som følger av den semantiske 

blekingen. Fonetisk erosjon innebærer når et ord oppfattes som del av et uttrykk, istedenfor som 

autonomt, leksikalsk ord, har språkbrukere lett for å etterhvert begynne å uttale det litt mer 

utydelig. En stavelse kan for eksempel falle bort. Når dette først er skjedd kan endingen 

etterhvert manifestere seg også i skriftspråket, som morfologisk reduksjon. Dette har skjedd med 

relatornomenet верх i for eksempel det adverbielle uttrykket сверху донизу. I både сверху og 

донизу har preposisjonen og det forhenværende substantivet smeltet sammen. De har med andre 

ord blitt morfologisk redusert. I донизу har det også skjedd en fonologisk endring; Trykket er 

flyttet fra низу til до.  

 

Videre i dette kapittelet vil jeg forsøke å forklare disse og flere andre fenomener som 

grammatikaliseringsprosessen innebærer.  

 

Hva er grammatikalisering? 

 

«Grammaticalization of a linguistic sign is a process in which it loses in autonomy by becoming 

more subject to constraints of the linguistic system.» (Lehmann 2004:155).  

 

«As a term referring to a research framework, «grammaticalization» refers to that 

part of the study of language change that is concerned with such questions as how 

lexical items and constructions come in certain linguistic contexts to serve 

grammatical functions or how grammatical items  develop new grammatical 

functions.»(Hopper,Traugott 2003:1).  

 

Det er viktig å merke seg at grammatikalisering ikke alltid involverer leksikalske ord. Det er like 

vanlig for et grammatisk ord å bli ytterligere grammatikalisert, som det er for et leksikalsk ord å 

gå over til å bli grammatisk. Preposisjoner utvikler seg til konjunksjoner, tidskonsjunksjoner blir 

til kausale og konsessive konjunksjoner, demonstrative determinander utvikler seg til bestemte 

artikler eller relative klausulmarkører, verbale perfektumbøyninger blir fortidsmerker osv. 

Grammatikalisering innenfor det funksjonelle domenet er vanskeligere å identifisere og 

rekonstruere. (Heine, Kuteva 2002:4) Grammatikalisering er også en prosess hvor de egenskaper 

som skiller setninger fra vokabular oppstår diakront eller organiseres synkront. (Hopper,Traugott 

2003:1)  

 

«(...)grammaticalization is a prossess of gradual change, and (...) its products may have different 
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degrees of grammaticality.». (Lehmann 1995:12)  

 

«(Grammaticalization is) an evolution whereby linguistic units lose in semantic complexity, 

pragmatic significance, syntactic freedom and phonetic substance» (Heine, Rehman 1984:15) 

 

Cabrera kaller grammatikaliseringsprosessen for en syntaks-genererende prosess. Han mener at 

den beriker syntaksen ved at en leksikalsk eller mindre grammatisk ordform beveger seg fra det 

leksikalske mot det syntaktiske og utvider og utvikler nye syntaktiske fraser, som for eksempel 

adposisjonelle, konstruksjoner med verb-rekker, samt hjelpeverb. Den genererer også nye 

syntaktiske regler.(Cabrera 1998:213) 

 

Cabrera mener Grammatikaliseringsprosessen har fire sentrale egenskaper: 

 

1) Den er en syntaks-genererende (syntaktotelisk) prosess 

2) Den påvirker leksikalske enheter (den er en leksikogenetisk prosess) 

3) Den opererer i det metaforiske abstraksjonshierarkiet 

4) Den forer syntaksen og tapper språkets ordtilfang. 

(Cabrera, 1998:214) 

 

Termen ”grammatikalisering”  har to funksjoner, mener Hopper og Traugott. Den refererer både 

til grammatikaliseringsprosessen, som er synlig i språket, samt til en tilnærming til språkstudier 

som ser på hvordan språkbruk interagerer med språkstruktur og på språklige egenskapers 

funksjonelle vaghet. (Hopper,Traugott 2003:1). ”Grammatikaliseringsteoriens primære mål er å 

beskrive hvordan grammatikaliserte former og konstruksjoner oppstår og utvikler seg over rom 

og tid, samt å forklare hvorfor de er strukturert som de er”(Heine, Kuteva, 2005:15, min 

oversettelse).  

 

Språklig aktivitet involverer det Lehmann (2004:183) kaller et teleonomisk hierarki. Med dette 

mener han et hierarki hvor en operasjon på et gitt nivå i hierarkiet har en operasjon på et høyere 

nivå som mål, og samtidig er et mål for en operasjon på et lavere nivå. Lehmann skjematiserer 

dette hierarkiet fra topp til bunn slik:  

 

Communicative goal – speech act type – sentence type – grammatical marker of 

sentence type – phonetic shape of grammatical marker. 
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Når språkbrukere kommuniserer med hverandre velger de hva de skal si, hvordan de skal si det 

og hvilke ord de skal bruke. Dette gjør de med det mål for øye å gjøre budskapet sitt best mulig 

forstått. En taler er seg bevisst hva hun vil at lytteren skal få med seg. Hun velger mer eller 

mindre bevisst hva slags type tale hun skal bruke for å få dette til, altså om det skal være en 

ordre, et spørsmål, en lengre utlegning, etc. For å konstruere for eksempel en ordre, hvis det er 

det hun har bestemt seg for, må det en spesiell type setning til. Dette er også noe taleren velger, 

men mindre bevisst enn valgene hun har foretatt seg på de høyere nivåene i hierarkiet. Utsagnet 

«rydd kjøkkenet!» er for eksempel  ment å kommunisere at det ikke er noe spørsmål om hva 

lytteren skal gjøre eller om han skal gjøre det. Taleren er bevisst på målet med ytringen. Hun er 

mindre bevisst nøyaktig hvilke ord hun velger å bruke, enda mindre bevisst er hun på at ytringen 

hun skal uttale består av et verb i imperativ og et substantiv, og mindre igjen på at hun da må 

uttale verbet «å rydde» uten artikkel og endelsesmorfemet «e». Det er dette Lehmann mener med 

at en operasjon på et gitt nivå har en operasjon på et høyere nivå som mål, og samtidig er et mål 

for en operasjon på et lavere nivå(2004:183). Jo mer grammatisk ordet er, jo mindre bevisst er 

språkbrukeren på sitt valg av dette. Det vil si at grammatikaliserte ord som har sitt opphav i et 

substantiv har gått fra å være et mer bevisst valg til å være et mindre bevisst valg fra 

språkbrukerens side.  

 

Et grammatikaliserende ord beveger seg nedover i dette hierarkiet. I denne prosessen minsker 

språkbrukerens bevissthet om ordet, mens hans automatisering øker. Grammatikalisering er 

automatisering. Ordets tap av autonomi minsker språkbrukerens bevissthet om det. (Lehmann 

2004:183,184) 

 

Historikk 

 

Det var den franske lingvisten Antoine Meillet som først, i artikkelen «L'évolution des formes 

grammaticales» fra 1912, introduserte begrepet ”grammatikalisering”. Meillet definerte det slik: 

«l'attribution du caractère grammatical à un mot jadis autonome» (Hopper, Traugott 2003:22) 

Meillets ideer kan sies å ha forgjengere i tidligere lingvisters antagelser om at menneskelig tale 

gjennomgår en evolusjon. Av disse vil jeg nevne Wilhelm von Humboldt, som den første til å 

komme på ideen om evolusjonært språk. Han hevdet at grammatisk struktur oppsto evolusjonært 

etter ord som betegnet konkrete ideer, og at språk hadde et historisk første stadium hvor kun 

konkrete ideer ble uttrykt. Ord som kunne forklare forholdet mellom de konkrete ideene 

evolverte ifølge Humboldt ut av disse første, for å bruke dagens termer, leksikalske ordene 

(Hopper, Traugott 2003:19).  
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Et annet historisk viktig navn er Georg von der Gabelenz, (Hopper, Traugott 2003:20)hvis 

sammenligning av språkformer med statsansatte gir et bilde av grunnleggende trekk ved 

fenomenet grammatikalisering: Han ber sine lesere forestille seg språkformer som statsansatte 

som først blir ansatt, forfremmet, satt ned til halv stilling og til slutt pensjonert, mens nye søkere 

stiller seg i kø utenfor for å få jobb. Gabelenz brukte ord som «verblassen» og «verbleichen», 

idet han sa at former blekner og mister farge og må dekkes over med ny maling. Man snakker 

fremdeles om semantisk bleking, nemlig at former som er i ferd med å grammatikaliseres gradvis 

mister sitt semantiske innhold. Gabelenz formulerte mange av de elementære innsiktene som 

fremdeles er sentrale i grammatikaliseringsforskning. (Hopper, Traugott 2003:20) Gabelenz 

foreslo at grammatikalisering var et resultat av språkbrukeres tendens til å ville uttale ting med 

letthet og av deres ønske om distinksjon. Dette er to konkurrerende aspekter. Når avslappet uttale 

eroderer ord blir deres fonologiske distinksjon uklar, noe som kan føre til erosjon også på det 

morfologiske plan og dermed kan behovet oppstå for å erstatte dem med nye ordformer som kan 

uttrykke det samme. (Hopper, Traugott 2003:21) 

 

Det viktigste ved Meillets artikkel fra 1912 var at han hevdet at nye grammatiske former kun kan 

formes på to måter; enten ved analogi eller ved grammatikalisering. Av disse var 

grammatikalisering den klart viktigste drivkraften for forandring. Analogi, mente Meillet, 

resulterte kun i mindre, overfladiske forandringer. Han beskrev analogi som en prosess i hvilken 

det oppstår nye grammatiske paradigmer som ligner i form på etablerte paradigmer. Mens 

analogi kunne føre til forandring av detaljer innenfor systemet, kunne grammatikalisering skape 

helt nye former, introdusere nye kategorier og slik forandre selve systemet.  

 

Dette var revolusjonerende. Før dette hadde forskning på grammatisk morfologi i all hovedsak 

vært forskning på analogi. (Hopper, Traugott 2003:23) Forskjellene mellom analogi og 

grammatikalisering som definert av Meillet, er ikke ulike forskjellene på det som moderne 

grammatikaliseringsteoretikere kaller analogi og reanalyse. Moderne grammatikaliseringsteori 

har etablert at grammatikalisering er en prosess som drives fremover av mekanismene reanalyse 

og analogi, hvor språkbrukerens reanalyse av et ord eller uttrykk er en forutsetning for at den 

analogiske prosessen skal kunne virke. Meillets definisjon av grammatikalisering, nemlig 

utviklingen av nye former og sammensetning av former, er ifølge Hopper og Traugott resultatet 

av det vi nå kaller reanalyse. (Hopper, Traugott 2003:62) På Meillets tid definerte man analogi 

som en prosess som regulerte språkets irregulære grammatiske former, spesielt på det 

morfologiske nivået.(Hopper, Traugott 1993/2003:64)  
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Etter Meillet ble det ikke blitt forsket mye på grammatikalisering, før det tok seg opp igjen og 

ble nokså utbredt på 1980 og 90-tallet. Grammatikaliseringsforskningen tok seg opp på 60-tallet 

da Kurylowic tok opp tråden, og har igjen fått oppmerksomhet utover 1980 og 90-årene. 

(Hopper, Traugott 2003:26) 

 

I moderne tid bør nevnes Christian Lehmann, som i sin «Thoughts on Grammaticalization: a 

Programmatic Sketch» fra 1982 viser til kontinuiteten i grammatikaliseringsforskning fra 

Humboldt til moderne tid, og med den poengterer at grammatikalisering ikke er et nylig 

oppfunnet begrep. (Hopper, Traugott 2003:30-31)  

 

Synkron og diakron tilnærming 

 

«Synchrony and diachrony are two perspectives on the same thing» (Lehmann 2004: 153) 

 

Den synkrone tilnærmingen til grammatikalisering handler om å se prosessen som et syntaktisk, 

pragmatisk fenomen en kan se som samtidige mønstre i språkbruken. I moderne russisk, som i de 

fleste andre språk, ser man at ett og samme morfologiske ord brukes både i sin leksikaliserte og 

grammatikaliserte form, og noen ganger også i (de diakrone) mellomstadier.  

 

Det er ganske alminnelig å se grammatikalisering som et diakront, kanskje til og med historisk, 

fenomen. Lehmann mener det er mye misforståelse av begrepene diakron, synkron og historisk. 

Å kalle grammatikalisering et historisk fenomen er rett og slett en refleks som kommer av den 

utbredte forvekslingen av diakroni med historie, hevder han. Han legger også vekt på at 

grammatikalisering ikke er et utelukkende diakront fenomen, men et som i likhet med alle 

lingvistiske fenomen kan sees fra både en diakron og en synkron synsvinkel. Prinsippet om at 

språklig variasjon er den diakrone endringens synkrone manifestasjon gjelder også 

grammatikalisering. Grammatikalisering kunne ikke vært en type diakron endring om det ikke 

også hadde vært en type synkron variasjon. (Lehmann 2004:153) 

 

Når man i lingvistikken sammenligner to former som er synkrone, eller hvis kronologiske 

relasjon kan ses som nærmest synkron, kan man etter analyse ofte definere den ene som eldre 

enn den andre, og derfra slutte at den ene har oppstått fra den andre, eller at de begge har samme 

opphav. Hvis man som forsker ser på data fra ett og samme stadium blir metoden en helt annen 

enn hvis man har data fra to forskjellige historiske stadier av utvikling. Den siste 
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fremgangsmåten gjør det sikrere og enklere å påvise at det har forekommet grammatikalisering. 

(Lehmann 2004:154) 

 

Innholdsord og funksjonsord 

 

Hva er en grammatikalisert ordform? Traugott og Hopper skiller mellom ”innholdsord” og 

”funksjonsord”. De første er leksikalske former, de andre grammatiske. Innholdsord, altså 

leksikalske former, brukes for å beskrive ting, handlinger og egenskaper, mens funksjonsord, 

eller grammatiske former, brukes for å etablere kontakt mellom nomener og mellom setningsledd 

(konjunksjoner), for å indikere hvorvidt enheter eller deltagere i en diskurs allerede er identifisert 

(demonstrativer), samt for å vise hvorvidt de er nært knyttet til taler eller mottager. 

 

Ifølge Hopper og Traugott har de fleste funksjonsord sitt opphav i innholdsord. Innholdsord er 

ofte substantiver, verb og adjektiver. Disse troner på toppen av autonomihierarkiet (man sier 

gjerne at adjektiver befinner seg et hakk lenger ned enn verb og substantiver på 

grammatikaliseringsstigen) mens funksjonsordene, som preposisjoner, konjunksjoner, 

pronomener, artikler og demonstrativer har lavere autonomi enn det Hopper og Traugott kaller 

innholdsord. Adverb befinner seg et sted på midten av stigen, mellom adjektiver og 

preposisjoner. Det er dette som skjer i grammatikaliseringsprosessen; en ordform mister sin 

autonomi. Det betyr at den blir mindre meningsbærende på vei fra leksikalsk til grammatikalsk 

form. (Hopper, Traugott 2003:4) 

 

Kategorier som ikke har sitt utspring i andre former er de minst grammatikaliserte, ifølge Heine 

og Kuteva. Dette gjelder først og fremst substantiver og verb. Disse er åpne klasser av ordformer 

og finnes i alle språk, mener Heine og Kuteva.  De to kategoriene påvirker hverandre og låner fra 

hverandre, et verb kan synkront og diakront oppføre seg som substantiv og vice versa. Allikevel 

vil aldri denne gjensidige påvirkningsprosessen medføre grammatikalisering av verken det 

opprinnelige verbet eller substantivet. Heine og Kutevas eksempler er fra engelsk, hvor for 

eksempel verbet ”to go” brukes som substantiv i vendingen ”to have a go at (something)” , mens 

for eksempel substantivet head oppfører seg som et verb  i setningen ”She‟s heading our English 

department” (Heine, Kuteva 2007:60) 

 

Grammatikaliseringsstigen 

 

På engelsk opererer man med begrepet “the cline of grammaticalization” når man snakker om 
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grammatikalisering. The Oxford Dictionarys definisjon av ordet cline er ”A continuum with an 

infinite number of gradations”. Dennes motsats er the cline of lexicalization. Jeg har valgt å 

bruke termen «grammatikaliseringsstige» i denne oppgaven. 

 

Grammatikaliseringsstigen er et elementært begrep når man snakker om grammatikalisering. 

Ideen om en stige kommer av at et ord ifølge grammatikaliseringsteori beveger seg gradvis fra å 

være et leksikalsk ord, også kalt innholdsord, til å bli et grammatisk ord som kun fyller en 

grammatisk funksjon, altså til å være et funksjonsord. Som jeg nevnte i innledningen til denne 

oppgaven er de fleste lingvister, ifølge Hopper og Traugott, enige om at det finnes en 

grammatikaliseringsstige av denne typen: 

 

 innholdsord – grammatisk ord – klitika – bøyningsaffiks 

 

Langs denne stigen er hvert ord mer grammatisk enn ord som står til venstre for dem på stigen, 

og mer leksikalsk enn dem som står til høyre. Man ser for seg at de forskjellige ordklassene kan 

plasseres langs stigen, med meningstunge, autonome ordklasser som substantiver og verb lengst 

til venstre, via adjektiver, adverb og preposisjoner til ord som mer eller mindre utelukkende 

fyller grammatiske funksjoner og tilhører ordklasser som klitika og endelsesmorfemer. Et ord 

som beveger seg nedover grammatikaliserinsstigen kan altså skifte ordklasse en eller flere 

ganger. (Hopper, Traugott 2003:7) Denne forandringen skjer gradvis, ett skritt av gangen, og det 

er derfor nærliggende å bruke metaforen “stige” når man snakker om denne forandringen. Man 

snakker også om grammatikalisering når et allerede grammatisk ord blir mer grammatisk. 

Grammatikalisering er når et ord beveger seg mot høyre på grammatikalisertingsstigen, 

uavhengig av hvor på stigen det beveger seg fra. 

 

Lehmann(1985:304) har beskrevet prosessen fra relatornomen til kasusaffiks slik: 

 

relatornomen - sekundær adposisjon - primær adposisjon - agluttinerende 

kasusaffiks - fusjonerende kasusaffiks. 

 

Utviklingen fra leksikalsk nomen (eks. zad ) til relasjonsfrase (na zad (doma)), til adverb og 

preposisjon (nazad (doma)) er et eksempel på det Hopper og Traugott mener med 

grammatikalisering langs grammatikaliseringsstigen. Det er slike prosesser jeg skal beskrive i 

denne oppgaven. Legg merke til at ordene i relasjonsfrasen na zad har fusjonert og blitt én 

morfologisk ordform, nazad, på veien til å bli en preposisjon.  
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 En morfologisk endelse er bundet til stammen i ordet det er en del av. Den kan ikke stå alene og 

er altså fast, eller bundet. Et nomen kan være fullstendig uavhengig av andre ordformer, som for 

eksempel i setningen «Ночь.», hentet fra første linje, annet vers i Sergej Jesenins dikt «Ночь». 

(http://esenin.niv.ru/esenin/text/stihi/1911/1911-9.htm). Grad av bundethet skal ikke forveksles 

med grad av autonomi. Ifølge Lehmann bør bundethet og autonomi behandles som to adskilte 

kriterier for grammatikalisering. (Hopper, Traugott 2003:236) Lehmann definerer bundethet som 

graden i hvilken et tegn binder seg til, eller er avhengig av, andre tegn. (Lehmann 1985:306) 

 

Lehmann mener at et tegns autonomi er det som avgjør hvor det skal plasseres på 

grammatikaliseringsskalaen. Jo friere en kan bruke et tegn, jo mindre grammatikalisert er det.  Jo 

mer grammatikalisert et tegn er, jo mindre selvstendig er det. Det betyr at en kan måle et tegns 

grad av grammatikalisering ved å måle dets autonomi. (Lehmann 1985:306) 

 

Grammatikalisering vs. Leksikalisering 

 

Motsetningen mellom leksikalisering og grammatikalisering et mye omdiskutert tema blant alle 

som skriver om grammatikalisering, enten de er «tilhengere» eller «motstandere» av fenomenet 

grammatikalisering. Det er mye uenighet om hva leksikalisering er, hva som er definisjonen på 

en leksikalisert ordform, og hvordan leksikaliseringsprosessen går for seg. Lehmann har blant 

annet beskrevet forskjellen mellom grammatikalisering og leksikalisering på denne måten: 

 

«In a simple way of speaking, we may say that grammaticalization pushes a sign into the 

grammar, while lexicalization pushes it into the lexicon» (Lehmann 2004:168)  

 

Ut fra denne forklaringen kan det virke som om Lehmann ser på de to fenomenene fra det 

synspunktet Himmelmann (2004:21) kaller «the box approach», hvilket betyr at man ser på 

ordtilfanget og grammatikken som to store bokser; den ene inneholder alle språkets leksikalske 

ord, mens den andre inneholder alle de grammatiske ordformene, og så beveger 

grammatikaliseringsprosessen ord fra den leksikalske boksen til den grammatiske, mens 

leksikaliseringsprosessen gjør det omvendte. Himmelmann mener det er problematisk å beskrive 

motsetningen på den måten blant annet fordi det er mye uenighet om hva «lexicon» er, og hva et 

«lexical item» er i forhold til «grammar» og «grammatical item». De tilsvarende norske termene 

som jeg har valgt å bruke i denne oppgaven er, iallefall tilsynelatende, noe mindre forvirrende. 

Jeg oversetter lexicon med ”ordtilfang” og lexical item med ”leksikalsk ord”, grammar med 
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”grammatikk” og ”grammatical item” med ”grammatisk ord” Hvis et adverb grammatikaliseres 

og utvikler seg til preposisjon er denne grammatiske formen fremdeles et ord, men om den 

beveger seg ytterligere til høyre langs grammatikaliseringsstigen og etterhvert blir til for 

eksempel et endelsesmorfem, har den liten eller ingen egen semantisk betydning og kan ikke 

bøyes og kongruere med omgivelsene, men er selv et middel til leksikalske ords bøyning og 

kongruens med omgivelsene.  

 

Jeg sa i avsnittet ovenfor at det kunne virke som Lehmann brukte det Himmelmann(2004:21) 

kaller «the box approach». Dette stemmer ikke helt. For eksempel fremhever Lehmann at det er 

utflytende grenser mellom ordklasser, og at ord som er i ferd med å grammatikaliseres går 

gjennom denne prosessen gradvis. De hopper ikke fra den ene kategorien til den andre. 

Leksikalisering og grammatikalisering har mye til felles, mener Lehmann (2004:168). Begge er 

reduksjonistiske prosesser, på den måten at begge innebærer et tap av ords autonomi, og begge 

går ut på at frittstående ord fusjonerer. For eksempel vil fusjonen av до og низу, som resulterer i 

ordet донизу være et tilfelle av leksikalisering, rett og slett fordi et nytt ord er skapt. Her kan de 

norske termene hjelpe til å oppklare; Her har vi nemlig et eksempel hvor et nytt ord kan føyes til 

språkets ordtilfang, «lexicon». Det er nemlig ikke kommet så langt i 

grammatikaliseringsprosessen at det har tapt alt sitt semantiske innhold. Det er et adverb, og 

adverb kan komplementeres av andre ord, for eksempel av andre adverb. Dessuten har det ikke 

mistet all semantisk betydning. I tillegg til å være et eksempel på leksikalisering i Lehmanns 

forståelse av begrepet, er dette også et tilfelle av grammatikalisering, fordi stammen i det nye 

ordet, altså низ, er mer grammatisk som stamme i et adverb enn det var som relatornomen. Det 

er altså grammatikalisert. Dette vil si at mange tilfeller av grammatikalisering også er tilfeller av 

leksikalisering(Lehmann 2004:168).  

 

 «...the two processes are complementary and can be semantically characterized by using one 

single conceptual hierarchy.» (Cabrera (Ramat, Hopper 1998:211) viser til Heine, Claudi og 

Hünnemeyers(1991:160) metaforiske abstraksjonshierarki: 

 

Person – objekt – prosess – rom – tid – kvalitet/egenskap   

 

Cabrera mener at både leksikalisering og grammatikalisering kan ses i forhold til dette hierarkiet, 

her illustrert som en stige. Om en ordform flytter seg mot venstre er det snakk om 

leksikalisering, mens grammatikalisering innebærer bevegelse mot høyre (Cabrera 1998:213). I 

korte trekk går teorien om det metaforiske abstraksjonshierarki, som er beskrevet i mer detalj i 
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avsnittet om metafor, ut på at det domenet et gitt ord tilhører, har sammenheng med dets grad av 

abstraksjon, som igjen har sammenheng med dets grad av grammatiskhet. I setningen «mannen 

hadde ikke reist ennå», er substantivet «mann», som tilhører domenet person, et mer konkret og 

mer leksikalsk ord enn adverbet «ennå», som tilhører domenet tid. Dette betyr ikke at ordet 

«ennå» nødvendigvis er grammatikalisert, bare at det er mer abstrakt og mer grammatisk, to 

egenskaper som ofte henger sammen med grammatikalisering.  

 

Hopper og Traugott setter opp to lignende stiger for henholdsvis grammatikalisering og 

leksikalisering: 

 

1) Grammatikaliseringsstigen, som har med de syntaktiske fenomenene å gjøre, 

klitikisering, affiksdannelse, etc. 

2) Leksikaliseringsstigen, som handler om frie leksikalske formers evolusjon til 

orddannende affikser. 

(Hopper, Traugott 1993:7) 

 

FIGUR HER – FRA ARTIKKELEN THEORY AND METHOD IN GR. 2004 S. 168 

 

Et språks språktilfang og dets grammatikk er motpoler som har det Lehmann kaller 

«kompleksitets-hierarkiet» til felles. Dette er illustrert i grafen ovenfor. Ved hjelp av denne 

fremstillingen vil Lehmann vise at de klarest grammatiske og de klarest leksikalske formene ikke 

står i et motsetningsforhold på hver sin ende av en skala (som grammatikaliseringsstigen), men i 

det henholdsvis nederste venstre og nederste høyre hjørnet av figuren. Både grammatikalisering 

og leksikalisering flytter språkenheter nedover i hierarkiet. Det innebærer fusjon av elementer 

som til å begynne med sto i et direkte motsetningsforhold til hverandre(Lehmann 2004:168).  

 

Hvis vi har en konstruksjon X-Y Z, og X-Y idet de trakk seg sammen til én ordform har 

gjennomgått reduksjon, så kan grammatikalisering og leksikalisering opptre samtidig. (Lehmann 

2004: 169) Hvis vi ser på formen «дóнизу», som er en, ifølge Ukiah, (Ukiah 1998:300) fullt 

leksikalisert form dannet av preposisjonen до + adverbet низ kan vi kalle до for X, низ for Y og 

Y's dativkompliment «у» for Z. Univerbering av  до  og низу er leksikalisering fordi det 

ødelegger den syntaktiske strukturen. Det forvandler det komplekse uttrykket (preposisjon + 

adverb + dativkomplement) til én leksikalsk enhet, nemlig en preposisjon. Desemantisering av 

dette resultatet ved morfologisk sammentrekking, altså at preposisjonen og relatornomenet 

fusjonerer, og et tap av substantivistiske egenskaper, er grammatikalisering av en («nyfødt») 
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leksikalsk form. (Lehmann 2004:169) 

 

Lehmann mener at man ikke kan avfeie et påstått tilfelle av degrammatikalisering ved å si at det 

egentlig dreier seg om leksikalisering. Det er ikke mulig når leksikalisering ikke er det motsatte 

av grammatikalisering (Lehmann 2004:169). Wiemer og Bisang mener at et problem ved å 

definere termen grammatikalisering er å kunne skille mellom dette og leksikalisering, og at dette 

problemet ligger latent i den alminnelige definisjonen på grammatikalisering; «the development 

of a lexical word to a marker of grammatical category» (Bisang, Wiemer, 2004:6). I denne 

definisjonen ligger det nemlig en antagelse om at det går et kontinuum mellom språkets 

ordtilfang og dets grammatikk. I min diskusjon om grammatikalisering går jeg ut fra at den 

alminnelige definisjonen, som sitert her av Bisang og Wiemer(2004:6), er fullt brukbar så lenge 

man husker at leksikalisering ikke er det motsatte av grammatikalisering , på den måten at et 

leksikaliserende ord  ikke beveger seg langs grammatikaliseringsstigen. Det er ikke synonymt 

med degrammatikalisering.  

 

I tillegg til å advare mot det han kaller «the box approach» advarer Himmelmann(2004:29) mot å 

se henholdsvis grammatikalisering og leksikalisering i forhold til hva han kaller «extremely 

reduced and misleading formulas», disse to forenklede skalaene: 

 

Grammatikalisering: leksikalsk ord – grammatisk ordform 

Leksikalisering:  grammatisk ordform – leksikalsk ord 

 

Her sier han seg, etter min mening, enig med Lehmann i at disse ikke er antonymer, og at ikke 

begge beveger seg langs grammatikaliseringsstigen. Leksikalisering er altså ikke synonymt med 

degrammatikalisering. Jeg velger, i et forsøk på konklusjon når det gjelder denne motsetningen, 

å ta til etterretning at det er mye uenighet rundt definisjonen av disse to begrepene, og mange 

forskjellige innfallsvinkler og synspunkter, men at det ikke er skivebom å gå ut fra at 

leksikalisering er en prosess som opererer innenfor mange av de samme sfærene som 

grammatikalisering. De kan noen ganger kan se ut som motsetninger og andre ganger som det 

samme fenomenet, men at de må defineres som to adskilte prosesser som ikke er verken 

antonymer eller to sider av samme sak. De beveger seg ikke langs den samme stigen, men har 

det til felles at de begge er orddannende prosesser. 
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Reanalyse  

 

Når språkbrukere lærer språk ved naturmetoden, gjør de det ved abduksjon. Hopper og Traugott 

forklarer abduksjon slik: «A reasoning by which learners guess at systems». Språkforandring er 

en følge av abduksjon (Hopper, Traugott 1993/2003:70). Sammenlignet med deduksjon og 

induksjon er abduksjon en svakere slutningsform. Reanalyse er når språkbrukere «gjetter seg til» 

språkregler og feiltolker dem. Denne feiltolkningen, eller nytolkningen, kan føre til 

regelforandring og språklig innovasjon. Reanalyse kan defineres som utskifting av gamle 

strukturer med nye(Hopper, Traugott 1993/2003:63).  

 

I generativ språkteori opererer man med begrepene I-språk og E-språk. I-språket er det 

individuelle, internaliserte språket. E-språket, det eksterne språket, er det språket språkbrukeren 

uttrykker. Altså lærer barn språk med foreldrenes E-språk som modell. Annen generasjons I-

språk er, ifølge generativ språkteori, en forsøksvis etterligning av første generasjons E-språk. 

Under denne overtagelsesprossessen kan det oppstå misforståelser. Det er ofte disse 

misforståelsene som fører til språkutvikling. Ifølge generativ teori kan reanalyse sees på som 

barnets «feilanalyse» av foreldregenerasjonens E-språk. Jeg skal her hverken følge eller 

diskutere generativ språkteori. Grammatikaliseringsteori er hovedsaklig funksjonell, ikke 

generativ. Ledende forskere på grammatikalisering mener ikke at språkforandringer kun oppstår 

ved barnegenerasjonens overtagelse av foreldregenerasjonens språk. Språket er i konstant 

endring som følge av kommunikasjonen mellom voksne språkbrukere. Begrepene internt språk 

(I-språk) og ekstern språk (E-språk) er allikevel nyttige verktøy når en vil forstå fenomenet 

reanalyse. 

 

«(...)grammaticalization is conceptualized as a type of change not limited to early child language 

acquisition or to perception (...)but due also to adult acquisition and production.»(Hopper, 

Traugott 2003:231) 

 

Meillets definisjon av grammatikalisering tilsvarer det vi nå kaller reanalyse. (Hopper, Traugott 

1993/2003:62) Grammatikaliseringsbegrepet er senere utvidet til å gjelde resultater av andre  

mekanismer, som f.eks. analogi. Reanalyse er den dominerende mekanismen som  leder til 

grammatikalisering. (Hopper, Traugott 1993/2003:64) Reanalyse innebærer at det først finner 

sted en endring i språkbrukeren(e)s tolkning av en ordform før en endring av selve formen kan 

finne sted.(Hopper, Traugott 1993/2003:39)  Langacker definerte reanalyse slik: «change in the 

structure of an expression or class of expressions that does not involve any immediate or intrinsic 
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modification of its surface manifestation» (Langacker 1977:58) Språkbrukere «misforstår» eller 

reanalyserer innholdet i et ord eller uttrykk, slik som f.eks ved å definere «hamburg-er», som 

opprinnelig har betegnet 'en matrett fra Hamburg', som «ham-burger», altså en burger bestående 

av skinke. Denne feiltolkningen er et resultat av reanalyse, men den er ikke synlig før analogi 

også har funnet sted, ved at denne misforståelsen eller nytolkningen manifesterer seg 

morfologisk, som f.eks når man så bytter ut «ham» med «cheese», og slik får «cheese-burger». 

Reanalyse er nødvendig for at analogi skal finne sted. Man kan si at analogi er den synlige 

manifesteringen av en endring som har funnet sted ved reanalyse.  

 

Lehmann(1995:78) illustrerer den syntaktiske reanalysen av relatornomen til adposisjon slik: 

 

 Opprinnelig strukur ((  NP-GEN   Nrel  ) -CASE)  

 Syntaktisk reanalyse (   NP-GEN   (Adposition  -CASE)  ) 

 

Dette er en grafisk fremstilling av det han mener er det første stadiet i reanalyse av relatornomen 

til adposisjoner. Dette er også det første stadiet av grammatikaliseringen av relatornomen. Her 

har jeg satt inn ett av eksemplene jeg vil drøfte i kapittel 3. Lehmanns illustrasjon er tilpasset 

engelsk grammatikk og ordstilling. Derfor har min fremstilling av reanalysen av det russiske 

relatornomenet сторона en litt annen rekkefølge. For eksempel er preposisjonen в foranstilt. 

Prinsippet er allikevel det samme: 

     

 Opprinnelig struktur ( в  (сторону Москвы) 

 Syntaktisk reanalyse ( в сторону (Москвы)) 

 

Her tolker budskapets mottager preposisjonen в og relatornomenet сторона som én enhet, dvs. 

en adposisjon som står til substantivet Москва. I reanalyse oppfatter lytteren at ordformen har en 

annen struktur og betydning enn det som var talerens intensjon.(Hopper, Traugott 1993/2003:50) 

I illustrasjonen over, for eksempel, ser vi hvordan det ser ut «under overflaten» til en frase når 

denne blir reanalysert av en mottager. Den opprinnelige strukturen er det som var intensjonen til 

taleren, mens den syntaktiske reanalysen er en skjematisk fremstilling av det oppfattede 

budskapet. Renalyse innebærer at gamle strukturer erstattes med nye. (Hopper, Traugott 

1993/2003:69) Dette står i motsetning til analogi, som består i at eksisterende konstruksjoner 

trekker til seg former som ikke opprinnelig ville ha passet inn der. (Hopper, Traugott 

1993/2003:64). Det er kun reanalyse som kan skape nye grammatiske former, mens analogi også 

spiller en viktig rolle i grammatikalisering (Hopper, Traugott 1993/2003:64). Resultatet av 
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analogi er et symptom på det allerede foreliggende resultatet av reanalyse. 

 

Analogi  

 

Analogi er regelgeneralisering оg spredning utover språksystemet av nye tolkninger som oppstår 

ved reanalyse. I eksempelet ovenfor viste jeg hvordan det kan ha gått for seg da relatornomenet 

сторона reanalysert og tolket som en del av adposisjonen в сторону. Det er ikke sikkert dette 

skjedde i forbindelse med akkurat Москва.  Etter reanalyse er det nye ordet «usynlig» helt til 

mottageren av dette budskapet bruker den nye adposisjonen i andre sammenhenger. Jeg 

mistenker at в сторону Москвы heller er et eksempel på hvordan в сторону er brukt etter at 

adposisjonen ved analogi er konvensjonalisert, altså har blitt en naturlig del av språket. Det er 

lite sannsynlig at russisktalende i dag vil tolke сторона som relatornomen når det står i denne 

sammenhengen. De aller fleste vil oppfatte at det er snakke om bevegelse mot byen Moskva og 

ikke mot siden til byen Moskva. Så selv om min skjematiske fremstilling i avsnittet om reanalyse 

kan brukes for å forklare hvordan denne reanalysen kunne ha oppstått, er det like sannsynlig at 

den oppsto i en annen sammenheng, og at dette istedenfor er et eksempel på hvordan 

adposisjonen в сторону har vært brukt etter at det ved analogi ble en naturlig del av språket.  

 

Analogi gjør de uobserverbare resultatene av reanalyse observerbare.  (Hopper, Traugott 

1993/2003:68) «After the diachronic reinterpretation processes have taken place, analogical 

mechanisms cause the reanalyzed suffixes to expand and to apply to more and more contexts.» 

(Bisang, Himmelmann 2004:94) Analogi er, i motsetning til reanalyse, en mekanisme som 

innebærer at etablerte konstruksjoner tiltrekker seg bevarte former som opprinnelig har tilhørt 

andre konstruksjoner. Reanalyse og analogi opererer langs to forskjellige akser; den 

syntagmatiske aksen og den paradigmatiske aksen. Reanalyse innebærer en lineær, syntagmatisk 

og ofte lokal reorganisering og regelforandring, mens analogi innebærer paradigmatisk 

organisering, forandring av den overfladiske sammenstillingen av ord, samt forandring av 

bruksmønstre. (Hopper, Traugott 2003:68) Grammatikalisering er umulig uten mekanismene 

analogi og reanalyse. (Hopper, Traugott 1993/2003:67) 

 

Lateral forvandling 

 

Lateral forvandling er en språkendring som innebærer at et ord som tilhører én kategori går over 

til også å tilhøre en annen. For eksempel fungerer det engelske verbet to talk, 'å prate' også som 

substantivet a talk, 'en prat'. De to mest vesentlige forskjellene mellom lateral forvandling og 
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grammatikalisering er, for det første, at lateral forvandling ikke behøver å innebære et tap av 

semantisk betydning, mens dette er essensielt i grammatikalisering. For det andre kan et ord 

være grammatikalisert selv om prosessen ikke har kommet så langt at det er snakk om å gå over 

til å tilhøre en annen og mer grammatikalisert ordklasse. Grammatikalisering er en gradvis 

prosess. Lateral forvandling defineres derimot som forvandling fra en kategori til en annen. Det 

er oftest snakk om syntaktiske kategorier, inkludert ordklasser og deres 

underkategorier(Lehmann, 2004:164-165). I motsetning til reanalyse og analogi er lateral 

forvandling ikke en drivkraft i grammatikaliseringsprosessen. 

 

Metonymi 

 

Både metonymiske og metaforiske prosesser er prosesser som driver grammatikalisering 

fremover. De er begge resultater av abduksjon, og de er begge utbredte mekanismer i 

språkforandring. Jeg tar i dette avsnittet for meg metonymi, og i neste diskuterer jeg metafor. 

 

Et eksempel på metonymi finner vi i den første linjen av Lermontovs dikt «Парус»; «Белеет 

парус одинокой», er «Парус», 'seilet' en metonymi på båten det tilhører. Mer spesifikt er det en 

synekdoke, som er den vanligste formen for metonymi.   

 

Metafor og metonymi er begge former for pragmatisk antagelse. Bisang og Wiemer(2004:11) 

refererer til Bybee et al.(1994) som gir en forklaring på pragmatisk antagelse; I en gitt 

kommunikasjonssituasjon må lytteren trekke all den mening han kan fra budskapet. Dette 

inkluderer alle implikasjoner som ikke er kontroversielle. Når samme implikasjon oppstår hos 

både lytter og taler i forbindelse med en lingvistisk form kan en semantisk forandring finne sted. 

Denne felles, kontekstavhengige, implikasjonen kan tolkes av taler og lytter som et aspekt ved 

formens semantiske betydning, og kan til og med tolkes som formens hovedbetydning. Denne 

kontekstavhengige tolkningen kan generaliseres og benyttes i sin reanalyserte form i senere 

diskurser. Hvis dette skjer dette kan den nye tolkningen erstatte formens opprinnelige betydning. 

(Bisang, Wiemer 2004:10) Språkbrukerne reanalyserer den lingvistiske formens semantiske 

innhold.  

 

På 1980 og 1990-tallet var det et nokså ensidig fokus på metaforiske prosesser i 

grammatikaliseringsforskning. Hopper og Traugott mener det kan være fordi det har vært en 

tendens til å fokusere på form, altså på morfologisk forandring, istedet for på kontekst. Man har 

tenkt mer i retning av 'leksikalsk enhet – grammatisk enhet', fremfor å ta konteksten med i bildet; 
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'Bruk av leksikalsk enhet i diskurs – grammatisk enhet'. Med utgangspunkt i at reanalyse er den 

viktigste drivkraften ved grammatikalisering og ligger til grunn for de fleste forandringer av 

former fra  leksikalsk til grammatisk eller fra grammatisk til mer grammatisk, må man kunne 

hevde at metonymi er en svært sentral og viktig prosess. (Hopper, Traugott 2003:86) Metonymi 

er en reanalytisk prosess. Den er produktet av konversasjonsimplikasjon. Dette betyr at 

forandringer som oppstår ved reanalyse oppstår i samtalen. Det generaliseres, eller 

konvensjonaliseres ikke ved reanalyse. Det skjer først om ordet også gjennomgår analogi. Bisang 

og Wiemer(2004:11) presenterer en tabell som viser de viktigste trekkene til henholdsvis 

metonymi og metafor: 

 

 

 

 

Her ser vi at de plasseres på hver sin akse i Lehmanns paradigme. Metonymiske prosesser 

springer ut fra reanalyse, som er en følge av abduksjon, mens metaforiske prosesser er en følge 

av analogi. Metonymi oppstår i en samtalesituasjon (diskursimplikasjon) og har et kortere sprang 

fra den lingvistiske formens opprinnelige betydning enn metafor har. (Bisang, Wiemer 2004:11). 

Mange tilfeller av grammatikalisering viser at konvensjonalisering av de konseptuelle 

metonymiene som oppstår i syntagmatisk taleflom er den fremste motivasjonsfaktoren bak tidlig 

stadium-reanalyse. (Hopper, Traugott 2004:93) Dette betyr at den fremste drivkraften bak 

reanalyse i de tidlige stadier er når metonymier som oppstår i fri kommunikasjon mellom 

lytter(e) og taler(e) generaliseres, dvs. at ordet/uttrykkets nytolkning blir en del av 

ordet/uttrykkets semantiske betydning, eller til og med erstatter den opprinnelige 

hovedbetydningen, og går over i språket som en varig språkendring.  

 

Metafor  

 

Det finnes argumenter for at tidlig grammatikalisering kan være sterkt motivert av metaforiske 

prosesser(Hopper, traugott, grammaticalization) Hopper og Traugott (2003:85) siterer Bybee og 
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Pagliuca(1985:75) : «Rather than subscribe to the idea that grammatical evolution is driven by 

dommunicative necessity, we suggest that human language users have a natural pospensity for 

making metaphorical extentions that lead to the increased use of certain items». 

 

En metafor er et språklig bilde på noe helt annet enn det som er språkformens direkte betydning. 

En språklig metafor er et språklig bilde på noe som uttrykker selve essensen av det det er en 

metafor for. Dette skiller seg metonymi, som nevnt overfor, innebærer at man beskriver noe ved 

å bruke betegnelsen på noe som er en faktisk del av det man forsøker å beskrive. Metafor er et 

resultat av analogi. 

 

«Metaphorical processes are processes of inference across conceptual boundaries, 

and are typically referred to in terms of «mappings,» or «associative leaps,» from 

one domain to another. The mapping is not random, but motivated by analogy and 

iconic relationships» (Hopper, Traugott 2003:84) 

 

Heine, Claudi og Hünnemeyer(1991:160) har satt opp en hierarkisk oppdeling av språklige 

domener langs grammatikaliseringsstigen, kalt det metaforiske abstraksjonshierarki: 

 

 Person – objekt – prosess – rom – tid – kvalitet/egenskap    

 

Cabrena tolker deres teori om den metaforiske abstraksjonsteorien dithen at et leksikalsk eller 

mindre grammatisk ord som tilhører et av disse domenene kan, via metaforisk abstraksjon, flytte 

seg mot høyre og bli en ordform tilhørende et annet domene. Han mener en ordform på denne 

måten kan synkront tilhøre ett, to eller flere domener. Hvis en ordform derimot flytter seg mot 

venstre, er det ikke snakk om grammatikalisering, men leksikalisering(Cabrera 1998:213). 

 

Heine, Claudi og Hünnemeyer viser dette med et eksempel fra det afrikanske språket ewe, hvor 

ordet  for ”bak/rygg”, megbé, brukes synkront i tre domener i dette hierarkiet, ROM (”bak”), 

TID (”etter”) og KVALITET (”bakover”)(Heine, Claudi, Hünnemeyer 1991b:161 ). 

Cabrera(1998:213) sammenligner dette eksempelet med engelsk og spansk, hvor lignende ting 

har skjedd med henholdsvis det engelske ordet for ”rygg/bak”, nemlig back, og med det spanske 

ordet pie, som betyr ”fot”.  

 

Som jeg skal vise i denne oppgavens kapittel 3, har det samme skjedd med det russiske ordet for 

”bak/rumpe”, nemlig зад. I betydningen ”bak/rumpe” tilhører зад domenet PERSON. Det 

brukes samtidig (synkront) som adverb i lokativkonstruksjonen назад  ”bak”, som tilhører 
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domenet ROM. Назад fungerer også som akkusativkonstruksjon i betydningen ”bakover” og 

tilhører i den sammenheng domenet KVALITET, samt som i uttrykket Три (года тому) назад, 

”for tre år ”siden”, hvor назад , ”siden”, etter denne teorien tilhører domenet TID. 

 

«There is little doubt that metaphor si one process at work in grammaticalization. 

However, since reanalysis, not analogy, has for long been recognized as the major 

process in grammaticalization at the structural, morphosyntactic level, it would be 

surprising if metaphor, which is analogical, were the prime process at work 

pragmatically and semantically» (Hopper,Traugott, 2003:87)  

 

Metaforiske og metonymiske antagelse er komplementære prosesser, mener Hopper og Traugott. 

De er begge resultater av mekanismene reanalyse, som henger sammen med med den kognitive 

prosessen metonymi, samt analogi, som henger sammen med den kognitive prosessen metafor. 

Når språklige innovasjoner som kommer som følge av assosiasjoner gjennom metonymi og 

metafor blir adoptert av språksamfunnets medlemmer, altså når f.eks. nye assosiasjoner som har 

oppstått i én kontekst blir generalisert og overført til andre kontekster, kan de bli utsatt for 

forskjellige typer reduksjon. Disse er som oftest semantisk bleking, morfologisk reduksjon og 

fonetisk erosjon. (Hopper, Traugott 2003:93) 

 

Semantisk bleking 

 

Ideen om sematisk bleking lar seg spore tilbake til Gabelenz, som i 1891 brukte ord som 

«verblassen» og «verbleichen» når han beskrev hvordan former i visse situasjoner ble tappet for 

semantisk innhold. (Hopper, Traugott 2003:20)  

 

I de tidligste stadier av grammatikalisering er det de kognitive mekanismene som driver frem 

betydningsendringer i de enkelte språkformer. Betydningsendringene er til å begynne med 

pragmatiske og assosiative, og oppstår i situasjoner hvor taler og mottager samtaler fritt. 

(Hopper, Traugott 2003:76) Metonymi og metafor er de vanligste typene assosiasjoner som kan 

føre til betydningsendringer. Etter at en slik assosiativ betydningsendring har oppstått ved bruk 

av en gitt ordform i én kontekst, kan den generaliseres og brukes i det samme eller lignende 

syntaktiske miljø i andre kontekster. I de tidlige stadiene er det snakk om en 

betydningsforandring eller -justering, ikke tap av semantisk innhold. (Hopper, Traugott 2003:94) 

Slik kan den nye «justeringen» leve videre. Det er nå semantisk bleking kan oppstå. Semantisk 

bleking oppstår når en gitt ordform opptrer i det samme miljøet (f.eks. i det samme uttrykket) så 

hyppig at språkbrukere begynner å se det som en bestanddel av et fast uttrykk heller enn som 

selvstendig form. Det innebærer at et ord som forekommer hyppig i samme omgivelser etterhvert 
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blir tolket av språkbrukerene som en del av omgivelsene. På denne måten kan ordet, om det er et 

leksikalsk ord med mye egen semantisk  betydning, gradvis tappes for betydning og i sterkere og 

sterkere grad bli oppfattet som et ord med snevrere betydning enn det opprinnelige substantivet. 

Bleking er et resultat av de tidlige mekanismene som kan føre til at grammatikalisering oppstår. 

 

Fonetisk erosjon 

 

Fonetisk erosjon betyr at et lingvistisk uttrykk tappes for fonetisk substans. Dette kan skje som 

følge av grammatikalisering, men er en generell endring som også forekommer i andre 

endringsprosesser. Erosjon oppstår ofte som følge av hyppig uttale av et ord, og hører derfor til i 

de senere stadiene av grammatikaliseringsprosessen. Ifølge Heine og Narrog(2010:407-408) er 

det fire typer fonetisk erosjon: 

 

1 Tap av fonetiske segmenter, inkludert tap av hele stavelser. 

2 Tap av suprasegmentale egenskaper, som trykk, tone eller intonasjon. 

3 Tap av fonetisk autonomi og tilpasning til tilgrensende fonetiske enheter. 

4 Fonetisk forenkling. 

(Oxford Handbook of Linguistic Analysis 2010:407-408) 

 

Et eksempel på fonetisk erosjon i russisk er adverbet из дому  med trykk på første stavelse, som 

står i motsetning til из дома, som er en preposisjon og et substantiv, hvor trykket er på 

substantivets første stavelse. Det at endelsen i de to formene er forskjellig har imidlertid med 

andre fenomener enn fonetisk erosjon å gjøre. Det interessante her er at ved en forskyvning av 

trykket fra дома til из, er uttalen av o blitt redusert. И blir nå uttalt som en normal, trykksterk 

stavelse. På grunn av den fonetiske reduksjonen av о i дому, kan vi se at дому har blitt utsatt for 

fonetisk erosjon.. Det kan se ut som vi har med grammatikalisering å gjøre i tilfellet из дому, 

men fonetisk erosjon forekommer som sagt også i andre endringsprosesser.  

 

Sammentrekking 

 

Hopper og Traugott(2003:58) omtaler compounding slik: «(...) a reanalysis involving the 

weakening and often loss of the boundary between words and morphemes». 

I kapittel tre skal jeg som sagt ta for meg en rekke ord og se på deres grad av 

grammatikalisering. Det er ikke uvanlig at ord som grammatikaliseres gjennomgår morfologisk 

endring. De fleste av ordene i mitt korpus er del av en frase som består av 
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preposisjon+relatornomen+substantiv. Når det gjelder grammatikalisering av denne typen fraser, 

er det man kaller compounding nokså vanlig som del av endringsprosessen. Jeg vil bruke ordet 

sammentrekking. I den type ord som jeg skal se på, som er resultater av grammatikalisering av en 

slik preposisjon+relatornomen+substantiv-frase, er det svært vanlig at en sentral del av 

endringen er at preposisjonen og relatornomenet har blitt reanalysert, altså oppfattet som én 

enhet, nemlig en adposisjon eller et adverb. Deretter har ordet, for eksempel adverbet из дому, 

gjennom analogi blitt konvensjonalisert som adjektiv ved å miste det trykket som tidligere lå på 

den første stavelsen i substantivet, og kun beholde det som lå på preposisjonen из. Denne 

fonetiske endringen er den første merkbare endringen i grammatikaliseringsprosessen av 

substantivet дома. Dette er et eksempel på hvordan resultatene av reanalyse ikke er synlige før 

analogiske endringer konvensjonaliserer det nylig oppståtte ordet. Det har her skjedd en 

regelgeneralisering og spredning utover i språksystemet. Из дому bærer nå hørbart preg av å 

være et adverb og kan brukes som det også i andre sammenhenger enn den opprinnelige 

konteksten hvor reanalysen av substantivet дома først fant sted. 

 

Endireksjonalitet 

 

De fleste grammatikaliseringsteoretikere krever en endireksjonal progresjon i bundethet. Dette 

betyr at ord som blir grammatikalisert slutter å være selvstendige ord. Et eksempel på et ord som 

kan stå alene, er substantivet i setningen ночъ, ‟natt‟. De kan ikke lenger stå for seg selv, og blir 

mer bundet til omgivelsene. Grammatiske ord ikke gir noe særlig mening alene, men er avhengig 

av det leksikalske ordet det modererer, som for eksempel en preposisjon er avhengig av å stå til 

et substantiv, og at det ikke går an å reversere prosessen. (Hopper, Traugott 2003.7) 

Grammatikalisering er et endireksjonalt fenomen på den måten at endringer som går i motsatt 

retning er svært sjeldne. (Lehmann 2004:170) Det Lehmann mener med dette er at det er ytterst 

sjelden at et ord eller ordform som etter først å ha blitt grammatikalisert, har blitt 

degrammatikalisert, det vil si at det har fulgt sine egne skritt og endt opp tilbake på det stadiet 

hvor prosessen begynte. Lehmann(2004:170-171) indikerer at et slikt klart tilfelle ikke har blitt 

kartlagt, og forklarer det ikke med at det ikke finnes eksempler på degrammatikalisering eller at 

det ikke er mulig, men med at om man vil bevise at degrammatikalisering faktisk har funnet sted 

må man gå tilbake i historien og finne data som viser følgende: 

 

1) Språk L har to historiske stadier; tidligere L1 og senere L2 

2) L1 har formen F1 og L2 har formen F2 på en slik måte at F2 korresponderer 

diakront med F1. 
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3) F1 er mer grammatisk enn F2. 

 

Skal man følge disse kriteriene må man først finne skriftlig dokumentasjon på punkt 1, deretter 

må man for å oppfylle punkt 2, finne dokumentasjon på at kun F1 har eksistert, ikke F2, på et 

tidspunkt i L. Punkt 3 er avhengig av dokumentasjon på punkt 1 og 2. Hvis ikke disse bevisene 

kan bringes til bordet, og det er det få, om noen, som har gjort, ifølge Lehmann, kan man ikke 

bevise at det har funnet sted noen degrammatikaliseringsprosess. (Lehmann 2004:170-173) «the 

counterexamples to unidirectionality that have been adduced so far are sporadic, whereas the 

evidence for unidirectionality is systematic and cross-linguistically replicated» 

(Hopper,Traugott,2003:99) 

 

Det at grammatikalisering er endireksjonal betyr at en prosess som leder fra endepunktet til 

startpunktet av en grammatikaliseringsprosess ikke finnes. Irreversibilitet er synonymt med 

endireksjonalitet. Hvis en prosess ikke kan reverseres, kan man konkludere med at den er 

endireksjonal. Lehmann(2004:170-173) sier seg enig med de fleste andre 

grammatikaliseringsteoretikere i at grammatikalisering er endireksjonal. Han fremhever allikevel 

at endireksjonalitet ikke definerer grammatikalisering, dvs. at det ikke er noen teoretisk 

nødvendighet at grammatikaliseringsprosessen bare går én vei. Endireksjonalitet er kun et 

empirisk observert trekk ved grammatikaliseringsprosessen som kommer tydelig frem når man 

analyserer en stor gruppe grammatikaliseringstilfeller. 

 

Endireksjonalitet er et trekk ved grammatikalisering som skiller det fra andre typer grammatisk 

endring, som f.eks lateral forvandling, analogisk endring og reanalyse.  Lateral konversjon og 

grammatikalisering er uavhengige av hverandre. Analogisk endring og reanalyse, som er sentrale 

drivkrefter i grammatikaliseringsprosessen, er reversible(Lehmann 2004:179), mens 

grammatikalisering ikke er det. Lehmann legger frem en enkel argumentasjon for sitt standpunkt: 

grammatikalisering innebærer tap av informasjon. Informasjon kan forsvinne ut i ingenting, men 

kan ikke komme fra ingenting. (Lehmann 2004:181) 

 

De som prøver å argumentere mot endireksjonalitet i grammatikalisering er svært slurvete med 

sin utvelgelse av eksempler og i sin analyse av dem, mener Lehmann. 

 

 «If one substracts those alledged examples of degrammaticalization that for one 

reason or another miss the target, then very few actual cases of 

degrammaticalization remain. There are not a «myriad» (Janda 2001:299), but 

closer to a proportion of 1:99 with historical cases of grammaticalization.». 
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(Lehmann 2004:181) 

 

Lehmann mener at språkbrukerens bevissthet om språkformen minsker parallelt med 

språktegnets tap av autonomi. Han mener dette forklarer og styrker teorien om endireksjonalitet 

når det gjelder grammatikalisering. Hvis graden av grammatikalisering korrellerer positivt med 

graden av automatisering, betyr det at språkutviklingen vanskelig kan gå i motsatt retning, det 

ville krevet en økt bevissthet fra språkbrukerens side om hans valg av ordform. Dette kan ikke 

være en naturlig språkutvikling, mener Lehmann, fordi det ville krevet for mye av 

språkbrukeren. Han sammenligner dette med en musiker som øver seg på å få kontroll over 

allerede automatiserte fingerbevegelser når han spiller et innlært stykke. Det er ikke umulig, men 

det er for vanskelig til at det kan være en faktor i naturlig språkutvikling.  

 

Dekategorialisering 

 

Dekategorialisering er et sentralt begrep i grammatikaliseringsteorien. Et ord som er 

grammatikalisert er også dekategorialisert. Det er ofte vanskelig å definere hvilken ordklasse et 

ord tilhører når det befinner seg et eller annet sted på stigen, i ferd med å bli mer grammatisk. 

Disse flytende kategoriene er det grammatikaliseringsteorien handler om. Dekategorialisering er 

utvisking av grenser mellom kategorier. Grammatikaliserte ord bærer typisk preg av å ha tapt sin 

evne til å uttrykke kategorier. En preposisjon, for eksempel, kan ikke bøyes i genus, numerus 

eller kasus. Når et uttrykk har blitt desemantisert, altså mistet sin semantiske betydning gjennom 

semantisk bleking, mister det gjerne også morfologiske og syntaktiske egenskaper. Dette er 

typisk når et ord blir dekategorialisert. Heine og Narrog(2010:407) har satt opp en liste over 

vesentlige trekk ved dekategorialisering: 

 

1) Tap av evne til å bøyes 

2) Tap av evne til å ta opp -derivational morphology-(overs) 

3) Tap av evne til å ta modifikatorer 

4) Tap av autonomitet, økende avhengighet av en annen ordform 

5) Tap av syntaktisk frihet, dvs. av evnen til å kunne flyttes rundt i setningen på 

en slik måte som er karakteristisk for ikke-grammatikaliserte enheter. 

6) Tap av evne til å kunne refereres til anaforisk 

7) Tap av andre medlemmer av samme grammatiske paradigme. 

 

Substantiver som går igjennom dekategorialisering mister oftest morfologiske distinksjoner som 
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signaliserer f.eks. tall, kjønn og kasus, evnen til å kombineres med f.eks. adjektiv og 

determinander, samt evnen til å være knyttet til adposisjoner. De mister det leksikalske nomenets 

syntaktiske frihet, samt evnen til å fungere som referanse-enhet i diskurs(Heine, Narrog 

2010:407, min oversettelse).  

 

Grammatikalisering av relatornomen 

 

Grammatikalisering av nomen og nomenfraser til adposisjoner, altså preposisjoner og 

postposisjoner, er en veldokumentert og alminnelig prosess. Den innebærer som oftest 

konstruksjoner av attributiv posessivitet hvor X eier Y. I russisk vil dette som oftest være 

attributive genitivskonstruksjoner. Ved grammatikalisering av nomen i denne posisjonen vil 

hovednomenet, X, bli redusert til en adposisjon av det modifiserende nomenet, Y. I eksempelet 

на берегу реки har dette ikke funnet sted, mens в течение (своей жизни) er течениe blitt 

grammatikalisert, altså modifisert. берег har ikke blitt dekategorialisert, men det har течение. 

 

Ved desemantisering vil X‟ nominale betydning bli redusert til én vesentlig egenskap. Ifølge 

Heine og Kuteva er dette ofte et spatialt konsept, særlig når det gjelder nomen som ved bruk i et 

adverbielt uttrykk blir bleket og dekategorialisert slik at det ender opp kun å inneha en spatial 

egenskap. Det kan bli til et spatialt adverb. De to kategoriene nomen som oftest gjennomgår 

denne utviklingen, samt utvikling til adposisjoner, er kroppsdeler eller avgrensninger på 

kroppen, (Heine, Kuteva 2007:63, Lehmann 1995:76) samt nomen som betegner avgrensninger 

av naturlandskap, som kolle, fjelltopp, dal, etc. Noen av disse kan også defineres som 

relatornomen, for eksempel nomen tilhørende kategorien landemerker som betegner grenser eller 

avgrensing. 

 

En viktig kilde til adverb, og en kategori som i noen tilfeller kan betegnes som aksiale deler, er 

nomen som betegner en eller annen form for spatial orientering. (Heine, Kuteva 2007:63) Det 

kan for eksempel være ord som ”himmel”, ”hus” eller ”hjem”. Disse kan utvikle seg til 

lokativadverb, som for eksempel ved det russiske adverbet ”hjemme”, 'домa', som antagelig er 

en grammatikalisert form av substantivet 'дом', som betyr «hus». 'Домa' har flere klassiske tegn 

på et grammatiklisert nomen: det er et adverb hvis stamme opprinnelig har vært, og er, et nomen; 

dets semantiske betydning har nært slektskap til betydningen av stammen, og dets morfologiske 

form er identisk med formen til det maskuline substantivet 'дом' bøyd i genitiv entall.  
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Kriterier for grammatikalisering    

Obligatoriskhet er nevnt av Lehmann (1995:12,139-140) som et kriterium for 

grammatikalisering.  En ordforms obligatoriskhet er relativ til konteksten. I latin er hver 

nomenform nødt til å signalisere enten entall eller flertall. I tyrkisk er det flere tilfeller hvor man 

ikke kan spesifisere tall, f.eks. hvis nomenet betegnet nasjonalitet eller yrke, eller hvis et nomen 

står bak et kardinaltall. Tall er derfor mer obligatorisk i latin enn i tyrkisk. (Lehmann 1995:12) 

På samme måte er det obligatorisk å signalisere et nomens bestemthet/ubestemthet på norsk. På 

norsk må det presiseres med artikkel eller postfiks. Det heter enten Ei jente eller  jenta.  På 

russisk skilles det ikke mellom disse to kategoriene. Det heter derfor i begge tilfeller девушка.  

 

For å finne ut hvor langt et tegn har kommet i grammatikaliseringsprosessen kan en måle dets 

autonomitet, noe Lehmann relaterer til de tre aspektene vekt, kohesjon og variabilitet. En 

grammatikaliseringsprosess innebærer at språktegnet taper vekt og variasjon og vinner kohesjon. 

Lehmann relaterer disse tre aspektene til to akser; den syntagmatiske og den 

paradigmatiske(Lehmann 2004:155).  

 

   Paradigmatisk akse  Syntagmatisk akse 

Vekt   Integritet   Vidde 

Kohesjon  Paradigmatiskhet  Bundethet 

Variabilitet  Paradigmatisk variabilitet Syntagmatisk variabilitet  

 

Langs den paradigmatiske aksen sier et språktegns vekt noe om dets integritet, dvs. dets 

fonologiske og semantiske størrelse. På den syntagmatiske aksen sier tegnets vekt noe om dets 

vidde i forhold til omgivelsene, dvs. om omfanget til det språklige uttrykket som tegnet blir en 

del av eller hjelper til å forme.  

 

Kohesjon er på den paradigmatiske aksen et mål på hvor integrert det språklige elementet (f.eks. 

stammen i et substantiv) er i det ordet eller uttrykket det er en del av, hvor avhengig det er av 

helheten og i hvilken grad det faktisk er en del av et helhetlig språklig uttrykk. Lehmann har 

valgt å kalle språktegnets grad av kohesjon på den paradigmatiske aksen, for 

«paradigmatiskhet».  Verbstammer som bøyes i koherens med slike faktorer som f.eks genus og  

numerus er mer «paradigmatiske» enn verb som ikke gjør det. (Hopper, Traugott 2003:31)  

 

På den syntagmatiske aksen vil et tegns kohesjon med andre tegn kalles bundethet. Dette handler 

om i hvilken grad tegnet er avhengig av, eller binder seg til, andre tegn. Den paradigmatiske 
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variabiliteten til et tegn er en term for i hvilken grad det er mulig å bytte ut tegnet med et annet 

eller ta det ut av sammenhengen uten å erstatte det med et annet, uten at det forringer eller 

forandrer uttrykkets mening. Den syntagmatiske variabiliteten til et tegn sier noe om muligheten 

for å flytte det rundt internt i uttrykket uten at det forringer eller forandrer uttrykkets mening. 

(Lehmann 1985:306) En form som har lav syntagmatisk variabilitet, dvs en form som ikke kan 

flyttes rundt uten at det forringer budskapet, er en del av et uttrykk som har blitt «fiksert» på et 

tidligere språkstadium. (Ramat, Hopper 1998:230) Jo mer fiksert en form er, jo lenger er den 

kommet i grammatikaliseringsprosessen.  

 

Disse seks egenskapene på den syntagmatiske og den paradigmatiske aksen kan, hvis de 

korrelerer med hverandre, bestemme tegnets plassering på grammatikaliseringsstigen(Lehmann 

1985:306).  
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Aksiale deler 

 

«...AxParts are not nouns, or not fully nouns, or not ordinary nouns» (Svenonius 2006:69) 

 

Innledning 

 

I dette kapittelet skal jeg gjøre et forsøk på å redegjøre for problemet aksiale deler. Jeg vil også 

diskutere hvordan grammatikaliseringsprosessen kan endre relatornomen til deler av spatiale 

adposisjoner, adposisjoner som betegner aksiale deler. Man har en rekke teorier innen kognitiv 

lingvistikk som forsøker å forklare spatiale ord og uttrykk med forskjellige modeller innen det 

som kalles spatial representasjon. Spatial representasjonsteori handler om hvordan menneskers 

mentale forestillinger om relasjoner i rom, mellom både animate og inanimate objekter 

representeres i språket. Jackendoff (1999:8) definerer spatial representasjonsteori som “the 

encoding of objects and their configurations in space”.  

 

Jackendoff trekker i sin modell tre akser gjennom midten av et referanselegeme og kaller punkter 

som definerer plassering i forhold til disse aksene for aksiale deler. Ordene som beskriver 

plassering på disse punktene er som oftest, men ikke bestandig, grammatikaliserte relatornomen. 

Det er tre akser; én horisontal som går fra topp til bunn og to vertikale som går henholdsvis fra 

side til side og fra akter til front. 
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“The “axial parts” of an object – its top, bottom, front, back, sides and ends – behave 

grammatically like parts of the object, but, unlike standard parts such as handle or leg, they have 

no distinctive shape. Rather, they are regions of the object (or its boundary) determined by their 

relation to the object's axes. The up-down-axis determines top and bottom, the front-back-axis 

determines front and back, and a complex set of criteria distinguishing horizontal axes 

determines sides and ends.”(Jackendoff, sitert av Svenonius 2006:50) 

 

Det blir brukt flere ulike termer i modeller for språklig spatial representasjon av typen ballen 

ligger oppå skapet. Skapet kan for eksempel kalles ”ground”, ”relatum”, ”referanselegeme” eller 

”referanseobjekt”. Ballen i dette eksempelet kan kalles for eksempel ”figure”, ”referent” eller 

”plasseringsobjekt”. Det finnes mange forskjellige termer for å si noe om lokasjonsforholdet 

mellom to objekter, og mange variasjoner over dette temaet. Jeg har valgt å bruke termene 

referanseobjekt og plasseringsobjekt i denne oppgaven. Dette er ikke en oppgave innen kognitiv 

lingvistikk. Årsaken til at jeg har valgt å skrive om ord som betegner aksiale deler er at de er 

interessante i forhold til grammatikaliseringsteorien. Jeg går ut fra at ord fra det aksiale 

vokabular(Jackendoff 1999:14), som betegner det Jackendoff og Svenonius(2004:49) kaller 

aksiale deler, per definisjon er grammatikaliserte ord som fungerer som del av adposisjoner som 

betegner plassering i forhold til et referanselegeme gjennom hvilket man tenker seg at det er 

trukket tre akser. 

 

Ord som betegner aksiale deler er, som nevnt i kapittel 1, per definisjon grammatikaliserte ord 

som sammen med grammatiske enheter danner komplekse adposisjoner. I de tilfeller hvor 

adposisjoner inneholder del(er) som historisk har vært substantiver, har disse tidligere 

substantivene fungert som relatornomen. Jackendoff(1999), som først introduserte begrepet 

aksiale deler til kognitiv lingvistisk teori, mente de per definisjon var derivater av relatornomen. 

Svenonius definerer aksiale deler litt annerledes. Han mener de fungerer som stammen i spatiale 

adposisjoner som betegner plassering i forhold til Jackendoffs akser, men mener mange, ikke 

alle, ord som betegner aksiale deler er derivater av relatornomen. (Svenonius 2004:70) 

 

Relatornomen 

 

Ord som betegner aksiale deler er ofte tidligere relatornomen som gjennom gjentatt assosiasjon 

med bestemte andre ord, i bestemte omgivelser, har gått fra å være relativt selvstendige nomen til 

å bli en del av et adverbielt uttrykk eller en spatial preposisjon. I russisk er disse omgivelsene 

ofte en preposisjon og et substantiv som betegner et referanselegeme. Dette substantivet er ofte 
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bøyd i genitiv.  

 

Nomener som betegner spatiale områder er gjerne derivater fra substantiver som betegner deler 

av menneskekroppen. Relatornomen er ord som f.eks. бок, сторона og борт. Ikke alle 

relatornomener har noe med menneskekroppen å gjøre, men mange har det. De fungerer som 

fullverdige substantiver i mange sammenhenger. Når de derimot forekommer i sammenhenger 

hvor de betegner ikke-spesifikk avgrensning på det Jackendoff og andre kaller et referanseobjekt, 

nemlig det objektet relatornomenet står i forhold til, kalles de relatornomen.(Lehmann 1995:76)  

 

Som oftest er relatornomenet hovedsubstantivet i en frase (Hopper, Traugott 2003:110), slik som 

i uttrykket «в сторону Москвы», ‟i retning av Moskva‟. Her fungererer сторона som 

relatornomen. Det står som hovednomen i frasen в сторону.  Et relatornomen må ha en 

korresponderende possessor NP. (Lehmann 1995:76) Москвы har denne funksjonen i dette 

tilfellet. Ofte forekommer de i et miljø som ser slik ut: preposisjon+relatornomen+possessorNP. 

(«в +сторону +Москвы»). På russisk står possessor NP gjerne i genitiv, mens relatornomenet 

kan ha morfologisk form som tilsvarer samtlige kasus. Possessor NP kan også utelates, forutsatt 

at det er åpenbart ut fra konteksten hva referanseobjektet er.(Lehmann 1995:76) Om to stykker 

samarbeider om å pakke bagasje inn i en bil kan -впереди., med possessorNP машины utelatt, 

være et fullverdig svar til spørsmålet  -где красная сумка?  

 

Relatornomen blir gjerne til adposisjoner når de grammatikaliseres. Det skjer f.eks. ved at en 

preposisjon, i følgende tilfelle в, forekommer så hyppig sammen med relatornomenet следствие 

at de to først reanalyseres som én og samme ordform, for så å blir morfologisk redusert, i deres 

tilfelle, trukket sammen til én morfologisk form, nemlig ordet вследствие, 'som følge av', som 

er en adposisjon. (Lehmann 1995:76) 

 

Lehmann(iflg. Hopper og traugott; lehm.1985:304 sjekk referanse!!) har satt opp en stige som 

viser grammatikaliseringsprosessen fra nomen til affiks: 

 

relatornomen – sekundær adposisjon – primær adposisjon – agluttinerende 

kasusaffiks – fusjonerende kasusaffiks 

 

Disse kategoriene er ikke strengt avgrensede ordklasser, men viser heller forskjellige 

oppsamlinger av lignende trekk. Sekundære adposisjoner er de adposisjoner som betegner 

konkrete, ikke grammatiske forhold. De er oftest derivater fra relatornomener. Primære 
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adposisjoner kan være derivater fra sekundære, og er ofte monosyllabiske. De betegner rent 

grammatiske relasjoner. Eksempler på russiske primære adposisjoner kan være bl.a. За og для. 

De primære adposisjoners spatiale betydning er oftest veldig generell. De kan plasseres på sin 

egen lille stige fra konkret til generell betydning. For eksempel kan russiske за benyttes i både 

spatial betydning, som i denne setningen; Я забегала за ним og i generell betydning, som her; я 

шла в магазину за овощами. Denne distinksjonen mellom generell og grammatisk betydning er 

ofte vanskelig definere. Primære adposisjoner kan lett utvikle seg til klitika, og videre til affikser. 

I mange språk er det ikke uvanlig at lokativsufikser har sitt opphav i primære 

adposisjoner(Hopper, Traugott 2003:110). 

 

Et relatornomen har en plassering/posisjonering- eller retningsbetydning, oftest i relasjon med et 

annet nomen. I russisk forekommer tidligere relatornomen i slike sammenhenger oftest når det er 

snakk om bevegelse. Ved stillstand er det mer vanlig at substantiver har blitt grammatikaliserte i 

morfologisk instrumentalisform, altså med bøyningsendelse INST.SG. istedet for med 

preposisjon og korresponderende bøyningsendelse (oftest AKK. eller LOK.SING)(Hopper, 

Traugott 2003:110). Рядом машины betyr ”ved siden av bilen” og er satt sammen av det 

tidligere substantivet рядMASK.INST.SING og tilhørende posessor NP, 

машина.MASK.SING.GEN.  Uttrykket har altså en posessor NP i genitiv, men mangler 

preposisjon. Allikevel er det sannsynligvis snakk om et grammatikalisert relatornomen. Derimot 

må vi kunne hevde at dette ikke er en aksial del. Ряд betyr rad/rekke, og betegner ikke 

punktplassering på en av Jackendoffs tre akser. Som del av adverbet рядом kan det likevel være 

en aksial del. Рядом betegner nemlig plassering i forhold til side-ende-aksen.  

 

Akser og spatial representasjon 

 

Jackendoffs (1999:8) definisjon av spatial representasjon er “the encoding of objects and their 

configurations in space”. Det er i sin teori om spatial representasjon Jackendoff lanserer begrepet 

“aksiale deler”. Det aksiale vokabularet er den delen av vokabularet som brukes til å spesifisere 

objekters plassering i forhold til et referanseobjekts spatiale akser. Jackendoff deler det aksiale 

vokabularet i tre deler: 

 

Den første av disse tre er den ordgruppen Jackendoff (1999:14) som sagt kaller “Aksiale deler”. 

Disse nomenene beskriver områder eller avgrensninger av et objekt. De oppfører seg grammatisk 

som deler av objektet, men i motsetning til ord som for eksempel  håndtak, arm eller øre har de 

ingen distinkt, konkret form. Her dreier det seg om nomener som side, ende, topp, bunn, front, 
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akter, bak og midte m.fl. Det aksiale vokabularet brukes til å beskrive punkter, områder og evt. 

bevegelse langs et objekts spatiale akser. Dette er vist i figuren ovenfor. Disse er, grovt forklart, 

ord fra kjernevokabularet som betegner plassering på og avgrensning av kroppen eller et annet 

legeme. De beskriver et fysisk objekts bredde, høyde, dybde, avgrensning og utstrekning, alene 

eller i forhold til andre objekter. Man kan tenke seg disse aksene trukket gjennom objektets 

sentrum.  

 

Det aksiale vokabularet tilhører tre akser, en vertikal og to horisontale. Til den vertikale hører 

alle ord som beskriver alt fra topp til bunn. Den ene vertikale går fra side til side/ende, mens den 

andre vertikale går bakfra og forover, altså fra bak/akter til front(Jackendoff 1996:14) . 

 

Den andre undergruppen, “Dimensjonale adjektiver” kan ikke like lett plasseres langs de tre 

aksene. Dette er ord som refererer til objektets dimensjoner, men ofte refererer de ikke samtidig 

til aksenes horisontalitet eller vertikalitet, slik aksiale deler gjør. Det dreier seg her om adjektiver 

som høy, lav, tykk, tynn, dyp, bred, smal, etc. 

 

Den tredje undergruppen inkluderer aksiale preposisjoner. Disse betegner regioner utenfor, i 

forlengelse av eller tilknytning til, objektets akser. Man kan tenke seg at de tre aksene er strukket 

utover selve objektets areal. Dette er preposisjoner som  for eksempel ved siden av, på toppen av 

og til venstre for. Mange av disse preposisjonene er morfologisk relatert til ord som tidligere har 

tilhørt kategorien “aksiale deler”. I motsetning til  ved siden av,  i bunnen av, på toppen av, etc, 

er spatiale preposisjoner som ved, under etc., mindre konkrete og ikke spesifikt plassert langs 

noen av de tre aksene. De inneholder heller ikke nomen som tidligere har vært aksiale deler, og 

kalles derfor ikke aksiale preposisjoner(Svenonius 2006:52).  

 

Det er vanlig å gå ut fra at det aksiale vokabularet benyttes i sammenheng med en forestilling om 

en referanseramme. Vanligvis tenker man seg to rammer; en objektsentrert og en 

iakttagersentrert ramme. Dette er vesentlig i kognitiv lingvistisk teori. Jackendoff mener det er 

unødvendig for grammatiske sammenhenger å kunne skille de forskjellige aksene fra hverandre, 

men at det antagelig er en fordel å kunne skille et objekts akser fra andre deler av objektet. Ingen 

grammatisk effekt er avhengig av hvilken akse et ord refererer til. Det er enda mindre vesentlig 

hvilken referanseramme aksen er satt i forhold til. (Jackendoff 1999:22) Jeg skal derfor ikke gå 

nærmere inn på de kognitiv-lingvistiske aspektene ved spatial representasjon.  
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Aksiale deler 

 

Svenonius argumenterer på basis av en allmenn-lingvistisk undersøkelse av spatiale uttrykk som 

inneholder tidligere relatornomen som topp, bunn, front, bak, etc, at lokalisaseringsuttrykk som 

inneholder denne typen ord kan klassifiseres som en egen syntaktisk kategori, adskilt fra både N , 

nomen, og Place, plassering.  Han kaller denne kategorien aksiale deler. Konstruksjoner som er 

et samspill mellom Place-elementer, aksiale deler og det leksikalske materialet som uttrykker 

dem kan ofte oversettes til mer spesialiserte spatiale adposisjoner som over, under, etc. Han går 

ut fra at selv ikke-målbare lokativuttrykk har en plasseringskomponent.(Svenonius 2006:63) 

Aksiale deler er ikke en underkategori av substantiver, selv ikke de som har utviklet seg diakront 

fra relatornomen. (Svenonius 2006:74)  

 

Aksiale deler er ord som bærer preg av å være grammatikalisert. Et viktig kriterium for at et ord 

skal være grammatikalisert er å teste om det er mulig å sette inn et modifiserende ord i uttrykket 

som ordet som skal “testes” er en del av og se om det fremdeles gir mening. Hvis det ikke er 

mulig å sette inn en modifikator uten å forringe eller drastisk forandre uttrykkets betydning, kan 

dette tyde på at det aktuelle ordet er blitt grammatikalisert. Et modifiserende ord kan for 

eksempel være adverb, adjektiv og bestemt/ubestemt artikkel.  

 

Hvis vi forsøker å sette inn et modifiserende adjektiv i uttrykket на берегу реки, og istedet 

skriver на зелѐнном берегу реки, ser vi at betydningen av берег forblir mer eller mindre den 

samme. Det er nå presisert at elvebredden er grønn, så nøyaktig den samme semantiske 

betydningen har uttrykket ikke, men den er nær utgangspunktet, og begge formuleringer fungerer 

fint i sine direkte betydninger. Dette tyder på at берег her ikke er grammatikalisert. Hvis vi 

derimot ser på eksempelet На верху шкафа ser vi at det ikke er mulig å sette inn et 

modifiserende adjektiv og fremdeles ha et fungerende uttrykk.  

 

На прекрасном верху шкафа er i beste fall underlig. Верх som del av adverbet На верху er en 

aksial del. Aksiale deler kan ikke modifiseres med artikler, adverb, adjektiv, o.l. Det er verdt å 

merke seg at dette gjelder ord når de fungerer som aksiale deler. De samme ordene kan 

morfologisk sett gjerne være polyseme (Svenonius 2006:50), det vil si at de kan  fungere 

samtidig i språket i andre sammenhenger og som andre ordklasser. I disse andre sammenhengene 

kan de godt bli modifisert av andre ord. Det er når et ord står i de omgivelsene der det har blitt 

grammatikalisert til å være en aksial del at det ikke er mulig å sette inn en modifikator uten å 

forringe uttrykkets betydning. 
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I adposisjoner som ved siden av har siden opprinnelig vært et relatornomen, altså et substantiv 

som betegnet en avgrenset del av et legeme. Det har senere blitt reanalysert til å bety plassering i 

forhold til denne avgrensingen på et legeme. I kognitiv spatial språkteori kaller man et slikt 

legeme, som fungerer som en bakgrunn mot hvilken en kan definere et objekts plassering, for et 

referanselegeme. Står jeg ved siden av bilen, er jeg et objekt som plasseres i forhold til bilen. 

Bilen er «mitt» referanselegeme. Siden har tidligere vært en del av et legeme, f.eks bilen. Ved at 

dette substantivet med høy frekvens har opptrådt som del av uttrykket  ved siden av, har 

substantivet blitt utsatt for semantisk bleking og reanalysert til å være en del av en adposisjon. 

Substantivet har mistet noe semantisk tyngde og beveget seg i retning av funksjonsord. Siden er 

blitt grammatikalisert (Svenonius 2006:74). 

 

Det er allikevel ikke alle aksiale deler som er derivater av relatornomen, tror Svenonius. I mange 

adposisjoner med nominale trekk kommer stammen fra et substantiv som har blitt reanalysert 

som (del av) adposisjon. Det finnes mange adposisjoner som er semantisk og morfologisk svært 

like de komplekse preposisjonene som er reanalyserte preposisjon+nomen-uttrykk. Problemet er 

bare at stammen ikke er et derivat av et substantiv, men av et ord som tidligere har tilhørt en 

annen ordklasse. Leksikalske elementer rekruttert for å fungere som aksiale deler kan være både 

substantiver, adverbielle retningspartikler eller determinander som fungerer 

kvantifiserende(Svenonius 2006:74).  

 

Dette hypotetiserer han på bakgrunn av noen engelske adposisjoner, som både betegner 

plassering langs Jackendoffs akser, og som ser ut til å ha sitt opphav i ord fra flere forskjellige 

ordklasser i gammelengelsk. Den engelske adposisjonen beside, ved siden av, kommer av GE 

be+sidan. Her er sidan, 'siden' et substantiv i dativ. Dette er et eksempel på en aksial del som er 

et derivat fra relatornomen. Det finnes derimot flere adposisjoner som tilsynelatende er “laget på 

samme oppskrift”, hvor stammen ikke er et tidligere relatornomen. be+foran er forgjengeren til 

adposisjonen before, 'før'/'foran' og be+tweonum er forgjengeren til between, '(i)mellom'. Ingen 

av disse ordstammene kommer av substantiver. Foran er en retningspartikkel, mens tweonum 

ifølge Svenonius antagelig er en slags kvantifiserende determinand. Derfor kan ikke engelske 

adposisjoner som begynner med be være resultatet av reanalyse av preposisjon +nomen. 

Istedenfor kan man spekulere i hvorvidt ikke be her kan tjene som en slags Place head, og at 

forskjellige leksikalske enheter har stått i forbindelse med denne hyppig nok til å bli reanalysert 

som én ordform (Svenonius 2006:74).  
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 En annen type engelske adposisjoner som kan illustrere dette, er de som begynner med a og som 

står som prefiks i lignende adposisjoner. Eksempler er above og  about, som først er dannet av be 

og  henholdsvis direksjonspartiklene ufan, 'opp' og utan 'ut', altså bufan, 'over' og butan, 'ute', og 

som siden er fusjonert med a. Det er mulig at a kommer av preposisjonen on/an, men dette 

gjelder bare i noen tilfeller ved denne ordformen. I noen har denne preposisjonen fusjonert med 

et nomen, som for eksempel i tilfellet atop (Svenonius 2006:74). 

 

 Det er nærliggende å tro at denne adposisjonen kunne være kommet til på lik måte som det 

russiske наверху. Наверху, som kun tilhører kategorien adposisjon i tilfeller hvor ordet står i 

sammenheng med et substantiv i genitiv, betyr 'oppe/ovenpå', og ser i formen ut til å være en 

sammentrekking av preposisjonen на, 'på' og nomenet верх, 'topp', med korresponderende 

kasusendelse (u-lokativ). Ifølge Vasmer (1953) er det russiske верх etymologisk i slekt med ord 

som betyr fjelltopp, (ås)kam og fjellformasjon. At et ord etymologisk er i slekt med ord som 

tilhører ordklasser lengre til venstre på grammatikaliseringsstigen, i dette tilfellet substantiver, 

kan også være et tegn på grammatikalisering. Det er verdt å merke seg at etymologisk slektsskap 

oftest ikke sier noe om hvordan et ord er grammatikalisert, og ikke heller om omstendighetene i 

hvilke en slik endring evt. kan ha funnet sted. 

 

Among, 'blant', kommer fra preposisjonen on og det prefigerte (med prefikset ge), og kanhende 

også substantiverte, verbet mengan som betyr 'å blande'. Gemang, 'folkemengde', har trukket seg 

sammen med preposisjonen on og blitt reanalysert til adposisjonen among. Formene across, 

around, atop, som betegner plassering på aksene, oppsto senere sammen med abed, afoot, 

ashore, afield og lignende former. Forklaringen på hvordan disse og lignende ord har oppstått er 

mye mer kompleks enn at en preposisjon og et nomen har smeltet sammen og blitt til en 

adposisjon (Svenonius 2006:74).  

 

Svenonius konkluderer tentativt med at aksiale deler er derivater av ord fra forskjellige 

ordklasser. (Svenonius 2006:74) Dette bryter med Jackendoff, som sier at aksiale deler per 

definisjon kommer av tidligere relatornomen. Jeg velger å følge Svenonius' hypotese, og stiller 

diagnose på bakgrunn av symptomer istedetfor på bakgrunn av opphav. Jeg går altså ut fra at 

aksiale deler per definisjon er adposisjoner som betegner plassering i forhold til et 

referanselegeme gjennom hvilket man tenker seg at det er trukket tre akser (se fig.2.1).  
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The kangaroo was in front of the car 

 

Svenonius bruker som eksempel det engelske uttrykket in front of  for å belyse temaet aksiale 

deler. I eksempelet The kangaroo was in front of the car er front en aksial del. Det står som del 

av uttrykket in front of, som fungerer som adposisjon til substantivet og referanselegemet the 

car. In er en preposisjon, og front brukes i andre sammengenger fremdeles som relatornomen. 

Hvis vi heller ser på eksempelet The kangaroo was in the front of the car kan front betegne den 

forreste delen av en bil, sett innenfra, for eksempel dashbordet, rattet og forsetene.  

 

 Ett kriterium for at et ord er grammatikalisert er, som nevnt, at det ikke går an å sette inn en 

modifikator uten å forringe eller drastisk endre dets betydning. Setter vi inn den bestemte 

artikkelen the foran front, modifiserer artikkelen ordet front, noe som forandrer setningens 

betydning betraktelig. Nå er det snakk om at kenguruen var inne i den forreste delen av bilen, for 

eksempel at den satt i forsetet. Hvis vi skriver The kangaroo was on the front of the car er også 

meningen forandret. Nå kan det tenkes at front betegner den forreste delen av bilen, sett utenfra, 

for eksempel forhjulene, den fremre støtfangeren, panseret og frontruten. Kenguruen befinner 

seg et sted oppå den forreste delen av bilen, for eksempel på panseret. Vi ser altså at når den 

bestemte artikkelen modifiserer ordet front, blir uttrykkets mening drastisk forandret. Dette tyder 

på at front som del av uttrykket in front of, er grammatikalisert (Svenonius 2006:49-50). Front, 

som del av adposisjonen in front of er en aksial del, reanalysert og grammatikalisert fra sin 

tidligere status som relatornomen.  

 

For å parere Svenonius' australske eksempel hadde jeg i utgangspunktet tenkt å bruke det 

erkerussiske eksempelet Медведь впереди машины, men fordi en brunbjørn ville hatt store 

vanskeligheter med å komme seg inn og ut av en bil, særlig hvis den skulle plasseres i 

bagasjerommet (i en bil med akterplassert motor), ville jeg heller bruke Дмитрий Анатольевич 

som eksempel. Han er akkurat passe liten. I eksempelet  Медведев был впереди машины  har 

впереди  mye av den samme rollen som det engelske in front of.  En viktig ting skiller dem, 

derimot, og det er at det er uklart om перед er et derivat av et substantiv.  Ordet brukes i 

moderne standard russisk ganske likt som det engelske front. Det er et substantiv som betegner 

avgrensing av et legeme, bilen, og det er betegnelsen på den forreste delen av en konkret bil. Én 

test på et ords grad av grammatikalisering er å endre dets numerus, noe som i dette tilfelle betyr å 

sette det i flertall. Setningen There were kangaroos in fronts of the cars fungerer ikke, men det 

gjør there were kangaroos in the fronts of the cars.  Медведев был в переде машины fungerer 

på samme måte. Når front eller перед opptrer som substantiver er det uproblematisk å modifisere 
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dem, men når de er deler av de spatiale adposisjonene in front of og впереди, altså når de er 

aksiale deler, gjør den bestemte artikkelen i det engelske tilfellet, og lokativ singularis-endelsen i 

det russiske, at det er umulig å modifisere dem uten å forandre eller forringe den semantiske 

betydningen. Betydningen er drastisk endret. Дмитрий Анатольевич står ikke lenger foran 

bilen, enten ligger han i bagasjerommet på en bil med akterplassert motor, eller han sitter i ett av 

forsetene, eller så gir setningen ingen mening. Dette tyder på at перед er en aksial del. Det tyder 

også på at перед er grammatikalisert. Ett problem gjenstår, allikevel; det kan være перед som 

del av bil er et moderne fenomen som har kommet til russisk fra engelsk. Hvis det er tilfellet er 

det ikke snakk om grammatikalisering, iallefall ikke innen det russiske språket.  

 

Man er nødt til å «lage» et mellomrom mellom preposisjonen в og перед for å få frem передs 

nomenbetydning. Jeg går ut fra at formen til ordet впереди er et resultat av morfologisk 

sammentrekking av preposisjon og substantiv. Det er derfor kommet så langt i endringsprosessen 

at det ikke lenger er mulig eller nødvendig å teste ordets grad av grammatiskhet ved å sette inn et 

modifiserende ord. Впереди har øyensynlig gjennomgått morfologisk sammentrekking og 

fonologisk trykkforskyvning. Dette er i seg selv et tydelig tegn på at перед er grammatikalisert. 

 

Lehmann påpeker, som nevnt i forrige kapittel, at hvis man har data fra to forskjellige historiske 

stadier av utvikling, er det sikrere og enklere å påvise at det har forekommet grammatikalisering. 

(Lehmann 2004:154) Når man går frem ved å «teste» grammatikaliseringsgraden av ord ved å 

sette inn forskjellige typer modifikatorer, se på ordets morfologiske og fonologiske form, etc., 

slik som jeg gjør i denne oppgaven, oppnår man mindre sikre resultater enn om man velger den 

diakrone metoden. Ifølge Svenonius перед, som del av впереди, være en aksial del, selv om den 

ikke er et grammatikalisert relatornomen. Det kan nemlig være en grammatikalisering av et ord 

fra en annen ordklasse. 

 

Russisk har ikke bestemt og ubestemt artikkel, så for å teste om et ord er grammatikalisert kan 

man sette inn noen andre ord som kan fungere modifiserende. Det som derimot gjør det lettere 

med впереди enn med in front of er at ordet er en sammentrukket form som består av tre 

morfologiske deler; preposisjonen в, det mulig grammatikaliserte ordet перед og kasusendelsen 

и. Det er rett og slett ikke noe ledig mellomrom hvor man kunne ha satt inn en modifikator.  In 

front of  består av tre lignende morfologiske deler; preposisjonen in, det mulig grammatikaliserte 

relatornomenet  front , og genitivsmarkøren of. Disse har i motsetning til det russiske впереди 

ikke trukket seg sammen. Morfologisk sammentrekking er i seg selv et mulig tegn på 

grammatikalisering. Det er verken nødvendig eller mulig å sette inn noen modifikator midt inne i 
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en eksisterende ordform. I tillegg til at preposisjonen og stammen i впереди har trukket seg 

sammen, er også trykket forskjøvet fra е i вперед til и i впереди. Dette at trykket er flyttet fra 

den leksikalske delen av et sammentrukket ord til den grammatiske, i dette tilfellet til den 

morfologiske kasusendelsen, er ytterligere ett tegn på at ordet er grammatikalisert. (Ukiah 

1998.??)  

 

En annen ting en kan gjøre for å teste om et ord i lokativuttrykk slik som впереди og in front of 

er en (grammatikalisert) aksial del, er å sette inn et tallord. Медведев стоял шестдесять метров 

впереди машины. Hvis перед her hadde betegner et substantiv, ville setningen ikke gitt mening. 

Man kan ikke ”stå seksti meter på fronten av bilen”. 

 

Syntaktisk inndeling av uttrykk med ord som betegner aksiale deler 

 

Et uttrykk som inneholder en aksial del har mange kryss-lingvistiske fellestrekk, samtidig som 

det selvsagt også finnes en del syntaktiske forskjeller, for eksempel mellom agluttinerende og 

syntetiske språk. Et typisk uttrykk som inneholder en aksial del er som sagt det engelske in front 

of the car. Her er in et Place head, front er en aksial del, of er en kasusmarkør og the car er en 

DP. 

  

 

Her har den aksiale delen en genitivskomplement. Det har også N, substantivet front, i tilfellet 

nesdenfor. Den aksiale delen front har derimot ikke den funksjonelle strukturen som N har, for 

eksempel tilknytningen til D, altså bestemt artikkel the. Hvis vi setter inn en modifiserende 

bestemt artikkel, vil skjemaet se slik ut: 
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Romelementet (Place) in kan knytte seg til hvilket som helst DPcomplement, for eksempel the 

car. 

 

To sentrale begreper i spatial representasjonsteori er  Figure-Ground. Et annet ord for Ground er 

referanseobjekt. Det er vanlig å bruke disse begrepene når man skal forklare hvordan 

språkbrukere ser de objektene de snakker om. Innen kognitiv lingvistisk teori søker man å 

forklare språklige fenomener ut fra kognitive prosesser. I tilfeller hvor språkbrukere  

kommuniserer noe om hvordan et objekt er plassert i forhold til et annet, bruker man gjerne 

figurer som for eksempel Jackendoffs illustrasjon av et referanseobjekt gjennom hvilket det er 

trukket tre akser, en vertikal fra topp til bunn og to horisontale, en fra side til side/ende og en fra 

akter til front. Lignende figurer som skal illustrere forholdet mellom et plasseringsobjekt og det 

referanseobjektet det første står i forhold til er ofte brukt når kognitiv lingvistisk teori skal belyse 

temaet om objekters plassering i rom. Det er også vanlig å bruke vektorer for å forsøke å forklare 

(u)nøyaktigheten i språket når man forsøker å kommunisere objekters plassering i forhold til 

hverandre. Den aksiale delens funksjon er å identifisere en region i rommet basert på 

grunnelementet, sier Svenonius (2006:52).  

 

Et grunnelement er det samme som et referanselegeme. Jeg skal fra nå av kun bruke termen 

referanselegeme når jeg viser til det objektet den aksiale delen i en setning viser til. Jeg skal 

bruke denne termen istedenfor termer som Ground, grunn og grunnelement. Istedetfor ”figure” 

skal jeg bruke termen ”plasseringsobjekt”. Som jeg allerede har nevnt, viser aksiale deler oftest 

til regionene topp, bunn, side, ende, bak, front og midte av et referanselegeme. Regioner er 

unøyaktig definert  og kan ikke måles. Det at man i noen tilfeller med lokativpreposisjoner 

allikevel kan måle avstanden mellom plasseringsobjektet og referanseobjektet, mener Svenonius 
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er på grunn av at man har med det han kaller et rom-element (space element), ofte i form av 

preposisjonene i eller på. Det er mulig å si Наш президент был в шестдесять метров 

впереди машины 'Vår president var seksti meter foran bilen', ifølge Svenonius på grunn av rom-

elementet, den forhenværende preposisjonen в. (Svenonius 2006:52) 

 

I eksempelet in back of, eller сзади, mener Svenonius at in eller с er romelementer mens back 

eller зад er aksiale deler. Romelementet с retter vektorene fra referanseobjektet mot den aksiale 

delen. Romelementene i og på fester seg, i motsetning til andre romelementer, ved aksiale deler. 

Dette gjør at Svenonius mener det kan være noe ved dem som gjør dem til en egen kategori 

romelementer. Han går derimot ikke noe videre inn på dette problemet. (Svenonius 2006:52) 

 

Russiske aksiale deler og kasus. Retning og plassering, bevegelse og stillstand. 

 

På russisk bøyes mange aksiale deler i akkuastiv eller lokativ avhengig av om deres «path-head» 

er mål- eller kilde-orientert. 

 

                     в-перѐд машины           ~         в-переди машины 

                 (til) i-front.AKK  bil.GEN    ~    (ved) i-front.LOK bil. GEN 

                             (til) foran bilen                         (ved) foran bilen 

 

Hvis prefikset(preposisjonen) i disse tilfellene er rom-elementet, er lokativendelsen ikke en 

manifestasjon av rom, men oppstår samtidig med den. (Svenonius 2006:63) I russisk samsvarer 

romelementet med den aksiale delens kasusmarkør. I tilfellene Медведев пошѐл вперѐд 

машины  og Медведев был впереди машины er машина setningenes grunn, eller 

referanseobjekt. Перед er den aksiale delen, den tidligere preposisjonen в er rom-elementet, det 

nominale affikset и i eksempelet til høyre er den tidligere lokativendelsen, mens null-endelsen i 

eksempelet til venstre korresponderer med akkusativ. Медведев er plasseringsobjektet.  Her er 

setningen в переди машины illustrert: 

 



 52 

  

 

  

I denne illustrasjonen er de syntaktiske kategoriene i skrifttype Times New Roman. Deres 

korresponderende semantiske kategorier er i store bokstaver, mens elementer som uttrykker 

fonologisk og konseptuell informasjon, er i kursiv. Den syntaktiske kategorien p er en kategori 

Svenonius mener står et sted mellom det han kaller Place (rom/plassering) og Path (retning) i 

spatiale uttrykks hierarkiske oppdeling. På engelsk vil preposisjonen to uttrykke Path (retning), 

mens in uttrykker den syntaktiske kategorien Place (rom/plassering). På russisk vil 

preposissjonen в, som i uttrykket вперѐд машины ikke lenger er en preposisjon, men en del av 

en aksial del, uttrykke Path (retning) sammen med akkusativs null-endelse på перѐд og Place 

(rom/plassering) sammen med lokativsendelsen -и. 

 

Forskjeller mellom aksiale deler og substantiver 

 

Da aksiale deler ofte er grammatikaliserte substantiver, kan de være tilsynelatende identiske. Det 

er også derfor, ifølge Svenonius, at aksiale deler (feilaktig) blir analysert som substantiver. Det 

er visse trekk som skiller dem, og som gjør det sannsynlig at aksiale deler er en egen kategori 

adskilt fra substantiver. Svenonius har foretatt en allmenn-lingvistisk undersøkelse av ord som 

sannsynligvis er aksiale deler. Han mener at det finnes elementer i hvert språk som passer inn i 

kategorien aksiale deler, og som mangler et trekk det er helt nødvendig for et substantiv å ha for 

å kunne analyseres som substantiv. Dette er et argument for at det finnes en universell kategori 

ord som kan kalles aksiale deler, og at denne kategorien er adskilt fra nomen. Det finnes én 

aksial del i Kîîtharaka som ikke har morfologisk genusmarkør (Svenonius 2006:65-66): 

 

 a. Mbea  îrî karibu na  i-buku. 
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  9.Mus er nær  med 5-bok 

  'Musen er nær boken' 

 

 b. Mbea  îrî rû-teere rû-a  i-buku 

  9.mus er  11-side 11.av 5-bok 

  'Musen er ved siden av boken' 

 

Hvis vi går ut fra at «karibu» og «teere» begge er aksiale deler, hvilket, ifølge Svenonius, mye 

tyder på at de er, så er dette et godt argument for at aksiale deler ikke er en underkategori av 

substantiver, slik som f.eks. relatornomen er. «Karibu» mangler nemlig den genusmarkeringen 

som «teere» har, hvilket betyr at ikke alle aksiale deler i  kîîtharaka har dette trekket til felles 

med substantiver (Muriungi 2006 i Svenonius 2006:65).  

 

Et annet trekk som skiller aksiale deler fra substantiver, er at selv når de har identiske 

morfologiske trekk, er de semantisk forskjellige. Det er sjelden aksiale deler har 

pluralismarkører. Dette er et sterkt argument for at de ikke er substantiver. Et eksempel fra 

persisk viser en aksial del som faktisk har pluralismerking som ligner substantivers 

pluralismarkører, men som har en annen semantisk betydning: 

 

 Shekær ritxt  in  zir-ha-ye  miz 

 Sukker rant dette under.PL-EZ bord 

 'Det rant sukker overalt under bordet' 

 

Pluralismarkøren gjør ikke 'under' til et substantiv. Det er ikke snakk om mange steder under 

bordet. Oversatt betyr det 'her og der' eller 'overalt'. (Pancheva 2006b i Svenonius 2006:67) 

 

Som nevnt er en viktig forskjell mellom aksiale deler og substantiver at substantiver kan 

modifiseres med andre ord, som f.eks. adjektiver, adverb, bestemte og ubestemte artikler og 

demonstrative pronomen uten at den semantiske betydningen forandres eller forringes. Det 

finnes aksiale deler som kan 'tåle' et modifiserende ord. Disse er unntakene. De fleste aksiale 

deler kan det ikke, og dette er ifølge Svenonius et sterkt argument for å klassifisere dem som 

egen gruppe (Svenonius 2006:67).  

  

I fransk, hvor artikler er obligatorisk for substantiver, er det mange ord som betegner aksiale 

deler som mangler dem. I de franske spatiale adposisjonene 'à côté de', 'ved siden av', og 'à 
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travers de', 'ovenfor' kan ordene som betegner aksiale deler, altså côté og travers stå i 

sammenheng med modifiserende artikler, som her, men de kan også opptre uten. De er altså ikke 

obligatoriske. I tillegg er det i fransk noen aksiale deler, for eksempel 'au long de', langs, og 'au 

delà de', bortenfor, som ikke er derivater av substantiver som opptrer sammen med de samme 

artiklene(Roy 2006 i Svenonius 2006:67). De bestemte artiklene i disse eksemplene mangler et 

viktig semantisk trekk som de ville ha tilført uttrykket om 'long' og 'delà' hadde vært 

substantiver. De går ikke ut fra at konteksten er kjent (Svenonius 2006:67).  

 

Aksiale deler kan vanligvis ikke modifiseres med adjektiver(Svenonius 2006:68). Dette kan 

illustreres med eksempelet  в сторону Москвы, som betyr i retning av, til eller mot, Moskva. I 

dette uttrykket er det uspesifisert og uviktig hvilken side av byen man reiser i retning av, hvis 

man i det hele tatt kan snakke om sider når det gjelder en bys grense. Om det er mot nord-, sør-, 

øst- eller vestsiden man reiser kan ikke presiseres ved å sette inn et modifiserende adjektiv i dette 

uttrykket. В левую сторону Москвы, 'mot/til Moskvas venstre side', har i beste fall en helt 

annen semantisk betydning enn når в сторону får stå som én enhet uten modifikator mellom 

preposisjon og substantiv. Da har det funksjonen til en aksial del, og setningen presiserer ikke 

noen konkrete egenskaper ved selve siden, men forteller om en retning og et mål; 'mot Moskva'.  

 

Påstanden om at aksiale deler ikke kan ta modifiserende adjektiver har ganske godt empirisk 

hold. Eksempler fra mange språk viser dette. Engelsk har et moteksempel, nemlig adjektivet 

immediate, som kan stå til ord man vanligvis ville betegne som aksiale deler. Det er mulig å si 

både to the immediate left of the sink,  og there was a policeman in the immediate vicinity. Dette 

gjelder bare dette ene adjektivet, noe som ikke gjør det til et svært vektig argument mot teorien 

om aksiale deler. Dessuten opptrer dette adjektivet sammen med bestemt artikkel the.  Det er 

ikke mulig å sette inn denne modifikatoren uten å også sette inn bestemt artikkel. Man kan ikke 

si to immediate left of the sink eller there was a policeman in immediate vicinity(Svenonius 

2006:69).  

 

På basis av det faktum at det synes å være et ganske universelt fenomen i språk at en gruppe ord 

fungerer som aksiale deler på ganske lik måte, samt at moteksemplene ikke er svært 

overbevisende gjør at Svenonius (2006:69) konkluderer med at aksiale deler med overveiende 

sannsynlighet er en gruppe adskilt fra substantiver, at de er «not nouns, or not fully nouns, or not 

ordinary nouns». 
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En mulig sammenheng mellom grad av grammatikalisering og plassering i forhold til 

referanselegeme 

 

Mazurova(2007) har gjort en allmennlingvistisk undersøkelse av de grammatiske og kognitiv-

lingvistiske forskjellene og likhetene mellom en rekke forskjellige språks forhold til ord og 

uttrykk som beskriver objekters plassering i rom. Hun deler inn sitt korpus etter forskjeller i 

plassering i rom, og uavhengig av ordklasser. Ordene i hennes korpus er, iallefall i teorien, fra 

alle ordklasser, alle syntaktiske kategorier, og fra mange forskjellige språk. Nærmere definert 

handler avhandlingen hennes om objekters plassering i forhold til den vertikale aksen topp-bunn. 

Hun deler området rundt denne aksen inn i en topp-, og en bunnsone som hun kaller henholdsvis 

«super-” og «sub-region».  Hun analyserer funnene sine i et forsøk på å kartlegge hvilke 

språklige konsepter som, i forbindelse med plassering i rom i forhold til den vertikale aksen, er 

elementære, hvilke som er mer komplekse, hvilke som er språkspesifikke og hvilke som er felles 

for alle språk. I tillegg undersøker hun, fra et semantisk såvel som et morfosyntaktisk synspunkt, 

om det er en asymmetri mellom den nedre, «sub-region» og den øvre, «super-region», 

sonen(Mazurova 2007:1). Mazurovas avhandling har interessante funn i forhold til 

sammenhengen mellom ords plassering i rom og deres grad av grammatikalisering. Hun deler 

inn topp- og bunn-sonene i flere, mer detaljerte soner, som vist ved følgende grafiske 

fremstilling(Mazurova 2007:19): 

 

 

Семантическ

ий ярлык 

Схема Пространственная ситуация 

         SUPER-REGION                                  ‘X локализуется выше Y-а’ 

 

SUPER 

 
„X локализуется выше Y-а, между X-ом и Y-ом 

есть контакт‟ 

 

AD 

 
„X локализуется на поверхности Y-а‟ 

 

CONT 

 

 
„X локализуется на поверхности Y-а, X крепится на 

поверхности Y-а с помощью Z‟ 

 

VERTEX 

 
„X локализуется выше вертикально вытянутого 

объекта Y, между X-ом и Y-ом есть контакт‟ 

 

APEX 

 
„X локализуется на конце вытянутого объекта Y‟ 

  
„X локализуется вертикально выше Y-а без 
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ABOVE 

 

контакта с Y-ом‟ 

         SUB-REGION                                  ‘X локализуется ниже Y-а’ 

 

SUB 

 
„X локализуется вертикально ниже Y-а‟ 

 

UNDERSIDE 

 
„X локализуется ниже Y-а, X крепится на нижней 

поверхности Y-а с помощью Z‟ 

 

COVER 

 
„X локализуется под поверхностью объекта Y, 

между X-ом и Y-ом есть контакт‟ 

 

FOOT 

 
„X локализуется в окрестности Y-а, размер X-а 

меньше размера вертикально вытянутого объекта 

Y‟ 

 

FLOOR 

 
„Х локализуется на нижней поверхности внутри 

вместилища Y‟ 

 

Som vist er den detaljerte soneinndelingen også definert av hvorvidt det er kontakt mellom 

referanseobjektet og plasseringsobjektet. 

I super-region befinner  plasseringsobjektet seg på overflaten til referanseobjektet. Det er kontakt 

mellom de to(Mazurova, 2007:26). Hun deler «super-region» i to, hvor nr.1innbefatter 

situasjoner hvor det plasserte objektet dekker (deler av) overflaten til referanseobjektet, mens det 

til nr 2. hører situasjoner hvor det plasserte objektet befinner seg oppå 

referanseobjektet(Mazurova, 2007:20): 

 

SUPER1  „Протяженный X покрывает верхнюю поверхность Y-а, 

между X-ом и Y-ом есть контакт‟ 

SUPER2  „X локализуется на верхней поверхности Y-а, между X-ом и 

Y-ом есть контакт‟ 

 

Her er noen eksempler på setninger hvor ordet som betegner plassering hører til henholdsvis 

«Super1» og «Super2»: 

 

Super1: Гора покрыта снегом. Нефть растеклась по воде. На грядке 

растут цвет. На полу расстелен ковѐр. Она накинула пальто поверх ночной 

рубашки. 

 

Super2: Книга лежит на столе. Лодка плавает на воде. Дерево растѐт на 

горе. Яблоко лежит на тарелке. 

 

Ord fra de samme ordklassene kan forekomme i alle de topologiske sonene. Uavhengig av 
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ordklasse er ord som beskriver plassering i den topologiske sonen Mazurova kaller «super-

region» både enklere og mer grammatikaliserte enn ord som tilhører de andre sonene(Mazurova, 

2007:26). «Super region» uttrykkes bestandig av det enkelte språks mest grammatikaliserte typer 

ord og grammatiske enheter. I de språk hvor dette er mulig, uttrykkes denne betydningen oftest 

med lokativmarkør. Det at ord som betegner plassering av ett objekt oppå et annet er mer 

grammatikalisert enn ord som betegner annen type plassering av ett objekt i forhold til et annet, 

mener Mazurova kan forklares med at situasjoner hvor et objekt er en byrde på, eller får støtte 

av, et annet, lettere kan føre til at ord som uttrykker dette utvikler mer metaforiske eller mer 

grammatiske betydninger, som for eksempel tidsbetydninger og årsaksbetydninger(Mazurova, 

2007:30). Fra setningene ovenfor, som illustrerer plassering i «super region», ser vi at, iallefall i 

russisk, ordene som oftest betegner plassering av ett objekt på, langs eller oppå et annet ikke 

overraskende er preposisjoner. 

 

Avslutning 

 

Svenonius (2006:49) definerer  AxParts, 'aksiale deler', som en syntaktisk kategori bestående av 

det han kaller Place element og et ord derivert fra et relatornomen, og som får sin leksikalske 

betydning fra disse to i kombinasjon med det leksikalske ordet de står i forhold til. I setningen 

Медведев был внизу машины fungerer den forhenværende preposisjonen в som 

plasseringselemen, низ er et derivat av et relatornomen, mens endelsen –у er en forhenværende 

lokativendelse, av typen ”u-lokativ”. 

 

Det er viktig å kunne skille ord som betegner aksiale deler fra relatornomen om en skal kunne 

kartlegge hvorvidt, og i hvilken grad aksiale deler er grammatikaliserte relatornomen og om de 

er grammatikaliserte varianter av andre typer ord. Jeg har samlet en liste kriterier i kapittel 1 som 

kan brukes om man vil teste om en ordform er grammatikalisert. Her har jeg diskutert temaet 

aksiale deler i lys av blant annet Jackendoff og Svenonius' teorier. I neste kapittel vil jeg 

analysere noen konkrete russiske ord og forsøke å kartlegge hvilken ordklasse de tilhører og om 

de er grammatikalisert, og i så tilfelle, hvilket ord de er derivert fra, og hvilken ordklasse dette 

har tilhørt og/eller tilhører. Det er essensielt å kunne skille ordklasser, spesielt relatornomen og 

aksiale deler, fra hverandre når man skal teste om de har vært utsatt for en prosess som endrer 

ord fra den ene til den andre ordklassen. Det er viktig i denne forbindelse å understreke at 

grammatikalisering ikke essensielt er en endringsprosess hvor ord går fra den ene ordklassen til 

den andre, slik som er tilfelle ved for eksempel lateral konversjon. Allikevel er det slik at om et 

ord blir tilstrekkelig grammatikalisert, kan det skifte ordklasse. Et ord som beveger seg nedover 
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grammatikaliseringsstigen kan i være innom mange ordklasser før det ender opp som 

grammatisk morfem eller eventuelt forsvinner fra språket. 

 

Jeg skal også ha Mazurovas teori i bakhodet i arbeidet med å se på disse nøye utvalgte ordene. 

Ikke bare skal jeg teste ordene for å finne ut om de er grammatikalisert og hvilken ordklasse de 

tilhører, altså hvorvidt de er aksiale deler. Jeg skal også forsøke å se om det er en tendens til at 

ord som tilhører det Mazurova kaller «super-region» er mer grammatikalisert enn andre ord som 

betegner objekters plassering i rom. Jeg har ingen forhåpninger om å finne noen slik tendens, og 

om jeg skulle gjøre det er mitt korpus allikevel for lite til at resultatet er signifikant. Det betyr 

ikke at det ikke er en interessant øvelse. Sammenhengen mellom plassering i rom og grad av 

grammatikalisering er et svært interessant tema å forske på, selv om det bør gjøres på en mer 

omfattende måte enn jeg skal gjøre her. 
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En analyse av noen russiske ord som betegner plassering av ett objekt i forhold til et 

referanselegeme. En analyse av hvorvidt, og i så tilfelle, i hvilken grad, de er 

grammatikalisert. En analyse av hvorvidt de betegner aksiale deler. En diskusjon om den 

eventuelle sammenhengen mellom disse ordenes grad av grammatikalisering og 

plasseringen av objektet de betegner i forhold til et referanselegeme. 

  

Innledning 

 

 I dette kapittelet tar jeg for meg en rekke ord som enten opprinnelig har fungert som 

substantiver og som nå fungerer kun som mer grammatiske ord, og ord som fremdeles fungerer 

som substantiver og som i tillegg forekommer i en mer eller mindre grammatikalisert ordform, 

gjerne som del av komplekse adverbielle eller preposisjonelle uttrykk. Et eksempel på  et slikt 

ord er верх. Dette er et ord som fungerer som «alminnelig» substantiv, relatornomen, og som 

stamme i adverb og preposisjoner. I setningen «А то зачем мне один верх нужен?»(Victorias 

secret:02.09.2010) fungerer верх som et alminnelig substantiv. Dette kan man se på syntaksen, 

fordi ordet fungerer som direkte objekt i setningen og er modifisert med tallord og adjektiv. 

Dessuten går det an, såfremt en vet hva konteksten er, å se for seg det objektet som верх i denne 

sammenhengen betegner uten å ha noen opplysninger om et eventuellt referanselegeme. I denne 

sammenhengen handler diskusjonen setningen er hentet fra om klær. Objektet верх betegner er et 

klesplagg. Det er ikke nødvendig å vite hvilket antrekk toppen er en del av for å kunne forestille 

seg en trøye eller t-skjorte. Верх fungerer altså som substantiv og ikke som relatornomen i denne 

sammenhengen.  

 

I setningen «забраться на верх», derimot, fungerer верх syntaktisk som substantiv, men det er 

ikke mulig å se for seg det objektet som верх betegner uten at det er opplyst hva det er 'toppen' 

av. I setningen «забраться на верх горы» er det mulig å se for seg en fjelltopp fordi det er 

opplyst hva som er верхs referanselegeme, nemlig гора, 'fjellet'. Etter min mening fungerer 

derfor верх som relatornomen i denne setningen. Верх som stamme i adverbet наверх, 'opp', 

viser tegn til å være grammatikalisert. Den opprinnelige preposisjonen на ser ut til å ha fusjonert 

med det tidligere relatornomenet верх, noe som gjøre det umulig og unødvendig å teste graden 

av grammatikalisering ved å sette inn et modifiserende ord. I tillegg fungerer ordet på lik linje 

med andre adverb. Alt dette indikerer at верх som stamme av adverbet наверх er 

grammatikalisert. Setninger som «забраться на верх горы» gjør det i tillegg sannsynlig at det er 

et grammatikalisert relatornomen. Верх kan ha forekommet hyppig nok i lignende 

sammenhenger, altså som relatornomen mellom preposisjonen на og et substantiv som betegner 
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et referanselegeme, til at det kan ha blitt utsatt for reanalyse, semantisk bleking og 

sammentrekking med preposisjonen.  

 

Jeg har som sagt valgt et korpus ut fra følgende kriterier:  

 

1) Det skal foreligge mistanke om grammatikalisering. Det vil si at det skal være 

verdt å teste ordet ved hjelp av kriteriene for grammatikalisering som jeg har 

kommet frem til i kapittel 1, for å fastslå hvorvidt det har vært grammatikalisert. 

2) Det skal foreligge mistanke om at ordet enten før eller etter grammatikalisering 

har vært eller blitt ord, eller en del av et ord, som betegner en aksial del. 

 

I tillegg til disse to hovedkriteriene har jeg forsøkt å finne ord som hører til følgende tre 

kategorier: 

 

1) Ord som tidligere betegnet kroppsdeler og som gjennom grammatikalisering er 

blitt aksiale deler. Et par av disse kan klassifiseres som relatornomen, men de 

fleste betegner konkrete kroppsdeler og er dermed ikke relatornomen. 

2) Ord som betegner aksiale deler, men som er grammatikalisert fra andre 

ordformer enn relatornomen 

3) Ord som er tidligere relatornomen, og som ikke har betegnet kroppsdeler. 

 

Et korpus som er valgt ut fra disse kriteriene vil bestå av ord som betegner eller har betegnet 

plassering i enden av hver av de tre aksene, samt noen som betegner plassering inne i et 

referanselegeme. Jeg har valgt ut omtrent tre ord som betegner plassering på hver av disse 

lokasjonene. Hvert av disse ordene vil jeg drøfte i lys av grammatikaliseringsteorien. De fleste 

av ordene jeg tar med er å finne i språket i en eller annen sammenheng som grammatikalisert 

ordform. Jeg vil ta for meg flere adverbielle og preposisjonelle uttrykk og forsøke å finne ut hvor 

sannsynlig det er at et gitt ord er grammatikalisert i disse sammenhengene. Der hvor et ord 

fungerer som en mer grammatikalsk ordform enn det gjør i sammenhenger hvor det fungerer 

som substantiv, vil jeg drøfte hvorvidt det er grammatikalisert, i hvilken grad det er 

grammatikalisert, samt  hvorfor denne endringen har funnet sted.  

 

Dette vil jeg drøfte i lys av den teorien jeg har tatt for meg i mitt teorikapittel om 

grammatikalisering. Jeg vil drøfte korpuset mitt systematisk etter hva jeg har funnet ut er sentrale 

kriterier for grammatikalisering. De mentale mekanismene som fører til grammatikalisering er, 

som nevnt i kapittel 1, reanalyse og analogi. Reanalyse kan føre til at det over tid hefter nye 
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semantiske betydninger og konnotasjoner ved et ord. Det kan også føre til semantisk bleking, at 

ordet gradvis tappes for semantisk innhold. Ordet kan få færre konnotasjoner, og 

primærbetydningen kan tillegges mindre vekt. Dette er det første som hender med ord som 

gjennomgår grammatikalisering. I komplekse preposisjonsuttrykk kan også de mer grammatiske 

enhetenes funksjon «smitte over» og erstatte noe av det opprinnelig leksikalske ordets 

semantiske innhold. 

 

Lehmann(1995:78) illustrerer den syntaktiske reanalysen av relatornomen til adposisjon slik: 

 

 Opprinnelig strukur ((  NP-GEN   Nrel  ) -CASE)  

 Syntaktisk reanalyse (   NP-GEN   (Adposition  -CASE)  ) 

 

Dette er en grafisk fremstiling av det han mener er det første stadiet i reanalyse av relatornomen 

til adposisjoner. La oss se på setningen «Han plukket blomster på kanten av stupet» I den 

opprinnelige strukturen analyserer mottageren av budskapet Nrel, relatornomenet, som en 

syntaktisk og faktisk del av NP'en, substantivet som betegner referanselegemet. I den 

opprinnelige strukturen har altså relatornomenet sin opprinnelige betydning, «kant». Avsenders 

intenderte budskap hadde hovedfokus  på selve den fysiske, bratte, steinete kanten av stupet. 

Dette budskapet gjør blomsterplukkingen viktig. Mottagers reanalysering flytter fokus fra den 

fysiske kanten til selve stupet. Relatornomenet 'kanten' har blitt adposisjonen 'på kanten av'. Det 

«nye», altså reanalyserte, budskapet understreker det farlige eller dristige ved å drive å holde på 

med ting (for eksempel blomsterplukking) rett ved, eller på kanten av, et farlig stup. Av dette 

eksempelet kan en se at reanalyseringen av relatornomenet, som gjør at det blir grammatikalisert 

og havner i kategorien preposisjon, henger sammen med endring i den syntaktiske strukturen 

samt endring, noen ganger bare en nyanseforskjell, i hele setningens, kanskje hele den større 

kontekstens, budskap. 

 

 Den syntaktiske og semantiske reanalysen er første trinn i grammatikaliseringsprosessen. 

Analogi er den mentale mekanismen som følger etter reanalyse. Analogi kan føre til fonologisk 

erosjon og morfologisk reduksjon. Det siste kommer gjerne som følge av det første. En endring i 

uttale vil kunne medføre en endring i hvordan et ord staves. Det finnes flere eksempler på ord 

som er blitt til som følge av en sammentrekning av de morfologiske enhetene 

preposisjon+relatornomen+kasusendelse. Denne morfologiske sammentrekkingen finner gjerne 

sted etter at enhetene har blitt uttalt som ett ord over tid. I russisk skjer dette gjerne ved at trykket 

faller bort fra alle stavelser bortsett fra én. Jeg vil imidlertid understreke at det forekommer 
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forskjeller mellom talespråk og skriftspråk, og at en endring som oppstår i talespråket gjerne 

først etter lang tid og ikke nødvendigvis i det hele tatt blir dokumentert ved en tilsvarende 

endring av skriftspråket. 

 

For å finne ut om et ord er grammatikalisert har jeg sett etter om substantivene i mitt korpus også 

forekommer som stamme i et sammentrukket ord eller i et komplekst uttrykk som tilhører 

ordklassen adverb eller preposisjon. Jeg ser etter adverb, preposisjoner og komplekse adverbiale 

og preposisjonelle uttrykk som ser ut til å være morfologisk like sin antatte leksikalske 

forgjenger. Adverbet верхом er ett eksempel. Stammen er morfologisk identisk med substantivet 

верх, mens suffikset -ом er identisk med maskulinum entall instrumentalis. Adverbet er altså et 

homonym til substantivet верх.MASK.SING.INST. Her foreligger det «mistanke» om 

grammatikalisering. 

 

For å finne ut om et ord som верхом faktisk er grammatikalisert er det visse «tester» en kan 

foreta. En kan forsøke å sette inn en modifikator. En modifikator kan for eksempel være en 

bestemt eller ubestemt artikkel, et pronomen eller et adjektiv.  Hvis denne modifikatoren faktisk 

modifiserer ordet, altså føyer noe til ordets betydning, er det ikke et grammatikalisert ord. Hvis 

betydningen blir absurd eller opphører fullstendig, er det snakk om et ord som ikke lenger er et 

substantiv og ikke lenger kan ta modifiserende ord. Dette er et tegn på grammatikalisering. Hvis 

vi setter inn et modifiserende adjektiv i denne setningen; Он ездил верхом, slik at setningen 

lyder: Он ездил красивым верхом, ser vi at adjektivet красивый  forringer setningens 

betydning. Верхом er ikke lenger er et substantiv bøyd i instrumentalis, men fungerer som 

adverb; Он ездил красивым верхом er ikke en setning som gir mening. For eksempel krever 

ikke verbet ездить instrumentalis. Det er derfor tydelig at верх i setningen Он ездил верхом 

ikke er et substantiv.  

 

Min synsvinkel på grammatikalisering er den synkrone. Jeg vil kun analysere de eventuelle 

resultatene av grammatikalisering og utføre tester på ordene i mitt korpus for å se om de 

oppfyller ett eller flere grammatikaliseringskriterier. Ut fra denne testingen vil jeg gjøre meg opp 

en mening om hvor sannsynlig det er at de er grammatikaliserte. Som Lehmann påpeker er det 

ikke mulig å sikkert fastslå en språkendring av et ord eller uttrykk uten å finne frem til dets 

historiske forgjenger og dokumentere skrittene fra denne til dens samtidige utgave. 
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Noen russiske substantiver som i sin originale betydning betegner kroppsdeler. En analyse 

av deres grad av grammatikalisering. En diskusjon om hvorvidt de kan fungere som 

henholdsvis relatornomen og deler av preposisjoner om betegner aksiale deler 

 

Бок 

 

Jeg har valgt å legge avsnittet om бок under gruppen ord som opprinnelig betegner kroppsdeler 

og som ved grammatikalisering har gått over til å fungere som aksiale deler, enten generelt eller i 

ett eller flere faste uttrykk. Dette gjør jeg fordi бок i mange sammenhenger er et synonym til 

сторона, men i motsentning til стоpoна  betegner det en ikke-spesifikk avgrensing av siden av 

en kropp. Бок trenger ikke å ha visse obligatoriske fysiske attributter for å kunne beskrives som 

бок, i motsetning til kroppsdel-ord som 'nese', 'fot', 'hode', etc. Det er med andre ord en slags 

kombinert kroppsdel og relatornomen, eller et «menneskekroppens relatornomen». 

 

Бок  er et produktivt substantiv i moderne russisk, samtidig som det i en rekke tilfeller fungerer 

som relatornomen og utgjør stammen i en rekke adverb, adverbiale uttrykk og 

preposisjonsuttrykk. Лежать на левом боку, med trykk på у'en, betyr å ligge på venstre side. 

Лежать на боку betyr derimot å ligge på latsiden. I begge tilfeller har det skjedd en 

grammatikalisering av bok. Også i det direkte, mer konkrete лежать на левом боку, hvor 

adjektivet левый fungerer modifiserende, har vi her å gjøre med en liggestilling å gjøre, ikke at 

det ligger noe(n) oppå et objekt, i og med at 'side' per definisjon er et relatornomen, altså ikke et 

eget objekt men en ikke-spesifikk avgrensning av et referanseobjekt. Vi har videre f.eks. сбоку 

som betyr 'ved siden av' og боком о бок som betyr 'side om side'. Hvis vi skal forsøke å forklare 

adverbet сбоку med Nick Ukiahs teori om sammentrekking av preposisjon og nomen, vil jeg si 

at det her er snakk om grammatikalisering, av den enkle grunn at bok har gått fra å være et 

substantiv til å være stammen i et adverb som består av с.PREP. бок.GEN.II.SING. Det 

fraseologiske uttrykket бок о бок er en grammatikalisering. Det består av бок.NOM.SING. 

о.PREP. бок.AKK.SING. Et tydelig tegn på dette er at uttrykket har ett trykk, og det er på 

preposisjonen. Når бок betegner en ikke-spesifikk avgrensing av et referanselegeme, som f.eks i 

uttrykket  лежать на левом боку, betegner det en aksial del. 

 

Глава  

 

En rekke språkendringer, som man sier var motivert av tendensen til åpne stavelser, endret 

urslavisk til et språk med utelukkende åpne stavelser. Disse endringene berørte de samme 
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segmenter i alle slaviske språk. Oppløsningen av likviddiftongene var en av disse endringene, 

som oppsto så sent etter de andre at den gav ganske forskjellige resultater i de forskjellige 

slaviske språkene. Likviddiftongene var diftonger bestående av vokalen /e/ eller vokalen /o/, 

samt likvidene /r/, /r'/, /l/ og /l'/. Det største skillet kan ses mellom sør- og østslavisk. På bulgarsk 

heter 'side' страна, mens det på russisk heter сторона.  Oppløsning av likviddiftongene skjedde 

enten ved omstilling, metatese, av likviden og vokalen i ord som for eksempel Korva, 'ku'. Det 

vil her si at likviden og vokalen byttet plass, og første stavelse ble omdannet til en åpen stavelse. 

Ordet for 'ku' i sydslavisk ble krava, i motsetning til det østslaviske korova. Den sydslaviske 

formen kalles en metateseform. Den østslaviske formen, korova, er en pleofoniform, en 

fullydsform. Denne kommer av  at det i østslavisk, istedet for en omstilling av likviddiftongen og 

vokalen, ble innskutt en ny vokal i forlengelsen av likviden(Bjørnflaten, 2005:65-67).  

 

Metatese: gor-dъ      > gra-dъ,  gol-va      > gla-va 

Pleofoni: gor-dъ       > go-ro-dъ, gol-va      > go-lo-va 

 

Det finnes hundrevis av eksempler på ord i moderne russisk som har metateseform. Disse er 

gjerne regnet som de mest markante kirkeslaviske elementene i moderne russisk, og 

kjennetegnes blant annet ofte ved at de har en mer abstrakt betydning enn de tilsvarende 

fullydsformene. Страна, 'land – сторона, 'side', глава, 'overhode' – голова, 'hode og среда, 

'miljø' – середина, 'midte' er eksempler på dette(Bjørnflaten, 2005:65-67). Jeg velger å vise til 

akkurat disse ordene fordi fullydsformene fungerer som relatornomen i moderne russisk, mens 

det er vanskeligere å bestemme hvorvidt metateseformene  gjør det samme. Страна, 'land', og 

среда, 'miljø' er ikke relatornomener. Det er derimot verdt en diskusjon om hvorvidt  глава, 

'overhode', kan fungere som relatornomen i visse sammenhenger.  

 

I moderne russisk lever ordene голова og глава i beste velgående. De «nye» formene, 

polyfoniformene, har ofte konkrete betydninger, mens de gamle, metateseformene, kjennetegnes 

ved mer abstrakte, generelle betydninger(Bjørnflaten, 2005:65-67). For eksempel er головаs 

primærbetydning det konkrete 'hode'. Det betegner en konkret kroppsdel. Som vi skal se i neste 

avsnitt fungerer голова i sammenhenger hvor det er grammatikalisert, abstrahert, og fungerer 

som del av adverb eller preposisjon. Голова er ikke bare et substantiv. Глава har som 

primærbetydning 'overhode', og 'leder' men brukes også som 'kapittel'. I tillegg brukes ordet om 

'topp' og 'kuppel'.   Глава  har blitt grammatikalisert og tatt på seg enda nye betydninger, og 

fungerer som del av adverbielle uttrykk samtidig som den primære betydningen består. 

Eksempler er uttrykkene «стоять/быть/находиться в главе чего/кого», 'å stå i spissen for - ' og 
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«с кем-л. во главе», 'med nn i spissen'. Her er глава brukt i overført betydning for å beskrive 

noe mer abstrakt. Jeg mener dette er et metonymisk uttrykk, på grunn av at handlingen «å stå i 

spissen(for noe)» typisk utføres av et overhode, en leder, altså er det en handling beskrevet med 

et adverb som er avledet av substantivet som betegner den som utfører handlingen. Som del av 

preposisisjonen во главе (кого/чего) er глава  en del av en adposisjon som betegner plassering i 

forhold til et referanselegeme, og også i forhold til Jackendoffs front-akter-akse. Во главе er 

synonymt med  впереди, 'foran', og fungerer i setningen «находиться во главе колонны» både 

syntaktisk og semantisk på samme måte som голова i sammenhengen «находиться в голове 

парада»  

 

Голова 

 

Ordet голова, hode, er et nomen som opprinnelig betegner en konkret kroppsdel, men som ved 

grammatikalisering er endt opp som henholdsvis adverb, del av adverbielt uttrykk og ord som 

betegner aksial del i forskjellige sammenhenger. Ordet голова i sammenhengen в голове 

парада/процессии brukes for å betegne plassering i den første (og ofte også viktigste) delen av 

en parade eller et opptog. Man kan si at garden befinner seg i 17.mai-togets «голова».  I denne 

sammenhengen betyr в голове «forrest» eller «først» og i mer direkte betydning «i den fremste 

delen av..». 

 

Det er naturlig å anta at grammatikaliseringen i denne sammenhengen har skjedd bla. ved 

semantisk bleking. Semantisk har голова (her i lokativs form) forekommet hyppig i 

sammenhenger hvor man snakker om at noe eller noen befinner seg i den første delen av en 

parade eller opptog. Syntaktisk har голова forekommet hyppig i posisjonen mellom 

preposisjonen в, 'i', og ord som парада eller процессии. Ordet головa har forekommet så ofte i 

disse omgivelsene at dets semantiske betydning er svekket, bleket, blitt mindre viktig.  

 

Når dette er sagt, er det viktig å nevne at jeg ikke har kommentert det at головa er havnet i denne 

posisjonen til å begynne med. Dette er en metafor, altså et resultat av analogi. Man må ha 

abstrahert og brukt ordet hode i denne sammenhengen, antagelig fordi man på en måte tenker seg 

prosesjonen som en kropp («med hode og hale»).  Det er et universelt fenomen at man tar 

utgangspunkt i urvokabular, ord som betegner kroppsdeler og naturfenomener, f.eks, og bruker 

dem i abstrakte sammenhenger og danner et språklig bilde for å forklare noe annet, som i et 

idiom etc. 
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Головa er i denne sammenhengen ikke kommet fryktelig langt på sin vandring nedover 

grammatikaliseringsstigen. Ikke bare er adverber relativt høyt oppe i begynnelsen av en slik 

stige, men i tillegg, mens selvet nomenet головa i dette uttrykket er abstrahert og har mistet noe 

av sin autonomitet og opprinnelige semantiske betydning samt sin status som nomen, alle trekk 

som viser at det er forekommet grammatikalisering av головa, har det ikke mistet alt. Dette kan 

ses på det faktum at в голове fremdeles brukes sammen med et snevert utvalg substantiver, 

nemlig парад, процессия og kanskje et par andre av relativt lik betydning. Man sier ikke в 

голове здании, for eksempel. Det er altså ennå ikke blitt generalisert til å gjelde i alle 

sammenhenger hvor uttrykkets synonymer brukes. В голове's synonymer er bare synonymer i 

noen få, ganske konkrete sammenhenger. I tillegg er det fremdeles ganske konkret. I motsetning 

til f.eks. uttrykket в зените славы hvor betydningen er overført og abstrakt, har man å gjøre med 

en fysisk plassering i et noenlunde avgrenset referanseobjekt når man bruker uttrykket 'в голове 

чего-л'. 

 

Det adverbene в зените og  в голове i uttrykkene в зените славы og в голове процесии 

derimot har til felles er at de begge er lenket til omgivelsene sine, de brukes ikke som adverber i 

generelle sammenhenger, slik som en del av synonymene deres kan. 

 

Голова i sin opprinnelige betydning er en konkret avgrenset fysisk kroppsdel. Vi vet hva et hode 

er, vi kan se det rent konkret for oss og beskrive det. En aksial del er nettopp en ikke-avgrenset 

del av et legeme, som topp eller bunn. Derfor betegner «hode» i sin mest konkrete, vanligste og 

opprinnelige betydning ikke en aksial del. I uttrykket В голове парада mener jeg at det heller 

ikke er det. Vi kan ikke se det konkret for oss, vi kan ikke avgrense det på mengde, det behøver 

ikke se likt ut, en mardi gras-parade ligner ikke mye på et opptog bestående av streikende 

anleggsarbeidere. Garden har få likhetstrekk med en «float» med feer, hagegnomer, hagelamper, 

blomster og en skjønnhetsdronning på toppen av en papp-trone. Alle disse kan være det fysiske 

uttrykket av en parades «hode» i det russiske uttrykket в голове парада.  

 

Allikevel er jeg ikke sikker på om голова i dette uttrykket kan sies å betegne en aksial del, av 

den enkle grunn at det er vanskelig å bestemme seg for hvilken akse ordet skulle plasseres langs, 

side-ende-aksen, eller front-akter-aksen? Jeg ville sagt at голова i uttrykket в голове парада er 

en aksial del og kan plasseres i front, altså et sted i for-enden av den vertikale front-ende-aksen. 

Perspektivet i den situasjon hvor en parade beveger seg nedover f.eks. en hovedgate, gjør det litt 

forvirrende å plassere aksene. En parade er i sin essens et objekt, og dens publikum iakttar den 

oftest fra siden. Derfor kan man tenke seg at голова i dette uttrykket skulle plasseres på side-
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ende-aksen, slik den ville se ut for publikum. Jeg velger derimot å legge vekt på at i selve 

uttrykket в голове парада er det lagt vekt på paraden i seg selv, ikke i forhold til tilskuerene 

langs sidelinjen, og konkluderer med at det betegner en aksial del. 

 

Зад 

 

I både Berkov(1994) og Ozhegov og Shvedova(1994) er зад's første betydning bakside, deretter, 

på punkt nr. 2 nevner de at зад betyr bak, bakende og sete. Зад er et typisk relatornomen og 

aksial del, og forekommer også som bestanddel i flere svært vanlige adverb. Hvorvidt зад er et 

opprinnelig kroppsdelsord som er blitt grammatikalisert og som derfor fungerer som aksial del, 

er jeg usikker på. Det er, i likhet med mange av ordene i del 1 av dette kapittelet, ikke et like 

tydelig kroppsdelsnomen som f.eks. голова. Allikevel er det klart at det både fungerer som aksial 

del, del av adverber og som betegnelse for b.l.a. 'bakende', 'bak' og 'rygg'. Jeg skal derfor i 

utgangspunktet konsentrere meg om ord og uttrykk i hvilke зад er grammatikalisert. Зад er et 

relatornomen som generellt brukes om noes bakende, f.eks. З. автомобиля og З. дома. Det er 

få, hvis noen, restriksjoner på hvilke substantiver зад kan betegne baksiden av. 

 

I uttrykkene Задом наперѐд, идти задами og идти задом er зад stammen i adverb. Trykket er 

ikke forflyttet fra stammen, altså fra den leksikalske delen av adverbet. 

 

Adverbet назад består av preposisjonen на og det opprinnelige relatornomenet зад. Det fungerer 

på noe av den samme måte som f.eks. den engelske adposisjonen in front of, som 

Svenonius(2006:50) bruker som eksempel på aksiale deler som er del av adverb. I likhet med 

mange av uttrykkene jeg diskuterer i denne oppgaven er назад også et adverb hvor den aksiale 

delen зад er blitt grammatikalisert slik at det har opphørt å fungere som nomen og heller blitt en 

del av et adverb.  

 

Нос 

 

I uttrykket нос к носу er нос grammatikalisert. Det benyttes som del av et adverb som betyr å stå 

fremfor hverandre, tilsvarende det norske 'ansikt til ansikt'. I det mer abstrakte uttrykket быть 

на носу, 'å stå for døren, være på trappene/like om hjørnet' er trykket forskjøvet fra o'en i нос til 

у‟en i den morfologiske kasusendelsen. Det er ikke uvanlig at grammatikalisering av et nomen i 

et adverbielt uttrykk skjer parallelt med at betydningen blir mer abstrakt. Uttrykkene прямо 

перед (под) носом у кого-л og из-под носа betyr begge like (rett) for nesa på (nn). I den direkte 
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betydningen er disse uttrykkene metonymyer. нос blir brukt som matonymi (synekdoke) på 

personen det gjelder. Det er som nevnt ikke nødvendigvis umulig for en metonymy å være 

grammatikalisert.  

 

I uttrykket от носа до кормы, 'fra for til akter' kan нос fungere som et substantiv eller som en 

aksial del, avhengig av konteksten. Uttrykket нос корабля er synonymt med baug. Det er i det 

hele tatt ikke uvanlig at kroppsdelsord er tatt i bruk for å betegne deler/fysiske avgrensninger av 

skip og båter. Нос kan derimot ikke brukes som aksial del utenfor denne spesifikke 

sammenhengen, og er heller ikke synonymt med 'baug' i generelle sammenhenger. Dette kan 

tyde på at en eventuell grammatikalisering ikke har kommet så langt. 

 

Плечо 

 

Плечо  er brukt i flere uttrykk hvor det opprinnelige nomenet muligens kan sies å være 

grammatikalisert. Jeg vil bare nevne uttrykkene стоять плечом к плечу og биться плечом к 

плечу fordi disse uttrykkene inneholder det adverbielle uttrykket плечом к плечу. Det kan 

oversettes til det norske uttrykket 'side om side', som fungerer på samme måte. 

 

плечом к плечу  betegner i sin direkte betydning spatiale relasjoner, og brukes i situasjoner hvor 

mennesker står ved siden av hverandre, evt. på rekke og rad. Ordet плечо kan sies å være en 

aksial del i dette uttrykket, på grunn av at det her er synonymt med «бок»  i uttrykket «бок о 

бок». 

 

Рука 

 

рука brukes i betydningen side eller retning i uttrykket по правую (левую) руку, 'på høyre 

(venstre) side'.  Uttrykket  рука об руку er etter min mening grammatikalisert.  

Hele uttrykket har ett trykk og det er flyttet til preposisjonen, noe som jo er et tegn på 

grammatikalisering. Hvorvidt рука i denne sammenhengen også kan sies å være en aksial del er 

litt vanskeligere å si. På norsk kan uttrykket oversettes til 'hånd i hånd', noe som kan ha samme 

betydningen som side om side, altså бок о бок eller плечом к плечу. Derfor er det nærliggende å 

konkludere med at рука i denne sammenhengen faktisk er en aksial del. På den annen side er den 

direkte betydningen til рука об руку ikke synonymt med бок о бок eller плечом к плечу. Når 

man går hånd i hånd med noen går man side om side. Men det vektlegges også at man faktisk 

holder hverandres hender, noe som er en handling ganske uavhengig av nøyaktig plassering (av 
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personene/referanselegemene) i rom.  

 

Når det gjelder uttrykket идти под руку, som også betyr å gå ved siden av hverandre samtidig 

som man holder hverandres armer, altså ekvivalent til det norske uttrykket 'å gå arm i arm', er jeg 

også usikker, men jeg vil si at рука her ikke er en aksial del. Uttrykket er nærmest synonymt, 

kanskje faktisk synonymt, med рука об руку, med den forskjellen at de i sine respektive direkte 

betydninger divergerer iom. at об når det tar akkusativ betyr nettopp 'ved siden av', 'langs', 'opp 

langs siden av', etc., mens preposisjonen под betyr 'under'. Det er etter min mening derfor lagt 

vekt på de to referanselegemenes (/-personenes) plassering ved siden av hverandre i det ene 

uttrykket, mens det i det andre er lagt mer vekt på den handlingen det er å ha sin arm i en annens. 

Derfor vil jeg, nølende, konkludere med at рука er en aksial del i uttrykket  рука об руку, men 

ikke i идти под руку, selv om plasseringen av referanseobjektene i rom og i forhold til 

hverandre er nærmest den samme. 

 

Лицо 

 

Лицо brukes om retten eller rettsiden/forsiden av noe. Det adverbiale uttrykket перед лицом 

(кого/чего) betyr «for øynene på noen, i noens nærver, stilt ovenfor, med utsikt til». I direkte 

betydning er dette synonymt med adverbet 'foran', som betegner plassering i forhold til et 

referanseobjekt. Etter min mening, kan лицо i dette uttrykket sies å fungere som del av et 

adverbialt uttrykk som betegner en aksial del.  

 

Нога 

 

Нога er iallefall en del av flere adverb av samme oppbygning, som вверх ногами. Her, i 

uttrykket som betyr opp/ned eller på hodet, fungerer нога som den aksiale delen верхs rake 

motsetning. Det nederste skal opp og det øverste skal ned. Det kan være snakk om alle slags 

objekter som blir snudd på hodet i direkte betydning, og om situasjoner hvor orden blir erstattet 

med kaos. Da er bruken av uttrykket abstrakt. Нога er altså her ikke nødvendigvis en kroppsdel, 

selv om det kan være det, det kan være snakk om et menneske som er snudd på hodet, og som 

altså har bena opp. Adverbet kan brukes både om stillstand og bevegelse og med både perfektive 

og imperfektive verb.  

 

Denne «Universaliteten» er et videre tegn på at et ord er grammatikalisert. Om det har stått i de 

samme omgivelser lenge og hyppig nok til å bli semantisk bleket, altså gradvis blitt tappet for sitt 
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eget semantiske innhold og slik også gradvis mistet sin autonomi, og med dette blitt en del av et 

fast adverb, og dette adverbet i tillegg har befridd seg fra sine opprinnelige, spesifikke 

omgivelser og blitt gjenstand for generell bruk, er grammatikaliseringsprossessen kommet 

ganske langt. Jeg nevnte at ног her er верхs rake motsetning, mens de i вверх ногами har ”byttet 

plass”. Derfor mener jeg at det er mulig å hevde at de begge også er med på å betegne aksiale 

deler i denne spesifikke sammenhengen. Substantivet нога er stivnet i instrumentalis flertall. 

Trykket er på den morfologiske endelsen, som jo ofte er et tegn på grammatikalisering. Det er 

allikevel verdt å merke seg at når det gjelder instrumentalis flertall er det ikke helt uvanlig at 

trykket ligger på siste stavelse, altså endelsen. Dette kan derfor tenkes å ha en annen forklaring. 

Dette gjelder også uttrykket ногами вперѐд. 

 

Uttrykket быть на равной ноге, med trykk på den siste stavelsen i ноге, altså lokativ entall-

endelsen, er et uttrykk hvor на равной ноге fungerer som adverb, og hvor нога er blitt 

grammatikalisert fra å være et nomen til å bli en del av et adverbielt uttrykk. Det er kanskje ikke 

snakk om at ног her er en aksial del, men det er, i dets direkte betydning, snakk om et uttrykk 

hvor нога spesifiserer spatiale relasjoner mellom to objekter, altså to kropper. Det har den 

samme overførte betydningen som det norske uttrykket 'på like fot'. Det er altså ikke lenger 

snakk om det fysiske forholdet mellom to kropper, men det sosiale forholdet mellom to personer. 

 

Затылок 

 

 I uttrykkene следовать в затылок один за другим, 'stå på rad og rekke etter hverandre', 

стояать в затылок, 'stå den ene etter den andre' (i kø) og идти (друг другу) в затылок, 'gå i 

gåsegang' er alle uttrykk som beskriver spatial plassering av flere objekter på en rett linje i 

forhold til hverandre. Det er snakk om flere enn to ting, eller, oftest, personer, som står «bak 

hverandres nakke», altså bak hverandre. En kan kanskje si at 'nakke' her er et metonym for 

person. В затылок kan her sies å være synonymt med preposisjonen 'bak'.  

 

Grunnen til at jeg ikke i denne oppgaven har tatt med adverb eller uttrykk som har samme 

betydning som disse uttrykkene og adverbene med затылок, og som har blitt grammatikalisert 

på samme måte fra nomen til del av adverb, og som også muligens kan sies å være aksiale deler, 

er at jeg har valgt å snevre inn oppgaven til enten en diskusjon av grammatikalisering av 

(opprinnelige) kroppsdelsnomen til aksiale deler, eller en diskusjon om grammatikalisering av 

nomen som opprinnelig har betegnet aksiale deler. Затылок, som del av adverbet в затылок, 

kan derimot sies å fungere som aksial del. Hvis vi går ut fra at personene eller gjenstandene som 
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står på rekke og rad etter hverandre er referanseobjekter, kan vi si at det betegner en ikke-

spesifikk avgrensing av et referanselegeme, altså en aksial del.  

 

Dette er et nomen som i sin opprinnelige, substantivistiske betydning betegner en kroppsdel, og 

som i egenskap av stamme i et adverb fungerer som aksial del. Når dette er etablert, er 

spørsmålet hvorvidt denne endringen skyldes grammatikalisering. Idet et nomen opphører å være 

et nomen og blir en del av et adverb, taper det autonomi og semantisk betydning. Det har skjedd 

her, og jeg vil derfor hevde at ordet er grammatikalisert. Uttrykket Стоять в затылок blir 

absurd om man setter inn et modifiserende adjektiv, for eksempel красивый, som gjerne kan stå 

til substantivet 'nakke'; Merk forskjellen mellom denne setningen: «Я, однако, не думал, что у 

неѐ такой красивый затылок...»  (Авеченко, Викитека: 20.08.2010) og denne: «мы стояли в 

еѐ красивый затылок.». Den første fungerer, den andre ikke. Dette er et tegn på 

grammatikalisering.  Det adverbielle uttrykket Стоять в затылок har bevart noe av 

substantivet затылок, 'nakke', sine semantiske egenskaper. Det betegner helt klart ikke lenger 

kroppsdelen 'nakke', men har bevart substantivets bakside-konnotasjon. Derimot er det antatte 

adverbet в затылок ikke sammentrukket. Det består fremdeles av to morfologiske enheter. 

Dessuten er trykket fremdeles på den leksikalske delen. Det er naturlig nok ikke mulig at trykket 

forskyver seg til preposisjonen в. Ordet har heller ikke sin egen oppføring i ordboka. Disse 

trekkene ser jeg som tegn på at grammatikaliseringsprossessen ikke har kommet veldig langt. 

 

Тыл 

 

Tyl (med polsk strek over) betyr rygg på polsk. Det er sannsynlig at disse to ordene er i slekt. 

Тыл er stammen i ordet затылок, som betyr bakside av nakke eller bakhode. Substantivet тыл 

er også stamme i adjektivet тыльный - bak-, som i тыльная сторона = bakside, og i adjektivet 

тыловой= «(som ligger) inne i landet». Det er altså antonymet til фронт. Ifølge Dal' er тыл 

synonymt med зад og задняя сторона (чего). Den etymologiske betydningen er, følge Fasmer, 

'nakke', 'rygg', 'baktrupp' og  tysk «hinterland», altså området bak fronten i krig. Ordet тыльѐ er 

også dannet av stammen тыл og betegner den stumpe enden av et våpen. Ifølge Bol'shaja 

Sovetskaja Entsyklopedija er тыл en militær term brukt i bred, generell betydning om et 

krigende land, inbefattet dets befolkning, samfunnsmessig-politiske oppbygning, økonomiske 

ressurser og territorium. Den snevrere betydningen er «baktrupp», altså det militære maskineriet 

bak fronten.  

 

I uttrykkene «атаковать кого-л. с тыла», «ударить кого-л. в тыл», 'å angripe noen i 
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ryggen/bakfra' og «подойти с тыла», 'å komme bakfra' ser det ut som om тыл  på noenlunde lik 

måte har blitt grammatikalisert til å fungere som adverber i betydningen 'bakfra'. Allikevel er det 

noen forskjeller. Jeg mener at с тыла og в тыл kan ha forskjellig grad av grammatikalisering. 

Det første betyr i sin direkte betydning noe sånt som «fra baktruppen» eller «fra området bak». 

Dette er på grunn av at adverbet er satt sammen med preposisjonen с, som sammen med 

substantivet тыл i genitiv betyr fra. Det andre er satt sammen med preposisjonen в, som i 

sammen med тыл i akkusativ betyr «til» eller «mot». Når betydningen er å angripe noen bakfra 

er det et adverb. Men når det også er mulig med en konkret betydning, nemlig å angripe noen i 

ryggen, er det for konkret til å være fullt grammatikalisert til adverb, i og med at det i sin direkte 

betydning er nettopp å angripe noen mot ryggen. Derfor kan det tenkes at om uttrykket в тыл i 

noen sammenhenger brukes om faktisk å angripe noen i ryggen, er det ikke like fullt 

grammatikalisert i denne betydningen som det er når det brukes mer generelt som å angripe noen 

bakfra. Det kan altså tenkes at в тыл fungerer som fullverdig adverb i noen kontekster, og som 

preposisjon og substantiv i andre. Om det hadde vært skrevet втыл hadde dette ikke vært mulig. 

Denne fusjonen av preposisjon og substantiv, eller morfologiske sammentrekningen, ville vært et 

tydelig tegn på grammatikalisering, og det ville vært utelukket å bruke ordet som noe annet enn 

adverb eller eventuelt preposisjon. 

 

 

Noen russiske substantiver som i sin originale betydning fungerer som relatornomen. En 

analyse av deres grad av grammatikalisering. En diskusjon om hvorvidt de kan fungere 

deler av preposisjoner om betegner aksiale deler 

 

Борт 

 

Борт  som substantiv betyr skipsside, eller -bord. Når dette ordet fungerer som del av 

adverbielle og preposisjonelle uttrykk, har det en semantisk betydning som er nærmere бок  og 

сторона. I uttrykkene За борт og за бортом, 'overbord', og борт о борт, 'side om side', er 

«skips-konnotasjonen» svakere. Det er en av grunnene til at jeg finner det sannsynlig at борт i 

disse uttrykkene er grammatikalisert. I sin konkrete, substantivistiske primærbetydning, борт 

корабля, 'skipsside', eller 'siden av skipet', fungerer det som relatornomen. Det er et ord som 

betegner avgrensing av et referanselegeme, her: en båt. За борт og за бортом, 'overbord' i 

setninger som «человек за бортом!», «mann over bord!», fungerer etter min mening som 

adverb, noe som tyder på at relatornomenet er blitt grammatikalisert. Allikevel er det ikke en del 

av en adposisjon som betegner en aksial del, om vi skal følge teorien om at den syntaktiske 
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kategorien AxPart per definisjon består av preposisjoner. Et annet tegn på grammatikalisering er 

at борт, 'skipsside' her fungerer som en metonymi for selve skipet. Det viktige i denne setningen 

er nemlig ikke selve siden som noen har falt over, men heller det faktum at vedkommende har 

falt ut av båten og ligger i vannet. Meningen kan oversettes til «(noen) har falt ut av båten/i 

vannet». Abstraksjon av en betydning følger som sagt ofte grammatikalisering av et ord. 

 

I uttrykk som бок о бок, борт о борт, в затылок og подрядь er det ikke slik at ett av 

legemene er det andres referanselegeme, mens det andre er det plasserte objektet. Disse 

uttrykkene betegner legemer i likeverdig plassering i forhold til hverandre. Dette utelukker ikke 

nødvendigvis at de inneholder én eller flere aksiale deler. Hovedkriteriet for å definere et ord 

som et ord som betegner en aksial del, tilhørende den syntaktiske kategorien AxPart (Svenonius 

2006:49) er at det skal betegne plassering i forhold til en av Jackendoffs akser. Aksene er trukket 

gjennom et referanselegeme. Et referanselegeme er i sin essens ikke et objekt hvis plassering kan 

ses som likestilt med et annet objekt. Et referanselegeme er bakgrunnen for et plasseringsobjekts 

plassering. Jeg vil derfor, dog ikke uten en viss tvil, ikke definere uttrykk som бок о бок, борт о 

борт, в затылок og подрядь som aksiale deler. 

 

Верх   

 

En interessant ting med ordet верх, 'topp', er at det både kan betegne plassering på toppen av den 

vertikale aksen topp-bunn og også i noen betydninger overflate, helt eller delvis uavhengig av 

den vertikale aksen. I sjeldne tilfeller kan верх også betegne front, f.eks ansiktsside. (Mazurova, 

2007:26) 

 

Setningene перевернуть все вверх дном,'å snu/vende alt på hodet' og Все идет вверх дном, 

'Nå står det på hodet alt sammen', har det til felles at de inneholder adverbet вверх og et adverb 

som i formen er et nomen i instrumentalis singularis. Adverbet вверх, som betyr til topps, opp, i 

været, til værs, oppover, etc., ser ut til å kunne være en grammatikalisering av preposisjonen в og 

relatornomenet верх i akkusativ. Dette samsvarer med det faktum at adverbet вверх betegner 

bevegelse oppover. Det kan være et resultat av en slik morfologisk sammentrekking som 

Ukiah(1998) skriver om. Det ville blitt noe av det samme på norsk; «til topps» er et adverb som 

er grammatikalisert og består av en preposisjon pluss et nomen stivnet i en kasusform. 

Forskjellene er at dette uttrykket på russisk er sammentrukket, et ytterligere tegn på 

grammatikalisering, mens det norske fortsatt morfologisk består av to ord. Det at dativ ikke 

lenger er et produktivt kasus på norsk, gjør det synlig på det morfologiske plan at vi har å gjøre 
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med et stivnet uttrykk. På moderne standard bokmål ville det ha hett «til toppen» eller «på 

toppen». Et ytterligere tegn på grammatikalisering vi kan se av bruken av вверх pluss nomen 

instrumentalis singularis er at selv om adverbet вверх består av en forhenværende preposisjon 

som betegner bevegelse, samt et forhenværende nomen i det korrekt responderende kasus, 

akkusativ, som også brukes ved bevegelse, kan adverbet brukes om både bevegelse, f.eks. 

перевернуть все вверх дном og stillstand, f.eks. все идет вверх дном.  

 

Uttrykket вверх дном betyr opp/ned. Direkte oversatt betyr det noe sånt som «Til topps med 

bunnen». I overført betydning; «hulter til bulter». Begge disse ordformene er 

grammatikaliseringer av tidligere nomener i stivnet kasusform. Dnom betyr direkte oversatt 

«med bunnen» og er substantivet дно (bunn) i instrumentalis singularis. Вверх дном er et 

adverb. Det samme kan man si om вверх alene.  

 

Jeg finner ikke originalbetydningen av nomenet тормашки i ordbøkene. Det står oppført  i både 

Ozhegov og Arakin utelukkende som del av uttrykket вверх тормашками.  Jeg finner heller 

ingen oppføringer i Vasmers etymologiske ordbok som kan si meg noe om dette ordet. Etter et 

yandex-søk har jeg fått inntrykk av at вверх тормашками også kan bety hodestups, som i 

hodestups forelsket. I tillegg har jeg funnet endel bilder av folk som rent konkret har bena i været 

eller er opp-ned. Dette behøver ikke bety at uttrykket faktisk brukes i sin direkte, overflatiske 

betydning. En mulig forklaring kan være at man spiller på nettopp det at uttrykket egentlig ikke 

brukes konkret. Både вверх тормашками og вверх ногами er uttrykk etter samme mal som 

вверх дном. Deres konkrete betydning er at et legeme blir snudd på hodet, mens de i overført 

betydning kan bety at det oppstår/har oppstått/vil oppstå kaos der det før var orden. 

 

Uttrykkene брать верх og держать верх, funnet i fraseologisk ordbok, er metaforer. De brukes 

ikke i sine direkte betydninger «å ta/ støtte toppen». Derimot betyr de begge «å vinne (en 

konkurranse)».  

 

ездить верхом, садиться верхом, også funnet i fraseologisk ordbok, er stivnede 

instrumentalisformer av nomenet верх, på samme måte som også осенью, весьмой, однажды 

og дважды alle er forhenværende nomen som har stivnet i sin morfologiske form 

(instrumentalis entall), minsket sin autonomi og semantiske betydning og gått over til å bli 

adverb, en ordklasse lenger ned på grammatikaliseringsstigen. Alle har det til felles at de er 

grammatikalisert. Et interessant trekk ved grammatikaliseringen av верх i disse uttrykkene er at 

det er den siste stavelsen som er trykksterk. Trykket har beveget seg fra det forhenværende 
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nomenet til endelsen ом. Det at trykket beveger seg fra den tidligere leksikalske delen av et ord 

og over på den rent grammatiske delen, for eksempel på endelsesmorfemet eller på den tidligere 

preposisjonen i ord/uttrykk som består av sammentrukket (eller ikke ennå sammentrukket) 

preposisjon pluss nomen, er et alminnelig trekk ved grammatikaliseringsprosessen, og et sikkert 

tegn på at ordformen reduserer sin autonomi. 

 

на верху блаженства er grammatikalisert på samme måte som в зените славы og на грани 

безумия. Det er et klassisk relatornomenuttrykk som er brukt i overført betydning. На верху og 

на грани er her adverb, begge grammatikaliserte fra preposisjonen na (på) pluss nomen bøyd i 

det korresponderende kasus, lokativ. (her: u- lokativ, eller lokativ II) 

 

с верху донизу betyr «fra øverst til nederst». Det adverbielle uttrykket er sammensatt av to 

adverber, с верху og донизу, som i sin tur begge er sammensatt av en preposisjon og et nomen.  

с верху består av preposisjonen с og relatornomenet верх, som er bøyd i det korresponderende 

kasuset genitiv II, altså u-genitiv. Det er ikke sammentrukket. Trykket ligger på den 

morfologiske kasusendelsen, noe som taler for grammatikalisering. Adverbet донизу er en 

sammentrukket form bestående av en forhenværende preposisjon og et forhenværende 

relatornomen. Det har trykk på den første stavelsen, altså  på den forhenværende preposisjonen, 

og oppfyller dermed også dette kriteriet for grammatikalisering. 

 

Верх дома kan bety både første etasje de øverste etasjene og den øverste delen av huset. De to 

første betydningene er mer konkrete enn en uspesifisert øverste del av huset, som en ser for seg 

når en hører «toppen av huset». I sin mer abstrakte betydning er верх  et relatornomen. Det 

betegner da en uspesifisert avgrensing av et referanselegeme (дома).  

 

верх er også betegnelsen på kalesjen til hestevognene man brukte i gamle dager. Relatornomenet 

верх i betydningen kalesje har forekommet hyppig nok i de samme omgivelsene til at det har fått 

mer konkrete konnotasjoner i dette tilfellet. Det er altså mulig det her er snakk om et tilfelle av 

leksikalisering og ikke grammatikalisering. Jeg minner om at dette ikke nødvendigvis er en 

motsetning, og at et ord kan være et resultat av både leksikalisering og grammatikalisering. Верх 

i betydningen kalesje har levd videre, og brukes nå også om toppen på en cabriolet.  

 

по верхам betyr direkte oversatt 'langs toppene', men brukes i overført betydning og betyr da 

'langs/på overflaten', eller 'overfladisk'. Setningen скользить по верхам  betyr 'ikke stikke dypt', 

eller 'være overfladisk'. Dette er et metaforisk uttrykk. I denne konteksten mener jeg at по 
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верхам fungerer som et adverb. Hvis dette stemmer er верх  i denne sammenhengen blitt 

grammatikalisert. Ordet верх, idet setningen er blitt tolket i overført betydning, har selv forandret 

betydning. Det er tappet for semantisk betydning, idet det ikke lenger betegner noe konkret, en 

'topp', og betydningen til preposisjonen по, 'langs', har «farget av» på верх og gjort at ordet 

assosieres med denne betydningen istedet for med betydningen av 'topp', eller 'en toppdel av 

noe'. I sin konkrete betydning betegner по верхам bevegelse langs, og i kontakt med, overflaten 

av et referanselegeme. Adverbet er ikke så langt fra å tilhøre kategorien ord som betegner 

plassering i  Mazurovas sone «super region». Det som skiller по верхам fra ord i denne 

kategorien er først og fremst at dette er en av de sammenhengene hvor верх står lengst borte fra 

originalbetydningen sin, idet det beskriver overflate. «øvre del-konnotasjonene» er ikke 

forsvunnet fullstendig, men en overflate kan strekke seg rundt et objekt. 'På overflaten' kan med 

andre ord i noen sammenhenger bety 'under'. I de tilfeller hvor dette adverbet har en slik 

betydning er relatornomenet верх «langt hjemmefra». I tillegg til at et ords grad av abstraksjon 

korrellerer positivt med dets grad av grammatikalisering, er dette også et tydelig tegn på langt 

fremskreden grammatikalisering. Når 'topp' i praksis betyr 'bunn' er dette et tegn på abstraksjon 

og grammatikalisering.  

 

Верхи har som synonymer высшие (или руководящие) круги, верхушка (разг) og власти. Når 

et ord står i overført betydning har det en høyere grad av abstraksjon enn når det betegner noe 

konkret. Dette er som sagt ett av trekkene som kan tyde på grammatikalisering. Верхи i 

betydningen высшие круги, som direkte oversatt betyr 'De høyere kretser' kan oversettes til det 

norske 'samfunnstopper'. Dette får meg til å tenke at верхи i denne betydningen er en metonymi. 

 

Prefikset сверх er antagelig en grammatikalisering av верхи. Det ser ut til å være satt sammen av 

preposisjonen с og верх.PL.GEN. og brukes som forsterker av egenskaper. Kan ofte oversettes 

til  det norske prefikset «over-». Сверхурочно, 'overtids-', сверхчеловек, 'overmenneske', 

сверхчувствительный, 'overfølsom' og сверхъестественный, 'overnaturlig', for å nevne noen. 

I forhold til grammatikaliseringsstigen har et prefiks, så sant det er grammatikalisert, kommet 

lenger i prosessen enn et adverb har. Сверх kan derfor sies å være mer grammatikalisert enn 

adverbene som har верх som stamme.  

 

Верхушка 

 

верхушка er synonymt med верх, topp. I uttrykket верхушка айсберга kan det være 

grammatikalisert. Ifølge Baranov og Dobrovol'skij(2008) er dette enten en metafor eller en 
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metonymi. Etter min mening er det begge deler. Både metonymier og metaforer kan, som jeg har 

diskutert i kapittel 1, inneholde grammatikaliserte ord.  

 

Верхушка er, når det fungerer som substantiv, i sin primærbetydning antagelig et diminutiv av 

nomenet верх. I uttrykket верхушка айсберга er det også et relatornomen. Uttrykket er lånt og 

ikke opprinnelig russisk, men det er et grammatikalisert relatornomen som betegner en aksial 

del. 

 

Дно 

 

Дно,  'bunn' betegner i sin substantivistiske funksjon en ikke-spesifikk avgrensning av et 

referanselegeme, og kan dermed defineres som et relatornomen. Etter min mening er дно  i visse 

sammenhenger, som i uttrykket (перевертывать/ся) вверх дном grammatikalisert, i og med at 

det forekommer i de samme omgivelsene nok til å være en del av en fast uttrykk, selv om det 

ikke brukes i den eventuelt grammatikaliserte formen utenfor disse uttrykkene. Fordi om f.eks. 

uttrykket идти ко дну brukes i overført betydning (overs. «å gå til grunne»), er det ikke sikkert 

at det egentlig er semantisk svekket av den grunn. Det er ikke uvanlig at utviklingen av et ords 

semantiske betydning fra konkret til abstrakt er en parallell prosess til endringen av det samme 

ordet fra leksikalsk til grammatisk, eller fra grammatisk til mer grammatisk. Selv om denne 

sammenhengen ikke er en nødvendighet, vil jeg mene at dette er tilfellet her, i og med at  ко дну 

står til verbet mye på samme måten som 'til helvete' står til verbet 'å gå' i setningen «alt går til 

helvete». Denne setningen kan bety en rekke forskjellige ting. Det går for eksempel an å 

oversette den til både «det går dårlig med butikken for tiden» og «jeg tror jeg stryker på 

eksamen», etc. Nettopp dette er et trekk ved uttrykk som brukes i overført betydning. De kan 

brukes ganske fritt, fordi de skal male et språklig bilde, ikke presisere nøyaktig hva som i 

konkret betydning er på vei mot en konkret destinasjon. De forhenværende substantivene 

'helvete' og дно mister sin syntaktiske frihet og autonomitet i takt med at uttrykket de er/blir en 

del av kan brukes med mer frihet, til å beskrive mange flere situasjoner enn tidligere, da 'helvete' 

og дно ble tillagt mye vekt og hadde mye egen semantisk betydning. 

 

Дно som del av uttrykket вверх дном, 'opp/ned', betegner, når den brukes i konkrete betydninger, 

en aksial del, idet den betegner plassering på Jackendoffs vertikale akse og etter alt å dømme er 

et derivat av et relatornomen.  
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Глубина 

 

Глубина tilhører ordklassen substantiv i moderne russisk. Det kan brukes sammen med 

måleenhet i  konkret forstand i sammenhenger som «в глубине 200 метров». Som substantiv 

betegner det konkrete forhold, for eksempel betegner 'dybde' avstanden mellom bunn og 

overflate i en beholder eller et hav. («до глубины моря») Sammensatte uttrykk som inneholder 

ordet глубина betegner ofte abstrakte forhold. Глубина er ofte satt i forbindelse med ord som 

enten i sin essens er abstrakte enheter, som for eksempel 'sjel', eller som betеgner abstrakte 

forhold når de opererer i samband med nettopp ordet  глубина. Uttrykket до глубины души, 'til 

det innerste av sin sjel' har som synonymer adverbene очень og чрезвычайно (Ozhegov), hvilket 

betyr at det selv tilhører ordklassen adverb. På grunn av det semantiske innholdets grad av 

abstrakthet, som forsterkes av at  'sjel' betegner en abstrakt enhet, og uttrykkets status som 

adverb, er det nærliggende å konkludere med at глубина i denne sammenhengen er 

grammatikalisert. Det samme gjelder uttrykket «в глубине души», «innerst inne, i sitt stille 

sinn».   

 

I uttrykket «до глубины сердца» «i dypet av (sitt) hjerte», har vi å gjøre med et abstrahert 

kroppsdelsnomen. Substantivet сердца, 'hjerte', betegner primært en konkret kroppsdel, men er 

også hyppig i bruk i mer abstrakte sammenhenger, ofte som en metafor for følelser.   

 

 Når det gjelder uttrykkene из глубины веков 'fra oldtiden', в глубине веков 'i (den 

grå)oldtid(en)', из глубины прошлого, '', tilhører de domenet TID, som befinner seg lenger ned 

på det metaforiske abstraksjonshierarkiets stige, som er en parallell til 

grammatikaliseringsstigen. Dette indikerer at  глубина er ytterligere grammatikalisert i disse 

uttrykkene.  

 

Грань 

 

Грань,'grense/rand', blir brukt i uttrykk som на грани безумия, 'på randen av galskap', на грани 

войны, 'på randen av krig', og на грани сумасшествия, 'på vanviddets rand', på samme måte 

som зенит og голова. Грань er her etter min mening grammatikalisert.  

 

Jeg vil i utgangspunktet si at грань er et relatornomen. Det passer definisjonen, i og med at det er 

et nomen som betegner ikke-spesifikk avgrensing av et fysisk (referanse)legeme, og ikke har en 

konkret form. Derimot er det vanskelig å se for seg at det skal kunne betegne en plassering i 
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forhold til Jackendoffs akser. Det er vanskelig å definere, litt på samme måte som зенит, som 

jeg diskuterer i neste avsnitt. Грань er, i motsetning til зенит ikke et geometrisk begrep, men de 

har det til felles at de ikke har noe eget fysisk volum. Men selv om грань ikke kan sies å betegne 

en aksial del er det et interessant spatialt ord, i og med at det betegner en, i ordets direkte 

betydning, fysisk overgang mellom et legeme og dets omgivelser, eller mellom to legemer. 

 

Зенит 

 

Зенит betegner, ifølge Ozhegov, «1) 'в астрономии, точка небесной сферы, находящаяся 

вертикально над головой наблюдателя'. 2) 'вышая степень, вершина чего-л.', altså 

«toppunktet i en bue», «det høyeste punktet på sluttstenen i en bue», «det øverste punktet i en 

hvelvingskappe», «det punktet på himmelen som befinner seg loddrett over iakttageren», eller 

generelt «høydepunkt», og er opprinnelig et låneord i russisk. Det kom til russisk fra fransk og 

har, ifølge Max Vasmer, sitt opphav i det arabiske ordet zamt, som betyr vei, retning.  I likhet 

med голова i betydningen «første del av en parade», som jeg fremholder som eksempel i 

avsnittet om голова nedenfor, er grammatikaliseringen av зенит ikke kommet svært langt, i og 

med at det i tillegg til sin konkrete og opprinnelige betydning kun brukes i uttrykket В зените 

славы, 'på toppen av (sin) berømmelse'.  I motsetning til ordet верх, som har samme funksjon i 

uttrykket в верху блаженства som зенит har i в зените славы, har ikke зенит denne 

funksjonen utenfor dette ene uttrykket. Зенит er grammatikalisert mye på samme måte som 

голова i uttrykket ovenfor. 

 

I motsetning til голова, i forhold til uttrykket в голове парада, er зенит nærmere å være en 

aksial del når ordet forekommer i sin opprinnelige betydning enn det er i sin mer 

grammatikaliserte form, som del av uttrykket в зените славы. En bue er like mye en form som 

et konkret objekt. Зенит er i en særstilling i forhold til de andre ordene jeg tar for meg i denne 

oppgaven; den opprinnelige, konkrete betydningen er et matematisk utregnet punkt i en 

geometrisk form. Dette skiller seg fra ord som betegner ikke-spesifikk avgrensing av eller 

plassering i forhold til et referanseobjekt. I uttrykket в зените славы oppfører derimot зенит 

seg ikke så annerledes enn et alminnelig grammatikalisert relatornomen eller aksial del. «På 

høyden av sin berømmelse» er en aksial dels avgrensing av et referanseobjekt i overført 

betydning, hvis vi tenker oss berømmelsen som et referanseobjekt og høyden, eller toppunktet, 

som det avgrensende ordet som skal forklare hvor noe/noen befinner seg i forhold til denne. 

Dette er et uttrykk som betegner noe abstrakt, som beskriver en person som på det talende 

tidspunkt både er mer berømt enn hun har vært og mer enn hun kommer til å bli. Зенит i sin 
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opprinnelige betydning er et relatornomen. Som nomen markerer зенит en nøyaktig plassering 

på Jackendoffs vertikale akse, hvis vi tenker oss at buen er referanselegemet aksene er trukket 

gjennom. Зенит som nomen er derfor på en måte nærmere å kunne klassifiseres som et ord som 

betegner en aksial del enn det er som grammatikalisert relatornomen, selv om et substantiv  per 

definisjon ikke kan betegne en aksial del. 

 

Низ 

 

I sammenhengen «ветер дует с низов» er с низов et adverb. Her vil jeg si at низ er 

grammatikalisert. Derimot i betydningen «lave toner», som i eksempelet брать низы, 'ta 

(synge)de lave tonene', og низы i betydningen 'de lavere samfunnsklasser', vil jeg si at низ ikke 

er tappet for semantisk innhold, men at det har forandret innhold idet det ved reanalyse er blitt et 

abstrakt ord som brukes i overført betydning, som metonymisk uttrykk. Низ er stammen i en 

rekke spatiale adverb, som for eksempel i uttrykket  «от низа до верха», som betyr fra øverst til 

nederst, eller fra topp til tå. Adverbet снизу betyr både nede/nedentil og nedenfra. Det kan altså 

betegne både bevegelse og stillstand. Det er satt sammen av preposisjonen с og nomenet низ i  

lokativ II, altså u-lokativ.  (с.PREP.низ.SUBST.SING.LOK.II).  

 

Низ er en klassisk aksial del.  Det betegner en ikke-spesifikk avgrensning av et referanselegeme 

og plassering på topp-bunn-aksen. Svenonius mener en aksial del ikke behøver å være et 

grammatikalisert relatornomen. Dessuten betyr det, ifølge Berkov, «underdel», og må derfor sies 

å kunne fungere som substantiv. 

 

Корма 

 

Корма fungerer både som substantiv og preposisjon. Ordet betyr opprinnelig «akter», altså 

akterende. I likhet med борт brukes det hovedsaklig om båter og skip. Корма som substantiv, i 

betydningen akterende, lever i beste velgående i moderne russisk. Samtidig har substantivet vært 

opphav til spatiale uttrykk som на корме, на корму og на самой корме. Når preposisjonen на 

følges av корма.LOK er det snakk om plassering, altså stillstand. Det er derimot snakk om 

bevegelse når корма har akkusativendelsen -у.  

 

Det siste uttrykket, на самой корме, fungerer på lik måte som de to andre, med unntak av 

adjektivet самой, som fungerer som superlativmarkør. Som jeg har drøftet i begge de foregående 

kapitlene er det et tegn på at en ordform ikke har blitt grammatikalisert om man kan sette inn et 
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modifiserende ord, ofte et adjektiv. Корма er her allikevel modifisert av et adjektiv uten at det 

motbeviser hypotesen om grammatikalisering. Dette er muligens noe av det samme fenomenet 

som i Svenonius‟(2006:63) engelske eksempel hvor adjektivet immediate kunne stå sammen med 

en aksial del uten at det betydde at den antatte aksiale delen ikke var grammatikalisert likevel. 

«To the immediate left of » og «in the immediate vicinity of» var uttrykk som allikevel inneholdt 

grammatikaliserte substantiver, i form av ord som betegnet aksiale deler, så vi i denne 

forbindelse. Ingen andre adjektiver så derimot ut til å kunne fylle immediates rolle. Самой er 

ikke noe vanlig adjektiv. Det er en superlativsmarkør. Hvis vi forsøker oss på å sette inn en 

annen modifikator, for eksempel высокий,ser vi at корма  i denne betydningen, на высоком 

корме, fungerer som substantiv, ikke som del av preposisjonen на самом корме.  Jeg har ikke 

lykkes i å finne noen eksempler på setninger der dette uttrykket følges av for eksempel et 

substantiv i genitiv. Dette leder meg til å tro at selv om корма etter alle solemerker er 

grammatikalisert her, betegner denne preposisjonen ikke plassering i forhold til Jackendoffs 

akser. 

 

Край 

 

Край, i uttrykk som на краю могилы, 'på gravens rand' og на краю пропасти, 'på avgrunnens 

rand', er et relatornomen, og fungerer på lik måte som грань i uttrykkene на грани 

безумия/сумасшествия/войны, 'på randen av vanvidd/galskap/krig. Begge uttrykkene er i 

overført betydning, mens на краю пропасти muligens også kan ha en direkte betydning. На 

краю могилы er synonymt med «nesten død» eller «døden nær». 

 

Край i de ovennevnte uttrykkene er bestemt ikke en aksial del. Край i betydningen utkant er 

derimot ikke så langt fra å kunne fungere som aksial del. Det kan tenkes å  plasseres i enden av 

hvilken som helst av de tre aksene. Likevel vil jeg hevde at et ord som betegner plassering i/ rett 

utenfor kanten av et (referanse)legeme uten spesifikk relasjon til aksenes retning ikke kan sies å 

være en aksial del. I на краю стола er край et typisk grammatikalisert relatornomen, altså et 

substantiv som betegner en ikke-spesifikk avgrensing på et referanselegeme. Det er ikke mulig å 

se for seg край i denne sammenhengen uten å se for seg стола, noe som også er et tegn på at et 

ord ikke er et alminnelig substantiv, men et relatornomen.  

 

Предел 

 

Предел er et interessant ord i denne sammenheng. Dets betydning er «grense», men en 
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underbetydning (pkt. 4 i Berkovs ordbok) er «øverste», eller «høyeste grense». Предел er det 

russiske ordet for grense som har flest konnotasjoner som har med høyde å gjøre. Det brukes 

sammen med ord som скорость og высота for å betegne maksimal fart eller maksimal høyde. 

Det brukes også i overført betydning, som i uttrykkene он дошѐл до предела, ”han er utmattet til 

det ytterste”, его нервы напряжены до предела, ”nervene hans er spent til bristepunktet”, на 

пределе возможного, ”i overkant av det mulige”, og он на пределе, ”han er på bristepunktet”. 

Her betyr det 'ytterst, mest, ytter-', som jo gjerne kan oversettes til 'i overkant, topp-'. Dette er et 

universelt fenomen og gjelder mange språk. I overført betydning er det  i mange sammenhenger 

ikke langt mellom ytterst og topp. Under punkt nr. 5 i Berkovs ordbok finner vi uttrykk som 

предел соверщенства, som jo er et klassisk relatornomenuttrykk. Предел har begynt å leve sitt 

eget liv som relatornomen i uttrykk med overført betydning, i betydninger som like gjerne kunne 

befolkes av ord som tidligere betydde topp. Forskjellen mellom (ytterste) grense og topp er ofte 

utydelig i uttrykk med overført betydning. 

 

Район 

 

 Район er et interessant ord både i forbindelse med diskusjonen om aksiale deler og i 

grammatikaliseringssammenheng. Район er et opprinnelig substantiv hvis semantiske betydning 

er en avgrensing av et annet substantiv. Det ligger latent i ordet район, som også ordet область, 

at man vet hva det er en avgrensing av. Dette er et alminnelig trekk ved alle relatornomen. 

Samtidig kan disse to, i motsetning til ord som низ og сторона, og mye oftere enn for eksempel 

верх,  fungere som selvstendige ord. De kan betegne selvstendige objekter.  En setning kan ha  

район eller область i betydninger hvor de ikke står som plasseringslegeme i forhold til et 

referanselegeme. Hvis vi ser på denne setningens syntaks, for eksempel, står Иркутской 

области som hensynsledd: 'Иркутской области планируется создать Байкальскую 

пригородную пассажирскую компанию' (http://www.irkobl.ru/events/detail.php?ID=158048 

:18. august 2010).  Область kan altså stå som et selvstendig objekt i setningen og behøver ikke 

fungere som relatornomen. 

 

 Et spesielt trekk ved ord som район og область er at de bærer i seg det semantiske 

avhengighetsforholdet til et ikke-uttalt referanseobjekt. Иркутская область er per definisjon en 

del av Russland. Det er innforstått at det er et område av Russsland det er snakk om. Dette har 

ord som район og область til felles med ord som betegner deler av kroppen. En hånd kan være 

et selvstendig objekt i en setning, samtidig som det ligger latent i ordets betydning at objektet er 

en del som er avhengig av sitt hele for å eksistere. Район er brukt i mange forskjellige 

http://www.irkobl.ru/events/detail.php?ID=158048
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sammenhenger som både substantiv, relatornomen, aksial del og (del av) tidsadverbial: I 

uttrykket 'В районе пяти часов' er район kommet nokså langt i grammatikaliseringsprosessen, 

da det brukes som en slags «aksial del i overført betydning», altså som del av et tidsadverbial. 

Uttrykket er her synonymt med около, 'omtrent', samtidig som район fungerer som en slags 

aksial del om man vil forestille seg 'tiden' som et referanselegeme i overført betydning. 

 

Область 

 

Область som substantiv betegner et ikke presist avgrenset område. Et område kan være et 

selvstendig objekt, eller det kan være en ikke-spesifikk avgrensing av noe annet, et 

referanselegeme. Ordet fungerer samtidig i moderne standard russisk både som substantiv og 

som relatornomen. I setningen «Продажа домов в области набирает обороты с каждым 

днем.»(http://www.2225588.ru/) er det unødvendig i forhold til sammenhengen å nevne hvilket 

hele det omtalte området er en del av. Målgruppen til dette utsagnet er på grunn av den videre 

konteksten allerede klar over hvilket konkrete område det er snakk om. Det viktige er salget av 

hus i området og hvordan det foregår. Her er 'hussalget' setningens subjekt. Hvis man utelot 

'området' fra setningen ville den fremdeles gitt mening, om enn en litt annen mening. В области 

er stedsadverbial i denne setningen. Det er snakk om et konkret område, i motsetning til denne 

setningen hvor  в области også fungerer som adverb, mens det er snakk om et mer abstrakt 

område, nemlig 'utdanning'.: «Фундаментальными основами государственной политики в 

области образования в Российской Федерации являются:(...)» 

(http://www.edu.ru/index.php?page_id=105).  

 

В области fungerer også som preposisjon. ”В области сердца/пупка” 

(http://www.tomography.ru/main.php?key=heart)  kan oversettes til mage/hjerte-regionen.  

 

Ряд 

 

Jeg nevnte adverbet подряд i forbindelse med uttrykk som ikke betegner et plasseringsobjekts 

forhold til et referanselegeme, altså uttrykk hvor objektene ikke står i en figure-ground-relasjon 

til hverandre, men er likestilte på den måten at det legges vekt på deres plassering/lokasjon i 

forhold til hverandre, ikke på plasseringen av det ene i forhold til det andre. I denne forbindelse 

nevnte jeg adverbielle uttrykk som бок о бок, борт о борт, в затылок og подряд. Det 

grammatikaliserte substantivet плечо, 'skulder', fungerer også som del av adverbielle uttrykk som 

betegner en slik likestilt plassering av to eller flere objekter ved siden av hverandre. Dette gjelder 

adverb som плечо в плечо ,плечо к плечу og плечом к плечо. Jeg vil si mer om disse uttrykkene 

http://www.2225588.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=105
http://www.tomography.ru/main.php?key=heart
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i avsnittet om плечо. бок о бок og борт о борт brukes gjerne om to likestilte legemer som i en 

fysisk plasseringsrelasjon står ved siden av hverandre. В затылок og подряд har det til felles at 

de betegner to eller flere objekter som står som ledd i samme kjede. En forskjell er at man gjerne 

bruker в затылок for å betegne objekter som står bak hverandre, som i en kø, mens det ikke er 

presisert med hvilken intrinsic side «objektene» står i forhold til hverandre når man bruker 

adverbet подряд.  

 

 Den viktigste forskjellen, og årsaken til at jeg her setter «objektene» i anførselstegn, er allikevel 

at подряд beskriver forhold i tid, mens de andre beskriver plassering i rom. Det er altså et 

tidsadverbial. Dette adverbet består av preposisjonen под og substantivet ряд. Ряд betegner et 

mer abstrakt forhold som del av dette adverbet enn det gjør som del av for eksempel рядом, som 

betegner plassering av enten to likestilte objekter ved siden av hverandre, eller plassering av et 

objekt i frohold til et referanselegeme. Dette er fordi рядом betegner fysiske forhold, mens 

подряд betegner rekkefølge i tid. Grad av abstraksjon når det gjelder et ords semantiske 

betydning korrelerer ofte med grad av grammatikalisering. Det betyr ikke at det behøver å være 

et årsak og virknings-forhold mellom de to. Hvis vi husker på Heine, Claudi og Hünnemeyers 

metaforiske abstraksjonshierarki fra kapittel 1, som er en parallell til grammatikaliseringsstigen, 

kan vi ta med i betraktningen at ord som tilhører domenet TID ifølge dem befinner seg lenger 

nede på grammatikaliseringsstigen enn ord som tilhører domenet ROM. 

 

Person – objekt – prosess – rom – tid – kvalitet/egenskap   (Heine, Claudi, 

Hünnemeyer 1991:160) 

 

På bakgrunn av dette er det grunn til å hevde at ряд er mer grammatikalisert som del av adverbet  

подряд enn som del av adverb som uttrykker noe om forhold i rom. 

 

Сторона 

 

Сторона er et hyppig brukt ord i russisk i mange sammenhenger. Det er et nomen og opererer 

dessuten som (del av) andre ordklasser. I mange sammenhenger fungerer det som aksial del. 

 

Noen eksempler på språklige (syntaktiske) sammenhenger hvor сторона er del av et fast 

uttrykk, er uttrykkene (смотреть) со стороны, в сторону (eks. Москвы) og в другом/чужом 

стороне медали. I det siste tilfellet vil jeg si at сторона ikke er grammatikalisert. Det er 

abstrahert og brukt i en billedlig betydning, men er like mye et nomen og har ikke mistet, bare 
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forandret, semantisk betydning.  

 

Nomen som opererer som bestanddeler av et idiom er ikke nødvendigvis grammatikalisert selv 

om deres betydning er forandret. De har skiftet sin semantiske betydning og blitt mer abstrakte. 

Uttrykket er et resultat av kreativ språkbruk (et resultat av en metaforisk prosess), og danner et 

språklig bilde for å si noe som i varierende grad har med den opprinnelige betydningen å gjøre. I 

et idiom har samtlige språkenheter endret betydning,  

 

Uttrykkene (смотреть) со стороны og в сторону (Москвы) er eksempler på språklige 

sammenhenger hvor сторона er del av en annen ordklasse enn substantiv. Disse uttrykkene er 

forskjellige på den måten at смотреть со стороны betyr, oversatt til norsk, «å iaktta fra 

sidelinjen». Synonymer kan være «å ikke ta del i (konflikten/diskusjonen/begivenheten)». Det er 

mer av et abstrakt, språklig bilde enn «В сторону Москвы» som er mer konkret, og dessuten et 

klassisk eksempel på grammatikalisering av relatornomen, i og med at det betyr «mot Moskva». 

«В сторону» er her altså et adverb, det betyr 'mot' eller 'i retning av'. Synonymene dets er 

alminnelige adverber som brukes når man vil beskrive bevegelse mot noe (et referanseobjekt). 

Dette er ikke et språklig bilde. Selve uttrykket er ikke abstrahert. Det er mulig man allikevel kan 

hevde at «сторона» er abstrahert i denne sammenhengen. Det er iallefall grammatikalisert. 

«Сторона» har mistet sin egen leksikalske betydning samt sin status som nomen idet det er tatt 

opp som del av adverbet «в сторону». Det står ikke lenger selvstendig, det er ikke like 

meningstungt, det har gått fra en ordklasse i den leksikalske delen av grammatikaliseringsskalaen 

(verb og substantiver) til en ordklasse lenger nede, altså adverb. 

 

Сторона betegner i noen sammenhenger en aksial del. I sin substantivistiske betydning er det et 

ord som betegner en ikke-spesifikk avgrensning av et  referanselegeme. Hvis vi trekker tre akser 

gjennom referanselegemet Москва, betegner сторона en plassering langs den vertikale aksen 

som går fra side til side, altså «side-ende»-aksen. Det kan altså fungere som et ord som betegner 

en aksial del. 

 

I uttrykket в сторону Москвы kan vi se Москва som et referanselegeme, mens в сторону 

utrykker en bevegelse mot dette. Derimot betegner ikke сторона som del av uttrykket в 

сторону Москвы bevegelse langs en bestemt akse. Det er her snakk om bevegelse mot Moskva, 

eller i retning Moskva. I teorien kan det som beveger seg mot referanselegemet i dette tilfellet 

komme fra hvilken som helst side, oven- eller kanskje til og med undenfra, selv om det siste 

virker litt søkt.  
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Страна  

 

Страна, 'land', er som sagt ett av de ordene i moderne russisk som tilhører den kategorien 

elementer som anses som de mest markante kirkeslaviske. Som sagt er dette ord som har såkalt 

metateseform, en form uten åpne stavelser. De skiller seg slik fra moderne russiske ord. 

Semantisk har disse ordene også noen særtrekk. Deres betydning er ofte noe mer abstrakt enn de 

tilsvarende pleofoniske ordene, fullydsformene. Oppløsningen av likviddiftongene var en av 

disse endringene, som oppsto så sent etter de andre at den gav ganske forskjellige resultater i de 

forskjellige slaviske språkene. Endringens ulike resultater kan også sees i forskjellene mellom 

metateseformer, som страна, og fullydsformer, som сторона(Bjørnflaten 2005:65-67). 

Страна er i likhet med среда, 'miljø', ikke et relatornomen.  

 

Avslutning 

 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å analysere et knippe utvalgte russiske ord for å finne ut om de 

er grammatikalisert, i hvilken grad de er grammatikalisert, hvorvidt de er forhenværende 

relatornomen som har blitt aksiale deler, om de er andre typer ord som har blitt 

grammatikalisert og hvorvidt de faktisk er aksiale deler.  

 

Jeg har funnet noen trekk som er typisk for måten grammatikalisering av relatornomen og 

aksiale deler arter seg på i det russiske språk. Det finnes språk-spesifikke trekk ved 

grammatikaliseringsprosessen. I russisk er det for eksempel utbredt med trykkforskyvning i  

sammensatte uttrykk når de utvikler seg til å bli adverber eller preposisjoner. På russisk har 

man som regel ett trykk per ord. I sjeldne tilfeller har man valgfritt trykk pga dialektforskjeller, 

eller flere enn én trykksterk stavelse. Derfor er det et mulig tegn på grammatikalisering når 

trykket i et komplekst sammensatt uttrykk flyttes til den opprinnelig grammatiske delen av 

uttrykket. Dette skjer fordi det leksikalske ordet er blitt grammatisk på linje med det 

opprinnelig grammatiske ordet, og det blir derfor uvesentlig hvor trykket ligger. Noen ganger 

kan en forhenværende preposisjon i et komplekst grammatikalisert uttrykk tillegges mer vekt 

enn det tidligere substantivet. En trykkforskyvning kan være et signal om dette. 

 

Jeg har her forsøkt å vise med eksempler fra russisk hvordan preposisjonelle uttrykk, adverb og 

adverbielle uttrykk som betegner aksiale deler kan ha ord i seg som er derivert fra relatornomen. 

Jeg har inkludert i analysen ord som tidligere betegnet kroppsdeler og som gjennom 
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grammatikalisering er blitt aksiale deler, ord som betegner aksiale deler, men som er 

grammatikalisert fra andre ordformer enn relatornomen, og ord som er tidligere relatornomen, 

og som ikke har betegnet kroppsdeler. I tillegg har jeg sett på grammatikaliseringsgraden til to 

”ordpar”, голова - глава og сторона - страна fordi de er interessante på den måten at de 

kirkeslaviske leksemene har utviklet seg til å betegne mer abstrakte fenomener, i forhold til de 

russiske, polyfoniformene, som har mer konkret betydning. Dette er interessant blant annet fordi 

grad av abstraksjon ofte korrellerer positivt med grad av grammatikalisering. Alle ordene i min 

analyse er del av uttrykk som er interessante i forhold til spatial representasjonsteori og 

grammatikaliseringsteori.  
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Avslutning 

 

Temaet grammatikalisering favner vidt. Ifølge grammatikaliseringsteorien kan ethvert leksikalsk 

ord og ethvert grammatisk ord gjennomgå endringer som defineres som grammatikalisering. 

Ifølge grammatikaliseringsteorien pågår denne prosessen i alle språk. Den er universell. Alle ord, 

i alle verdens språk, kan, om omstendighetene ligger til rette for det, bli grammatikalisert. Om 

temaet favner vidt, er det derimot relativt spesifikke mekanismer og omstendigheter som skal til 

for at endringsprosessen skal ta til, og for at den skal fortsette. I tilfeller hvor relatornomen 

grammatikaliseres slik at de går over til å fungere som stamme i adposisjoner som betegner 

aksiale deler, er det mange mekanismer som har spilt en rolle. Den mekanismen som starter 

grammatikaliseringsprosessen, er den kognitive mekanismen reanalyse. Dette gjelder vel og 

merke grammatikalisering av alle ord, ikke bare relatornomen. Reanalyse er en mekanisme som 

fungerer slik at mottageren av et budskap analyserer det annerledes enn det som var meningen 

fra avsenderens side. Grammatikalisering er resultatet av en misforståelse. Det er mange andre 

typer språkendring som begynner med reanalyse. Dette er ikke noe spesielt for 

grammatikalisering. Mange av de andre mekanismene som driver grammatikalisering er heller 

ikke spesifikke for denne prosessen. Grammatikaliseringsprosessen kjennetegnes ved samspillet 

mellom de forskjellige mekanismene.  

 

Om et relatornomen skal grammatikaliseres slik at det blir en del av en adposisjon som betegner 

en aksial del, må det først stå i omgivelser som legger til rette for at en reanalyse av ordet vil føre 

det i retning mer grammatisk. I tillegg må det stå i sammenheng med en helt bestemt type ord 

som kan ”være med over” til den nye morfosyntaktiske kategorien. En adposisjon som betegner 

en aksial del inneholder som regel en plasserings- eller retningsmarkør, altså et ord som tilhører 

én av de syntaktiske kategoriene Place, 'plassering' eller Path, 'retning' og et grammatikalisert 

relatornomen(Svenonius 2006:49). I russisk inneholder den i tillegg til disse to også en 

morfologisk endelse som kongruerer med plasserings- eller retningsmarkøren. I tillegg til de 

ordene en slik adposisjon består av, står den i russisk i de fleste tilfeller foran et substantiv i 

genitiv. Jeg har nå beskrevet de mest typiske omgivelsene i hvilke et relatornomen blir 

grammatikalisert slik at den går over til å være en del av en adposisjon som betegner et 

plasseringsobjekts plassering i forhold til en av Jackendoffs tre akser. I russisk kommer denne 

kombinasjonen til uttrykk i setninger som Мяч лежит на верху шкафа, 'ballen ligger på toppen 

av skapet'. I denne setningen er det верх, 'topp', som er grammatikalisert. Det har gått fra å være 

et relatornomen, altså et substantiv som betegner en ikke-spesifikk avgrensing av et 
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referanselegeme, i dette tilfellet av skapet, til å bli stammen i en adposisjon som betegner en 

aksial del, i dette tilfellet plassering i den øverste delen av den vertikale topp-bunn-aksen.  

 

I tillegg til å betegne plassering på topp-bunn-aksen, hører на верху, 'på toppen av/oppå', til den 

kategorien Mazurova kaller super region. Denne kategorien omfatter ord som betegner 

plassering av et objekt langs den øverste delen av den vertikale topp-bunn aksen, samt oppå 

overflaten til det referanselegeme som man tenker seg at aksen er trukket gjennom. Det er altså 

kontakt mellom plasseringsobjekt og referanselegeme. Ord som betegner plassering i denne 

sonen er de mest grammatikaliserte, ifølge Mazurova. Hun forklarer dette med at setninger som 

beskriver situasjoner hvor noe lener seg på eller får støtte av noe annet lettere blir abstrahert og 

brukt som, eller forvandlet til, metaforiske uttrykk. Jeg har, som sagt, ikke diskutert hvorvidt ord 

i denne kategorien faktisk er mer grammatikalisert enn ord som tilhører andre av Mazurovas 

kategorier. Jeg nevner det fordi jeg mener dette er et svært interessant tema i forhold til 

grammatikalisering av relatornomen. Personlig finner jeg det fascinerende at det er en mulig 

sammenheng mellom nøyaktig fysisk plassering av et objekt og graden av grammatikalisering av 

ordet som betegner dette, og mener dette kunne vært et interessant tema for forskning i 

forlengelsen av denne oppgaven. 

 

Reanalyse er som sagt det første stadiet i grammatikaliseringsprosessen. Det er derimot ikke 

mulig å se noen faktisk forandring av ordet som er blitt reanalysert før også den kognitive 

mekanismen analogi gjør resultatet synlig. Analogi er mekanismen som gjør at det reanalyserte, 

altså mis- eller nytolkede ordet blir skrevet på en annen måte eller brukt i en annen syntaktisk 

sammenheng. Det er først når dette skjer at endringen er synlig. I noen tilfeller er det mulig å se 

symptomene på en slik endring i selve ordet, som i eksempelet der det tyske ordet hamburg-er, 

'en matrett fra Hamburg' ble tatt inn i det engelske språket og reanalysert (ikke nødvendigvis i 

den rekkefølgen) som ham-burger, 'skinke-burger'. Endringen ble gjort synlig som følge av den 

kognitive mekanismen analogi, som førte til at språkbrukere begynte å bruke det reanalyserte 

ordet i sammenhenger som korresponderte med dets «nye», og ikke til dets «gamle» betydning. 

Når så ham ble byttet ut med for eksempel cheese, Gjorde det nye ordet cheeseburger, 'oste-

burger' endringen synlig. 

 

 I tilfellet на верху har det ikke skjedd noen morfologiske endringer. Derimot er det mulig å teste 

om ordet верх i denne sammenheng er blitt grammatikalisert. De syntaktiske og semantiske 

endringene kommer nemlig til «syne» om man setter inn et modifiserende adjektiv og ser om 

setningen Мяч лежит на верху шкафа, 'ballen ligger på toppen av skapet' fremdeles har 
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omtrent den samme betydningen.  Мяч лежит на прекрасном верху шкафа er en, i beste fall, 

underlig setning. Hvis en legger godviljen til kan en se for seg at skapet for eksempel har 

nydelige utskjæringer på toppen. Det som er tydelig er uansett at betydningen går tapt eller blir 

en ganske annen når vi setter inn et modifiserende adjektiv. Верх er dermed i den første 

setningen ikke lenger et relatornomen, men en del av en preposisjon. 

 

Endringer «på overflaten» av språket, altså sansbare endringer, som kan oppstå når et ord eller en 

annen type språkenhet er blitt reanalysert, er, som jeg har diskutert i kapittel 1, blant andre 

morfologisk reduksjon, morfologisk sammentrekking, fonetisk erosjon og andre fonetiske 

endringer, som for eksempel trykkforskyvning. Når det gjelder russiske uttrykk som består av en 

plasserings- eller retningsmarkør, et relatornomen, samt disses kongruerende endelsesmorfemer, 

oppstår det ofte  sammentrekking av formene og forskyvning av trykk og/eller tap av 

trykksterk(e) stavelse(r) når uttrykket går gjennom en grammatikaliseringsendring. Dette har for 

eksempel skjedd med adverbet донизу, som er en sammentrukket form bestående av den 

opprinnelige preposisjonen до  og det opprinnelige relatornomenet низ. Det opprinnelig 

leksikalske ordet  низ  har mistet sitt trykk til preposisjonen  до. I tillegg har de to ordene 

fusjonert. Her er det verken mulig eller nødvendig å teste om ordet er grammatikalisert ved å 

sette inn en modifikator. 

 

I denne oppgavens kapittel 1 har jeg gått gjennom sentrale aspekter ved 

grammatikaliseringsteorien, og forsøkt å belyse disse ved hjelp av eksempler. I kapittel 2 har jeg 

nevnt noen sentrale trekk ved kognitiv lingvistisk teori om spatial representasjon i språk. Her 

nevnes spesielt bruken av modeller for å beskrive hvordan språkbrukere tenker på og 

kommuniserer objekters plassering i forhold til hverandre og i forhold til det som ofte kalles 

Ground, og som jeg kaller referanselegeme. Deretter har jeg belyst temaet aksiale deler, som er 

Jackendoffs teori om spatial representasjon, nærmere bestemt om ord som betegner plassering 

langs tre akser som man ser for seg at er trukket gjennom et referanselegeme. Jeg har diskutert 

hvordan disse ofte er grammatikaliserte relatornomen. Jeg har også, i lys av Mazurovas 

allmennlingvistiske undersøkelser og avhandling diskutert muligheten for at det er en 

sammenheng mellom objektets spesifikke plassering i forhold til et referanselegeme og ordets 

grad av grammatikalisering.  

 

I kapittel 3 har jeg forsøkt å gi en analyse av noen russiske ord som opptrer som relatornomen 

og/eller aksiale deler og som viser tegn til å ha vært grammatikalisert enten fra relatornomen til 

aksiale deler, eller fra aksiale deler til mer grammatiske ord. Her har jeg testet hver ordform i 
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forhold til de kriteriene for grammatikalisering som jeg kom frem til i kapittel 1. Jeg har på 

bakgrunn av dette diskutert i hvilken grad det aktuelle ordet ser ut til å være grammatikalisert. 

Jeg har også sett på korpuset mitt i lys av Mazurovas teori om en sammenheng mellom 

plassering i forhold til referanselegeme og grad av grammatikalisering, uten at jeg har kommet til 

noen bestemt konklusjon. 

 

Sammenhengen mellom ords grad av grammatikalisering og gjenstanden de betegner sin 

posisjon i rom, er noe jeg kunne tenkt meg å forske videre på. I arbeidet med denne oppgaven 

har jeg blitt oppmerksom på en mulig sammenheng mellom disse. Jeg skulle gjerne forsket på 

flere mulige sammenhenger mellom trekk ved adposisjoner som betegner aksiale deler og deres 

grad av grammatikalisering. Det kan være interessant å se om det er en sammenheng mellom 

grad av grammatikalisering og synlig/usynlig plassering av plasseringsobjektet i forhold til 

referanselegemet. Det kan tyde på at det er en. Mazurova mener ord som betegner objekter som 

befinner seg i super region, altså oppå referanselegemet, har en tendens til å være mer 

grammatikalisert enn ord som betegner plassering i sub region, altså under referanselegemet. 

Objekter som er plassert under andre objekter er i større grad usynlige enn objekter som befinner 

seg oppå andre objekter. Det kunne derfor også vært interessant å finne ut om det kan være en 

sammenheng mellom hvor synlig plasseringen gjør plasseringsobjektet, og hvor 

grammatikalisert ordet som betegner plasseringen er.  

 

Jeg nevnte i innledningen til denne oppgaven at verdens språk befinner seg langs hele skalaen fra 

nærmest rent syntetisk, som grønlandsk, til svært analytisk, som engelsk eller skandinaviske 

språk.(Heine, Kuteva, 2007) Grammatikaliseringsteorien favner, som sagt, vidt. Hvis 

grammatikaliseringsteoriens tilhengere har rett i sine grunnleggende antakelser, nemlig at denne 

endringsprosessen eksisterer, at den er universell, endireksjonal, irreversibel og påvirker alle 

typer ord og språkenheter i alle ordklasser, og i tillegg, som Heine og Kuteva(2007) hevder, er en 

sentral kraft når det gjelder utviklingen av det enkelte språks syntaks, kan en konkludere med at 

grammatikaliseringsprosessen også favner vidt. 

 

Jeg vil her forsøke å forklare min antagelse, at grammatikalisering er en vesentlig årsak til at 

forskjellige språk har utviklet så forskjellige strukturer. Etter å ha lest og skrevet om 

grammatikalisering i forbindelse med denne oppgaven er jeg tilbøyelig til å dele Heine og 

Kutevas(2007) syn på grammatikaliseringsteorien, når de hevder at grammatikalisering er såpass 

omfattende at man er fristet til å konkludere med at alle, eller iallefall de fleste, funksjonsord er 

derivert av innholdsord gjennom denne prosessen. Innholdsord, mer spesifikt, substantiver, er 
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antagelig de første ordene menneskene begynte å bruke. Det virker sannsynlig at de mest 

opprinnelige ordene er substantiver som betegner kroppsdeler, mennesker, ting i naturen, 

gjenstander som mennesker bruker som verktøy, etc.  

 

Hvis substantiver er de mest opprinnelige ordene, kan man forestille seg at de også er de mest 

universelle? Kan det være at mange språk har ordklassene substantiv og verb felles, men 

divergerer i struktur fordi det er de leksikalske ordene som utgjør kjernevokabularet, mens 

strukturen dannes ved grammatikalisering av disse og derfor oppstår på trinn langt ute i den 

syntaksgenererende prosessen, eller, sagt på en annen måte, langt til høyre på 

grammatikaliseringsstigen? Kan det dermed tenkes at de derfor, litt ala «hviskeleken», har gått 

gjennom så mange flere ledd enn de leksikalske ordene at de dermed er blitt mer språkspesifikke 

og mindre universelle? 
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