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1 Innledning

De aller fleste språk i verden har et system av ubestemte pronomener, og det er
vanskelig å finne eksempler på språk som ikke har det (Haspelmath 2004, 56).
Ubestemte pronomener opptrer gjerne i systemer av rekker1 basert på formelle
og semantiske egenskaper de deler. Et eksempel på en slik rekke er den russisk
кое-rekken. Her deler alle medlemmene av rekken det formelle elementet кое, og
den semantiske egenskapen kjent for taler. Dette formelle elementet kombineres
med ulike interrogativer som angir den ontologiske kategorien2.

Martin Haspelmath viser i sin bok Indefinite Pronouns at disse rekkene i sin tur
danner et system av semantiske funksjoner (2004). Dette systemet er universelt
på tvers av alle språk som har ubestemte pronomener (Haspelmath 2004, 57). Sys-
temet kan fremstilles grafisk som et implikasjonskart med avtagende grad av be-
stemthet fra venstre mot høyre.

Det russiske språket har et omfattende system av slike ubestemte pronomenrek-
ker. De fleste dannes på den samme måten som кое, der et formelt element kombi-
neres med interrogativer og slik danner en rekke. Antallet pronomenrekker varie-
rer med hvordan man definerer et ubestemt pronomen. Martin Haspelmath setter
dette antallet i russisk til 7 (2004, 272). Padutsjeva, som legger større vekt på de
formelle egenskapene, setter dette tallet til 5 (2009, 209).

Ubestemte pronomener i norsk har, i motsetning til i russisk, blitt viet liten opp-
merksomhet. I Norsk referansegrammatikk nærmest utelukker Faarlund, Lie, og
Vannebo eksistensen av norske ubestemte pronomener, og det er kun pronome-
net man som regnes som et ubestemt pronomen (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997,
344)3. Svensk, som er det språket som er nærmest norsk i Haspelmaths sine un-
dersøkelser, lister opp tre forskjellige pronomenrekker, någon, ingen og som helst
(Haspelmath 2004, 249). Dette er pronomenrekker vi finner igjen i norsk.

De svenske systemet av pronomenrekker er på langt nær like omfattende, og de
enkelte rekkene er ikke i like stor grad grammatikaliserte som sine russiske mot-
stykker. I svensk blir, i de fleste tilfeller, de ulike elementene av de ubestemte
pronomenrekkene oppfattet som selvstendige ord. Hvis vi antar at det samme er
tilfellet for norsk, kan det virke som russisk har et langt mer utbygd og gjennom-
siktig system av ubestemte pronomenrekker enn vi har i norsk.

Med utgangspunkt i denne antatte forskjellen, er det interessant å se om over-
1Oversatt fra det engelske series.
2Epistemologisk kategori, og kunnskapskategori er nevnt som mulige synonymer (Haspelmath

2004, 21). Hovedkategoriene jeg bruker i denne oppgaven er person, ting, sted, tid og måte. Disse
er hentet fra Haspelmaths sine hovedkategorier (2004, 21), som igjen er basert på de utviklet av Jack-
endoff (1983, 51).

3Dette henger blant annet sammen med at Faarlund, Lie, og Vannebo har skilt ut en egen under-
gruppe determinativer som de kaller kvantorer. Denne undergruppen inneholder flere av de ordene
vi i denne oppgaven vil regne som ubestemte pronomener, så vel som en god del ord som faller uten-
for vår definisjon. Se kapittelet om Norsk referansegrammatikk (4.4.1) og definisjonen av ubestemte
pronomener (4.1.1).
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setterne klarer å overføre betydningsnyansene i gjengivelser fra russisk til norsk.
Har de to språkene egentlig en så ulik måte å uttrykke ubestemthet som det i ut-
gangspunktet ser ut? Innebærer disse ulikhetene, uavhengig av hvor store de er,
at tap av informasjon er uunngåelig?

For å undersøke dette har jeg i denne oppgaven tatt for meg de tre ubestemte
pronomenrekkene lengst til venstre i det russiske implikasjonskartet: кое-, -то og
-нибудь. Som eksempler på adjektivistisk, adverbial og pronominell bruk har jeg
kombinert disse med henholdsvis какой, где og что. Med utgangspunkt i disse ni
formene jeg uformelt vil kalle ubestemte pronomener, har jeg foretatt en statistisk
analyse basert på korpussøk i RuN-Korpuset, og sett på hvilke oversettelser som
er foretrukket. Videre har jeg plukket ut relevante eksempler som forklarer disse
funnene. Med bakgrunn i disse undersøkelsene har jeg tegnet opp et implikasjons-
kart for norsk.

2 Nullhypotese

2.1 Oversettelse

Som en nullhypotese vil jeg i denne oppgaven gå ut i fra at både norsk og russisk
kan uttrykke alt gjennom språket. Det vil si at de er i stand til å kunne uttrykke
alt som kan uttrykkes språklig. Fordi begge språkene er i stand til å uttrykke
alt, kan man anta at begge språkene kan uttrykke det samme, og følgelig at en
oversetter kan formulere en fullstendig oversettelse der all informasjon er overført
fra originalteksten.

Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. En fullstendig oversettelse er
allikevel ikke nødvendigvis en vellykket oversettelse. En oversettelse kan sies å
måtte tilfredsstille to hovedkriterier for å regnes som vellykket.

Vellykket oversettelse :

(i) Eksplisitt gjengivelse av all informasjon så langt som praktisk og stilis-
tisk mulig.

(ii) Informasjon som ikke faller inn under (i), må følge implisitt av konteks-
ten.

Det som lett kan uttrykkes på et språk, kan være tungvint å få frem på et annet.
I en oversettelse kan slike ulikheter medføre at det ikke lar seg gjøre å gjengi all
informasjon eksplisitt. I slike tilfeller må denne informasjonen følge implisitt av
konteksten for å kunne regnes som vellykket.

Det er heller ikke alltid mulig å uttrykke noe, uten samtidig å uttrykke noe annet.
Vi må derfor legge til to nye punkter i vår definisjon.

Vellykket oversettelse :
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(iii) Eksplisitt gjengivelse av kun den informasjonen som er eksplisitt ut-
trykt i originalteksten, så langt som praktisk og stilistisk mulig.

(iiii) Informasjon som ikke faller inn under (iii) må hentes fra konteksten i
originalteksten.

Fargen blå i norsk og russisk illustrerer godt hvordan ulike uttrykksmåter både
kan resultere i tap av informasjon, og kan medføre at det legges til informasjon
som i utgangspunktet ikke ligger i originalteksten.

Russisk har to farger som korresponderer med den norske fargen blå, голубой
og синий. Ved å oversette begge disse med blå mister vi informasjon i oversettel-
sen mellom språkene. En oversetter kan komme forbi dette ved å oversette med
henholdsvis mørkeblå og lyseblå.

(1) (R) (…), по краю которого она тонкой иглой вела синий “козлик”, (…)
(N) (…) der hunmed en tynn nål broderte en bordmedmørkeblå grensting
langs kanten, (…)

Medeja i ee deti, Ljudmila Ulitskaja

Det er derimot langt vanligere å oversette begge disse ordene med blå4. Dette
gjøres fordi både lyseblå og mørkeblå er markerte. Ved å bruke disse, risikerer
man å tillegge sistnevnte ordene større vekt, og endre konteksten informasjonen
overføres i.

(2) (N) Jeg vil ha en rolig blå bakgrunn5 for Madonnaen.
(R) Задний план для Мадонны выписать в спокойном голубом тоне.

Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede, Jan Wiese

Motsatt vei får vi et annet problem. Ved å oversette blå med enten голубой eller
синий legger oversetteren inn informasjon som i utgangspunktet ikke eksisterer
i ordet som oversettes. Man kan tenke seg sammensettinger som голубо-синий
eller сине-голубой, men dette blir i praksis aldri gjort. En slik sammensetting
vil heller ikke uttrykke det norske blå, men heller overgangen mellom голубой og
синий. Det som heller blir gjort er å hente denne informasjonen fra teksten rundt,
eller at oversetteren henter informasjonen fra den virkelige verden.

Disse forskjellene i uttrykksmåte mellom språk innebærer imidlertid ikke at vår
nullhypotese er feil. Det er mulig å overføre all informasjon fra en gitt setning. For
å få til dette kan man måtte legge til informasjon, endre hva som vektlegges, eller
begge deler.

Fordi norsk og russisk tilsynelatende har ulike tilnærminger til ubestemte prono-
menrekker, kan vi forvente at oversetterne støter på de samme problemene som
jeg illustrerte med forskjellene på blå i de to språkene.

4Blant de russiske originaltekstene i tekstkorpuset er det 6 tilfeller der синий er oversatt med
mørkeblå, og 126 der det er oversatt med blå, 28 tilfeller der голубой er oversatt med lyseblå og 61 der
det er oversatt med blå.

5Eksempelet ligger inne med skivefeilen bakerunn i tekstkorpuset. Skrivefeilen finnes imidlertid
ikke i 2. opplag, 1990.
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3 Metode

For å undersøke forskjellen i hvordan norsk og russisk bruker ubestemte prono-
mener har jeg tatt to hovedgrep. Jeg har tatt utgangspunkt i Martin Haspelmaths
typologiske teori om ubestemte pronomener, og brukt et flerspråklig tekstkorpus
til å teste denne teorien i to språk.

3.1 Typologi som utgangspunkt

Jeg har i denne oppgaven tatt utgangspunkt i en typologisk teori for hvordan ube-
stemte pronomener oppfører seg på tvers av alle språk der disse brukes. Teorien
påstår ikke å være universell for alle språk, men heller å være universell for alle
språk som innehar en egenskap (Haspelmath 2004, 8). Teorien danner et overord-
net rammeverk for hvordan ulike språk uttrykker ubestemthet, og er nyttig når vi
overfører kunnskap om et språk til et annet.

En ren sammenligning mellom norske oversettelser av russiske ubestemte prono-
mener, ville ha fortalt hvordan de ulike ubestemte pronomene ble oversatt. Dette
er interessant i seg selv, men ville ikke forklart hvorfor, eller i hvilken grad over-
settelsene var vellykket.

I denne oppgaven har jeg i liten grad problematisert teorien som ligger til grunn
for oppgaven. Dette ville vært en oppgave i seg selv. Jeg har brukt teorien som et
verktøy for å forstå likhetene og ulikhetene mellom de to språkene, hvordan disse
blir oversatt, og i hvilken grad oversetteren lykkes med dette.

3.2 Korpus som metode

I denne oppgaven har jeg brukt det flerspråklige RuN-korpuset. RuN-korpuset er
et søkbart parallellkorpus der tekstene er sammenstilt på setningsnivå. Ordene
er markert med grammatisk informasjon, og er i tillegg merket med lemmaform.

Tekstkorpuset besto til å begynne med av norske og russiske tekster, men er sene-
re blitt utvidet med flere andre europeiske språk. Tekstkorpuset består på skrive-
tidspunktet av 232 tekster, hvorav 47 er russiske originaltekster6. Av disse har 38
norske paralleller.

I russisk bøyes de fleste ubestemte pronomene i genus, tall og kasus. Fordi ordene
i korpuset er merket med lemmaform, er det ikke nødvendig å søke på hver av
disse kombinasjonene.

Tekstene i parallellkorpuset er sammenstilt på setningsnivå. Det er ofte slik at det
er flere ubestemte pronomener i en setning, og selv der det kun er ett ubestemt
pronomen, kan det være en oversettelse av noe annet. For hvert treff må vi derfor

6Ikke alle disse tekstene er unike tekster, og enkelte bøker er lagt inn i mindre deler. Jeg har telt
32 unike russiske tekster.
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sammenligne den russiske originalteksten med den norske oversettelsen, og note-
re hvilke deler av den norske oversettelsen som er en oversettelse av det russiske
ubestemte pronomenet.

En slik undersøkelse gir oss et godt statistisk grunnlag, men er ikke nok til å
forklare hva som er årsaken til de resultatene vi får. Ved å gå inn i de enkelte
setningene, og diskutere disse opp mot den overordnede typologiske teorien, kan
vi finne ut hvorfor oversetterne har valgt å oversette slik de har gjort. Vi kan også
se om oversetterne lykkes.

3.3 Reproduserbarhet

Alle eksemplene som diskuteres i denne oppgaven er hentet fra RuN-korpuset.
Hvert av eksemplene er etterfulgt av navnet på teksten det er hentet fra og forfat-
teren i kursiv. Jeg har valgt å ikke gjengi setningsnummer for de ulike setningene
da det ville gjort oppgaven mindre oversiktlig og i liten grad hjulpet leseren med å
finne igjen setningen i korpuset. Et enkelt søk med setningens innehold er uansett
tilstrekkelig for å finne den igjen i korpuset.

I alle de statistiske undersøkelsene som er foretatt i denne oppgaven, har jeg skre-
vet i forklaringen hvilke søkekriterier som er brukt for å komme frem til resulta-
tene. Dette skal gjøre det mulig å reprodusere resultatene jeg har kommet frem
til, så fremt ikke innholdet i tekstkorpuset endres eller utvides betydelig. Hvis
dette skulle skje, får vi bare håpe at det legges inn en mulighet for å utelukke nye
endringer.

Tekstkorpuset har et alternativ for å lage en tilfeldig rekkefølge av resultatene som
dessverre ikke fungerer. Der vi har få resultater, er ikke dette noe problem fordi
alle resultatene uansett blir undersøkt. For de større datasettene byr dette på noen
utfordringer. Hvis jeg selv lager en tilfeldig rekkefølge, kan ikke disse reproduseres
og dermed heller ikke verifiseres. Hvis jeg ikke gjør dette, blir resultatene i stor
grad basert på de samme verkene og forfatterne. Dette problemet øker i takt med
antall resultater et gitt søk produserer. Jeg har i denne oppgaven valgt å prioritere
hensynet til reproduserbarhet, og leseren bes derfor å ha dette i bakhodet der vi
har store datasett.

3.4 Svakheter med metoden

RuN-korpuset har enkelte svakheter. Korpuset er lite sammenlignet med enspråk-
lige korpus som Det nasjonale russiske tekstkorpuset ruscorpora.ru7. Korpuset er
også, med unntak av to verk, begrenset til skjønnlitteratur.

På tross av disse svakhetene mener jeg at dette korpuset er det mest hensikts-
messige å bruke. Et enspråklig korpus forteller lite om sammenhengen språk seg

7RuN-korpuset har nå 62 verk og 8 763 402 ord, ruscorpora.ru som er det største russiskspråklige
korpuset har 42 387 tekster og 147 577 522 ord.
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imellom. Det er dette som er sentralt i denne oppgaven. RuN-korpuset er det mest
omfattende flerspråklige korpuset som både tar for seg norsk og russisk, og er
derfor det som er mest naturlig å bruke.

Siden korpuset i stor grad er basert på skjønnlitteratur, er antagelig stilistiske
hensyn vektlagt høyere enn hva som ville vært tilfellet hvis korpuset inneholdt
mer sakprosa. En undersøkelse som også tok for seg fagtekster og talespråk kunne
vært interessant, men jeg vil påstå at det heller ikke er nødvendig for å besvare
de spørsmålene jeg stiller i oppgaven.

Det å ta utgangspunkt i kunnskap om et språk, og overføre dette til et annet, byr
på enkelte utfordringer. Det kan medføre at man legger for stor vekt på enkelte
egenskaper, mens andre ting blir oversett. Ved å bruke et overordnet typologisk
rammeverk som er utarbeidet med bakgrunn i et stort antall språk, håper jeg å
bøte på noen av disse utfordringene.

3.5 Gjennomføring

Jeg har tatt utgangspunkt i de tre russiske pronomenrekkene кое, то og нибудь
lengst til venstre i implikasjonskartet for å få et sammenhengene bilde. Videre har
jeg undersøkt hva disse vanligvis kombineres med i korpuset (tabell 7, 11 og 15).
Søkekriteriene er angitt i beskrivelsen av tabellene.

Basert på disse undersøkelsene har jeg valgt ut de tre eksemplene что, где og
какой, som eksempel på henholdsvis pronominell, adverbial og adjektivistisk bruk.
Det er dette som ligger til grunn for de formene jeg her valgt å undersøke i denne
oppgaven.

Tabell 1: Skjematisk fremstilling av de enkelte ubestemte pronomene
som blir undersøkt i oppgaven.

Pronominell Adverbial Adjektivistisk

Кое кое-что кое-где кое-какой
То что-то где-то какой-то
Нибудь что-нибудь где-нибудь какой-нибудь

Hver av pronomenrekkene har fått sitt kapittel, og under disse har de enkelte ube-
stemte pronomene fått sine underkapitler. Jeg har foretatt en statistisk analyse
av de enkelte ubestemte pronomene, og sett på hvilke norske oversettelser disse
genererer i tekstkorpuset. I de enkelte tabellbeskrivelsene har jeg angitt hvilke
søkekriterier jeg har brukt. Under disse statistiske analysene har jeg diskutert
resultatet.

Videre har jeg trukket frem interessante eksempler for å underbygge analysen. Jeg
har sett på hvordan oversetterne velger å uttrykke de ulike russiske pronomene,
og undersøkt i hvilken grad de lykkes med det.
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Med bakgrunn i disse undersøkelsen har jeg i kapittel 5.4 forsøkt å lage en oversikt
over hvordan ubestemte pronomener kommer til uttrykk i norsk. Jeg har laget en
oversikt over ubestemte pronomener og hvordan disse danner rekker. Jeg har også
tegnet et utkast til et implikasjonskart for det norske språket.

I kapittel 5.5 har jeg forsøkt å svare på om oversetterne lykkes i å overføre infor-
masjon knyttet til implikasjonskart, og hvilke vanskeligheter de møter på.

4 Teori

4.1 Definisjoner

4.1.1 Pronomenrekker

Jeg vil i denne oppgaven ta utgangspunkt i Martin Haspelmaths definisjon på
ubestemte pronomener. Definisjonen er utviklet med utgangspunkt i pronomen-
rekker slik som den russiske нибудь-rekken (что-нибудь, кто-нибудь…) og den
engelske any-rekken (anything, anyone…), for å se om disse danner et system på
tvers av språkgrenser.

Definisjonen er både formell og funksjonell, og er hentet fra Indefinite Pronouns
(Haspelmath 2004, 10):

Ubestemt pronomen :

Formell: Uttrykket må kunne karakteriseres som et pronomen.

Funksjonell: Pronomenets hovedfunksjon er å uttrykke ubestemt referan-
se.

Den formelle delen av definisjonen definerer at uttrykket må kunne karakteri-
seres som et pronomen. Pronomen her må ikke forveksles med den norske eller
russiske ordklassen pronomen. I denne sammenhengen brukes pronomen til å
betegne et grammatisk element, som står i motsetning til et leksikalsk element.
Pronomen brukes også i svært vid forstand, i det at den også betegner “pro-adverb”
og “pro-adjektiv” (Haspelmath 2004, 10).

Formålet med den funksjonelle delen av definisjonen er å utelukke leksikalske
elementer slik som en båt, et hus og lignende (Haspelmath 2004, 10). Dette skillet
er tildels kunstig, fordi ubestemte pronomener ofte er avledet av leksikalske ele-
menter. Grammatikaliseringsprosesser er gradvise, og det vil nødvendigvis være
eksempler på glidene overganger fra leksikalske elementer til grammatiske ele-
menter (Haspelmath 2004, 10).

Den funksjonelle delen av denne definisjonen er, i motsetning til den formelle,
mer restriktiv enn det som har vært vanlig i tradisjonell vestlig grammatikk. I
den tradisjonelle vestlige grammatikken har det vært vanlig å skille mellom fem
undergrupper av pronomener: personlige, demonstrative, relative, interrogative
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pronomener og ubestemte pronomener (Haspelmath 2004, 10). Av den sistnevnte
gruppen skilles det ut ytterligere tre undergrupper som holdes utenfor den funk-
sjonelle definisjonen: midtskalakvantorer, generiske pronomener, allkvantorer og
identitetpronomener.8

Midtskalakvantorer er ord som få, flere, много (mange) og некоторые (enkelte).
Ifølge Haspelmath har de ingenting med ubestemthet å gjøre, fordi de uttrykker
mengde og ikke ubestemthet (Haspelmath 2004, 11). Ubestemte pronomener er
ofte avledet av midtskalakvantorer, og har formelt sett ofte mange likhetstrekk
med hverandre (2004, 12).

Generiske pronomener er ord som det norske man, og blir skilt ut fordi de i så stor
grad skiller seg fra andre ubestemte pronomener, og fordi de er relativt uvanlige i
et typologisk perspektiv (Haspelmath 2004, 12).

Allkvantorer er ord som alle, hver og все utelukkes fordi de ikke er ubestemte. I de
aller fleste språk regnes disse som bestemte og kan ofte kombineres med bestemte
artikler (Haspelmath 2004, 12).

Identitetpronomener er pronomener som andre, samme og другие, og utelukkes
fordi de uttrykker identitet og ikke ubestemthet (Haspelmath 2004, 12).

4.2 Haspelmath

4.2.1 Implikasjonskartet

Haspelmath forsøker i sin bok, Indefinite Pronouns, å lage et typologisk system
for alle ubestemte pronomener, og pronomenrekker. Systemet påstår ikke å være
universelt for alle språk, men heller universelle for alle språk som har ubestemte
pronomener (Haspelmath 2004, 8). Systemet kan uttrykkes grafisk som et impli-
kasjonskart.

Figur 1 er en gjengivelse av implikasjonskartet tegnet av Martin Haspelmath. Im-
plikasjonskartet tegner opp et sett med regler for hva en ubestemt pronomenrekke
kan eller ikke kan uttrykke.

De begrensningene som implikasjonskartet setter for hva en ubestemt pronomen-
rekke kan uttrykke forklares slik:

En ubestemt pronomenrekke vil alltid representere et sett av sammen-
hengende funksjoner i implikasjonskartet (Haspelmath 2004, 4).

8Begrepene midtskalakvantorer, generiske pronomener og identitetspronomener er oversatt av meg
fra de engelske mid-scalar quantifiers, generic pronouns, identity pronouns (Haspelmath 2004, 11–13),
mens begrepet allkvantor er hentet fra Norsk referansegrammatikk (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997,
219), og tilsvarer her det engelske universal quantifiers slik der er beskrevet av Haspelmath (2004,
12).

9Begrepene er oversatt fra engelsk: (1) specific known, (2) specific unknown, (3) irrealis non-specific,
(4) question, (5) conditional, (6) indirect negation, (7) direct negation, (8) comparative, og (9) free choice.
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Figur 1: Implikasjonskart9 (Haspelmath 2004, 4)

Det vil si at om en ubestemt pronomenrekke dekker funksjonen (2) SPESIFIKK
UKJENT og (4) SPØRMÅL, må den samme rekken også kunne uttrykke (3) IR-
REALIS USPESIFIKK. I midten av implikasjonskartet innebærer dette at om rek-
ken kan uttrykke (6) INDIREKTE NEKTELSE og (5) KONDISJONAL, må den
også kunne uttrykke enten (4) SPØRSMÅL eller (8) KOMPARATIV.

Kartet er egentlig en grafisk fremstilling av et sett med binære verdier og deres
forhold til hverandre. Implikasjonskartet kan fremstilles som et sett med fire pri-
mære binærverdier, samt et sett med sekundære binærverdier.

Disse fem binærverdiene er som følger (Haspelmath 2004, 119):

1. (a) Kjent for taler (1)
(b) Ukjent for taler (2-9)

2. (a) Spesifikk referanse (1-2)
(b) Uspesifikk referanse (3-9)

3. (a) I enden av en skala (4-9)
1. I enden av en reversert skala (4-8)
2. I enden av en ikke-reversert skala (9)

(b) Ikke i enden av en skala (1-3)

4. (a) I rekkevidden til negasjon (6-7)
(b) Utenfor rekkevidden til negasjon (1-5 og 8-9)

Alle funksjonene i implikasjonskartet svarer på hver av disse binære verdiene.
SPESIFIKK UKJENT er for eksempel ukjent for taler med en spesifikk referan-
se, ikke i enden av en skala og utenfor rekkevidden til negasjon (KJENT, SPE-
SIFIKK, IKKE I ENDEN AV EN SKALA og UTENFOR REKKEVIDDEN TIL
NEGASJON). I tillegg til disse fire primære binærverdiene, har vi en sekundær
binærverdi for funksjoner med verdien i enden av en skala, som svarer på hvor-
vidt skalaen er reversert eller ikke (Haspelmath 2004, 119). Tallene i parentes
forteller hvilke funksjoner i implikasjonskartet som er dekket i henhold til figur 1
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(Haspelmath 2004, 120–21).

Implikasjonskartet kan sies å opptre på to nivåer. Det ene er knyttet til egenskaper
ved referenten. Det er disse egenskapene vi finner uttrykt i de to første binære
verdiene over.

Det andre nivået i implikasjonskartet er kontekster der ubestemte pronomener
opptrer. Funksjonen SPØRSMÅL er ikke en egenskap ved referenten, det er hel-
ler ikke KONDISJONAL eller IRREALIS osv. Dette er kontekster det ubestemte
pronomenet opptrer i.

Disse kontekstene er allikevel tett knyttet sammen med referenten til de ubestem-
te pronomene. Dette er fordi kontekstene setter klare begrensninger for referen-
ten til det ubestemte pronomenet. Der et ubestemt pronomen brukes i et polart
spørsmål10, vil referenten for eksempel alltid være UKJENT og USPESIFIKK.

I tillegg til å lage et implikasjonskart for norsk , tar vi i denne oppgaven for oss
tap av informasjon i oversettelser fra russisk til norsk. I den sammenheng er det
informasjon knyttet til egenskaper ved referenten som er mest interessant. At vi
har en spørsmålskontekst eller en komparativkontekst er ikke like lett å miste i
en oversettelse, som informasjon om at referenten er KJENT eller UKJENT for
taleren.

Dette er årsaken til at jeg har valgt de tre russiske pronomenrekkene lengst til
venstre i implikasjonskartet. Det er her det er størst sjanse for at informasjon
forsvinner i oversettelser, enten i form av kjenthet, spesifisitet eller talerens for-
ventning.

I tillegg til de egenskapene nevnt over, er det et sett med verdier som ikke kommer
frem i implikasjonskartet, talerens forventning. Talerens forventning kan spille
inn på valg av ubestemte pronomener i SPØRSMÅL og KONDISJONAL. Russisk
har dette skillet, der en rekke uttrykker negativ eller nøytral forventning, mens
en annen uttrykker positiv forventning.

Under følger en nærmere forklaring på de to første binære verdiene. Jeg har også
valgt å forklare den tredje verdien for å gi en helhetlig forklaring på implikasjons-
kartet.

4.2.2 KJENT for taler

Verdiene KJENT og UKJENT angir om referenten er kjent for taleren (Haspel-
math 2004, 119) og kan defineres slik:

KJENT: Et uttrykk har KJENT betydning hvis referenten er kjent for taleren.
10Det må nevnes at SPØRSMÅL-funksjonen i implikasjonskartet strengt talt bare tar for seg polare

spørsmål (Haspelmath 2004, 81), som gir opphav til en universell betydning. Parameterspørsmål (fra
det engelske parametric questions) av typen når, hvor, o.l., holdes utenfor.
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UKJENT: Et uttrykk har UKJENT betydning hvis referenten ikke er kjent for
taleren.

Denne definisjonen utelukker i utgangspunktet ikke bestemte uttrykk. Dette for-
klarer dens posisjon i utkanten av implikasjonskartet, der alle funksjonene i im-
plikasjonskartet, med unntak av SPESIFIKK KJENT, er definert som UKJENT
(Haspelmath 2004, 119).

I våre undersøkelser tar vi utgangspunkt i pronomener hvis hovedfunksjon er å
uttrykke ubestemthet, og der er det tydelig at disse må betegnes som ubestemte11.
Dette ser vi blant annet om vi bytter pronomenet med et generisk substantiv. I
språk som norsk og engelsk, der substantivets bestemthet må angis eksplisitt, vil
de substantivene uttrykkes ubestemt. KJENT kan sies å representere den høyeste
graden av bestemthet som det er mulig for et ubestemt pronomen å formidle.

Verdien KJENT er bare relevant for pronomener med SPESIFIKK referanse. Det-
te henger sammen med at talerens antagelse av eksistens og unike identifisering
av referenten er en forutsetning for å kjenne dens identifisering (Haspelmath 2004,
45).

Enkelte språk, slik som russisk, har egne ubestemtrekker som utelukkende bru-
kes til å uttrykke SPESIFIKK KJENT. I russisk har кое-rekken denne funksjo-
nen, og der er det heller ingen andre ubestemte pronomener som uttrykker denne
funksjonen.

(3) (R) Я хотела бы вас спросить кое-что о жизненном смысле…
(N) Jeg hadde lyst til å stille Dem noen spørsmål om meningen med livet…

Petersburg, Andrej Belyj

I (3) har vi et eksempel på en funksjonen SPESIFIKK KJENT i direkte tale. Jeg-
et (taleren) ønsker å stille et spesifikt spørsmål (referenten) om meningen med
livet. Det ubestemte pronomenet opptrer som en stedfortreder for spørsmålet og
informerer motparten om at han kan forvente et spørsmål og at dette omhandler
meningen med livet.

4.2.3 SPESIFIKK og USPESIFIKK

Det er ingen klar enighet om hva som regnes som et SPESIFIKT uttrykk, men de
fleste ser ut til å være enige i at forskjellen mellom en SPESIFIKK og en USPESI-
FIKK tolkning, kan illustreres slik som i eksempel (4) (Haspelmath 2004, 37–38).

(4) USPESIFIKK: Han vil dra på en fest. (Hvilken som helst fest)
SPESIFIKK: Han vil dra på en fest. (Festen hos Trude)

11Et tilfelle der et ubestemt pronomen med KJENT betydning allikevel kan sies å være bestemt
er når det brukes “konspiratorisk”, der den talende, uten å nevne objektet, allikevel regner med at
motparten skjønner hva eller hvem det snakkes om. Selv i disse tilfellene vil man kunne bytte ut det
ubestemte pronomenet med et generisk ubestemt substantiv uten å endre betydning.
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Vi ser her at et sentralt element er hvorvidt taleren antar at identifiseringen av
referenten finnes eller ikke, og vi kan definere et SPESIFIKKT uttrykk slik:

SPESIFIKK :

Et uttrykk har SPESIFIKK betydning hvis taleren antar eksistensen og den
unike identifisering av referenten. (Haspelmath 2004, 38)

Det er tre tester som kan identifisere et SPESIFIKKT uttrykk. De er som følger:

1. Bare en spesifikk nomenfrase kan ha en diskursreferent, dvs. kan bli re-
ferert til av et anaforisk pronomen i et indikativt setningsledd i presens.
(Haspelmath 2004, 38)

2. En parafrase med en eksistensiell setning er kun mulig med en spesifikk
nomenfrase. (Haspelmath 2004, 38)

3. Det finnes determinativlignende uttrykk i enkelte språk som virker å tvinge
frem en spesifikk betydning. (Haspelmath 2004, 38)

I tillegg til disse testene er det flere kontekster som utelukker SPESIFIKKE og
USPESIFIKKE uttrykk. Ved perfektiv fortid og pågående nåtid er det kun mulig
for et ubestemt pronomen å ha SPESIFIKKE referenter (Haspelmath 2004, 45).
Dette er prototypiske realiskontekster, der taleren har forpliktet seg til referentens
eksistens (Haspelmath 2004, 39), og en USPESIFIKK tolkning er ikke mulig.

(5) (R) Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого
доктора умерла жена , и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.
(N) Hun husket at en eller annen hadde fortalt at ifjor hadde denne dok-
toren mistet sin kone, og hun fikk lyst til å vise ham sin medfølelse, trøste
han.

Tsjekhov: Kvinneskjebner og andre fortellinger, Anton Tsjekhov

Det er også kontekster som utelukker SPESIFIKKE referenter. Imperativkon-
tekst er et tilfelle der det ikke er mulig med SPESIFIKKE pronomenrekker fordi
det bryter med samarbeidsprinsippet i Grices konversasjonsnormer (Haspelmath
2004, 42). Imperativer beskriver en urealisert hendelse, som taleren ønsker rea-
lisert. Hvis taleren ønsker at lytteren skal realisere en handling, samtidig som
taleren holder tilbake informasjon som er nødvendig for å realisere oppfordringen,
kan taleren ikke forvente at lytteren skal realisere dette (Haspelmath 2004, 41–
42).

Som vi ser i implikasjonskartet, er det heller ikke mulig med SPESIFIKKE re-
ferenter i polare spørsmål. Dette henger sammen med at SPØRSMÅL også er et
slags imperativ, der taleren ønsker informasjon (Haspelmath 2004, 43). Hvis tale-
ren holder denne informasjonen tilbake, er det ikke mulig for motparten å innfri
dette ønsket (Haspelmath 2004, 43). Også i kondisjonal har vi en slik imperativ-
betydning, og også denne utelukker SPESIFIKKE ubestemte pronomener.

I ønske-, fremtid- og distributivkontekster kan vi ha SPESIFIKKE og USPESI-
FIKKE uttrykk (Haspelmath 2004, 43). Hvis et ubestemt pronomen kan uttrykke
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både SPESIFIKK og USPESIFIKK referent, kan det oppstå tvetydighet, slik som
vi så i eksempel (4).

4.2.4 Pragmatiske skalaer og deres reversering

Begrepene i enden av en skala og i enden av en reversert skala er sentrale for å
forstå den høyre siden av implikasjonskartet. I alle funksjonene i implikasjons-
kartet til høyre for IRREALIS USPESIFIKK uttrykker de ubestemte pronomene
endepunktet på en pragmatisk skala. Denne pragmatiske skalaen er reversert i
alle funksjonene med unntak av FRITT VALG.

For å forstå dette må vi først se hvordan et ubestemt pronomen kan forstås som
å representere enden av en skala. Her kan vi ta utgangspunkt i superlativer. Su-
perlativer uttrykker endepunktet av en skala. Dette endepunktet kan gi opphav
til en universell tolking av frasen.

(6) (R) Господа, при малейшем житейском толчке обыденные люди
лишаются разумения (…).
(N) Mine herrer, ved det minste støt i livets jevne gang taper et vanlig
menneske fatningen (…).

Petersburg, Andrej Belyj

Eksemplet over (6) gir opphav til nettopp en slik universell tolkning. Det tegnes
opp en skala, det laveste punktet på denne skalaen blir bekreftet, og, siden det
laveste punktet er bekreftet, kan man anta at alle de andre delene av skalaen
også er bekreftet.

Figur 2: Skala over støt i livets gang

FRITT VALG pronomener er lisensiert nettopp i slike kontekster der et superlativ
uttrykker enden av en skala og gir opphav til en universell tolkning (Haspelmath
2004, 116–17). Markeringen i eksempel (6) kan fritt byttes ut med pronomener
som kan uttrykke FRITT VALG, slik som любом og hvilket som helst, uten at
betydningen eller den universelle tolkningen endres.

Superlativer gir ikke alltid opphav til en universell tolkning. Ved å bytte ut med
superlativet самый большой, det største forsvinner den universelle tolkningen.
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(7) (R) Господа, при самом большом житейском толчке обыденные люди
лишаются разумения (…).
(N) Mine herrer, ved det største støt i livets jevne gang taper et vanlig
menneske fatningen (…).

Der superlativer ikke gir opphav til en slik universell tolkning, lisensieres ikke
FRITT VALG pronomener (Haspelmath 2004, 116). Det at superlativer og FRITT
VALG pronomener opptrer parallelt indikerer at sistnevnte også uttrykker enden
av en skala (Haspelmath 2004, 117).

4.2.4.1 Enden av en reversert skala

Det er ikke bare FRITT VALG pronomenrekkene som uttrykker enden av en prag-
matisk skala. Alle funksjonene til høyre for IRREALIS USPESIFIKK i implika-
sjonskartet gjør også det, men her er den pragmatiske skalaen reversert (Haspel-
math 2004, 117). Den pragmatiske skalaen blir til ved at man nekter eksistensen
av det man antar er det laveste punktet på denne skalaen. På den måten skapes
det en universell tolkning.

(8) (R) Короли ничем не владеют.
(N) Kongene eier ingenting.

Den lille prinsen, Antoine de Saint-Exupéry

Her tegnes det opp en pragmatisk skala over eiendeler. Man nekter eksistensen
til det laveste punktet av denne skalaen, og det skapes en universell tolkning.

(9) Kongen eier ikke et rødt øre.

Pronomener med negativ polaritet opptrer helt parallelt med minimale enhetsut-
trykk12 (Haspelmath (2004), s. 115). Dette viser at også pronomener med negativ
polaritet kan sies å uttrykke det laveste punktet på en skala, men at denne skala-
en er reversert.

Figur 3: Skala over eiendeler

Ved SPØRSMÅL blir negasjonen nøytralisert (Haspelmath 2004, 121) som vi ser
på i eksemplene (10) og (11). Man kan derfor få en universell betydning uavhengig
av om det ubestemte pronomenet er negert eller ikke.

12Oversatt fra det engelske minimal unit expression. Ord som uttrykker den ekstreme enden av en
skala, slik som et rødt øre, spor av
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(10) Eier kongen noe som helst?
(11) Eier kongen ikke noe som helst?

Dette er det samme som vi ser ved minimale enhetsuttrykk. Også her blir nega-
sjonen nøytralisert.

(12) Eier kongen ikke et rødt øre?
(13) Eier kongen et rødt øre?

Dette er ikke tilfellet for KONDISJONAL (Haspelmath 2004, 121).

(14) Om kongen ikke eier noe som helst/et rødt øre, ….?
(15) Om kongen eier noe som helst/et rødt øre, … ?

Et komparativt uttrykk uttrykker i seg selv en skala, da en skala er en sammen-
ligning.

(16) Kongen eide mer enn noen.13

4.2.5 Perspektiv

Både i definisjonen av SPESIFIKK og USPESIFIKK, og KJENT og UKJENT, har
vi noe som kalles for taler. Det er imidlertid ikke alltid åpenbart hvem som er
denne taleren. I setninger der en forteller beskriver en annen person, kan per-
spektivet flyttes fra fortelleren til den personen. Taleren er i slike tilfeller fortsatt
fortelleren, men fortelleren inntar en annen persons perspektiv, og forteller ut ifra
dette synspunktet.

Når jeg i denne oppgaven diskuterer hvem som er taler, handler det ikke om hvem
som faktisk snakker, men hvem som gir det ubestemte pronomenet referanse. Vi
kan definere taleren slik:

Taleren er den som gir referanse til det ubestemte pronomenet.

I eksempel (17) har jeg konstruert en setning der den som snakker ikke er den
som gir referanse til det ubestemte pronomenet.

(17) Han så ikke at det var farmors grønne bil som kom kjørende mot, men
registrerte en eller annen grønn, voksende masse i det fjerne.

Her kjenner fortelleren at det er en grønn bil, men inntar perspektivet til subjektet.
Fordi subjektet ikke kjenner referenten, brukes et ubestemt pronomen (en eller
annen) som angir at referenten er UKJENT for taler.

I både norsk og russisk kan vi ha slike perspektivskifter, der den som snakker
beskriver noe fra synspunktet til en annen person. I slike setninger har jeg ikke
funnet en klar regel for når slike perspektivskifter skjer i norsk og russisk, men
fortelleren må ha tilstrekkelig “nærhet” til subjektet, for å kunne innta personens
synspunkt.

13Kan her også tolkes som en midtskalakvantor. Se (5.4.2.3) for en mulig forklaring.
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Perspektivskifter er et vanlig virkemiddel for å uttrykke nærhet til handlingen. I
norsk har vi absolutt tid, det vil si at verbet bøyes i forhold til et absolutt tidspunkt.
Et virkemiddel som kan bli tatt i bruk er fortellende fortid, der verbet bøyes i nåtid,
selv om handlingen skjedde i fortid. Dette kan gjøres i både norsk og russisk.

Når vi ser på tidsbøying av verb, er det også klart at vi kan ha forskjellig perspek-
tiv i norske og russiske setninger. I russisk har vi noe som kalles relativ tid. I
praksis vil det si at perspektivet i setningen er relativt i forhold til det styrende
setningsleddet.

Figur 4: Relativ tid og absolutt tid i norsk og russisk.

Eksempelet i figur 4 er hentet fra Anna Karenina av Lev Tolstoj og vil bli diskutert
i kapittelet om что-нибудь. Her har vi fortellende fortid i både den norske og
den russiske setningen, men tidsperspektivet i leddsetningen er forskjellig. Også
for det ubestemte pronomenet kan perspektivet være forskjellig, og vi skal se i
undersøkelsene av что-нибудь, at taleren i den norske og den russiske setningen,
er ulik.

Selv om det ikke finnes én klar regel for når vi får et slikt perspektivskifte, er det
flere begrensninger.

Fortelleren kan ikke være taleren når vi har direkte tale. Utsagnet gjengis slik
det ble fremført, og perspektivet flyttes vekk fra fortelleren.

I setninger med direkte tale, der subjektet er førsteperson, er subjektet alltid ta-
leren. Imperativsetninger er direkte tale i første person, og også her er subjektet
alltid taleren.

Taleren og referenten kan ikke være en og samme person. Derfor kan hverken det
ubestemte pronomenet, eller substantivet det ubestemte pronomenet står attribu-
tivt til, regnes som taleren.
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4.3 Det russiske systemet

Det russiske språket er rikt på ubestemt pronomenrekker. Hvor mange avhen-
ger av hva slags definisjon man legger til grunn. Med bakgrunn i sin definisjon,
kommer Martin Haspelmath frem til syv hovedrekker, i tillegg til en rekke mar-
ginale rekker (2004, 272). Hans definisjon, som også er den definisjonen vi legger
til grunn for denne oppgaven, legger få formelle begrensninger på hva som kan
regnes som en ubestemt pronomenrekke. Det klareste eksemplet på dette ser vi
ved бы то ни было, som formelt har mer til felles med en elliptisk setning enn et
ubestemt pronomen.

Jelena Padutsjeva har på sin side en noe mer restriktiv definisjon og setter det
totale antallet hovedrekker til 5 (2009, 209). I tillegg til disse hovedrekkene nevner
hun også en rekke ord og setninger med ubestemt betydning, og det er her hun
plasserer бы то ни было (Padučeva 2009, 209). Den andre rekken som skiller
Haspelmath og Padutsjeva fra hverandre er любой, som hun mener ligger nær i
betydning til de ubestemte pronomene (Padučeva 2009, 209).

Formelt sett dannes alle de russiske hovedrekkene, med unntak av nettopp любой
og бы то ни било, ved å kombinere et element som angir grad av bestemthet, med
et interrogativ som angir ontologiske kategori. Rekkefølgen på disse elementene
varierer noe, og det samme gjør rekkenes grad av grammatikalisering der de er
styrt av preposisjoner.

Denne måten å danne en ubestemt pronomenrekke, ved å kombinere en bestemt-
hetsmarkør med et interogativ, er typisk, og majoriteten av verdens språk danner
ubestemte pronomenrekker avledet av interrogativer (Haspelmath 2004, 27).

4.3.1 Det russiske implikasjonskartet

Figur 5: Russisk Implikasjonskart, tegningen er en gjengivelsen fra Indefinite
Pronouns (Haspelmath 2004, 273).
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4.3.2 Кое-rekken

Кое-rekken dannes formelt ved å kombinere кое, og et etterstilt interrogativ
som angir den ontologiske kategorien. Interrogativet bøyes i kasus, mens кое-
elementet er ubøyelig. Какой bøyes også i genus og tall. Elementene kombineres
med en bindestrek.

Der rekken er styrt av en preposisjon, vil denne bli plassert mellom elementene
og bindestreken vil falle bort.

Tabell 2: Skjematisk fremstilling av кое-rekken og hvordan den angir
forskjellige ontologiske kategorier (Haspelmath 2004, 273).

кое-

person кое-кто
ting кое-что
sted кое-где
tid кое-когда
måte кое-как
mengde
determinativ кое-какой

Rekken kan ikke kombineres med сколько for å uttrykke mengde direkte. Det er
mulig å kombinere кое-какое med ord som количество (mengde) for å få tilnær-
met samme betydning, men vi må gå utenfor tekstkorpuset for å finne eksempler
på dette.

Кое-rekken brukes i russisk kun til å uttrykke SPESIFIKK KJENT. Det vil si
at rekken kun kan brukes i situasjoner der referenten er SPESIFIKK og den er
kjent for taleren (Haspelmath 2004, 275). Rekken er den eneste som dekker denne
funksjonen i implikasjonskartet, og er derfor den eneste måten å uttrykke denne
funksjonen på russisk ved hjelp av ubestemte pronomener.

Medlemmene av кое-rekken har ifølge Padutsjeva svakt bestemt referent denote-
rende status14 (Padučeva 2009, 212). Medlemmene av кое-rekken brukes i intro-
duserende posisjon, og dette er den eneste posisjonen som er mulig der referenten
er i entall (Padučeva 2009, 212–13).

Кое-rekken kan brukes “konspiratorisk”, der den talende, uten å nevne objektet,
allikevel regner med at motparten skjønner hva, eller hvem det snakkes om (Pa-
dučeva 2009, 213).

14Fra russisk: референтный денотативный статус слабой определенности.
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4.3.3 То-rekken

То-rekken dannes formelt ved å kombinere то og et foranstilt interrogativ som an-
gir ontologisk kategori. Interrogativet bøyes i kasus, mens то-elementet er ubøye-
lig. Какой bøyes også i genus og tall. Elementene kombineres med en bindestrek.

Der rekken er styrt av en preposisjon, vil denne bli plassert foran begge elemente-
ne.

Tabell 3: Skjematisk fremstilling av то-rekken og hvordan den angir
forskjellige ontologiske kategorier (Haspelmath 2004, 273).

-то

person кто-то
ting что-то
sted где-то
tid когда-то
måte как-то
mengde сколько-то
determinativ какой-то

То-rekken kan brukes i funksjonene SPESIFIKK UKJENT, IRREALIS USPESI-
FIKK, såvel som SPØRSMÅL og KONDISJONAL. Det er den eneste rekken som
kan uttrykke SPESIFIKK UKJENT, og dette kan sies å være dens hovedfunksjon
(Haspelmath 2004, 273). Det er en sterk tendens til at rekken tolkes SPESIFIKK
(Haspelmath 2004, 273).

То-rekken konkurrerer med нибудь-rekken i alle funksjoner utenom SPESIFIKK
UKJENT. Rekkene kan allikevel ikke uten videre brukes om hverandre. I funksjo-
nene SPØRSMÅL og KONDISJONAL spiller talerens forventning inn på hvilke
ubestemte pronomener som er akseptable. Der taleren forventer et positivt svar,
brukes то-rekken, mens det i de tilfeller taleren ikke forventer et positivt svar,
blir нибудь-rekken brukt (Haspelmath 2004, 84–85). I bekreftelsespørsmål av ty-
pen “Правда что…”, forventes et positivt svar, og det er bare то-rekken som er
akseptabel (Haspelmath 2004, 84).

(18) (R) Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое?
(N) Ikke sant, det er noe godt og sjarmerende ved henne?

Fortellinger for barn, Lev Tolstoj

Mens i setninger med “Разве” forventes ikke et positivt svar og то-rekken tillates
ikke (Haspelmath 2004, 84).

(19) (R) Разве она в этом понимает что-нибудь?
(N) Forstår de seg virkelig på slikt?

Tsjekhov: Kvinneskjebner og andre fortellinger, Anton Tsjekhov
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I tillegg til dette kan det nevnes at i enkelte idiolekter, brukes også то-rekken til å
uttrykke SPESIFIKKKJENT, selv om dette ikke regnes som normativt (Padučeva
2009, 211):

(20) Я хочу вам что-то сказать. (Padučeva 2009, 211)

4.3.4 Нибудь-rekken

Нибудь-rekken dannes formelt ved å kombinere нибудь og et foranstilt interroga-
tiv som angir ontologisk kategori. Interrogativet bøyes på samme måte som i кое-
og то-rekke, mens нибудь-elementet er ubøyelig. Elementene kombineres med en
bindestrek.

Der rekken er styrt av en preposisjon, vil denne bli plassert foran elementene.

Tabell 4: Skjematisk fremstilling av нибудь-rekken og hvordan den
angir forskjellige ontologiske kategorier (Haspelmath 2004, 273).

-нибудь

person кто-нибудь
ting что-нибудь
sted где-нибудь
tid когда-нибудь
måte как-нибудь
mengde сколько-нибудь
determinativ какой-нибудь

Нибудь-rekken dekker funksjonene IRREALIS USPESIFIKK, SPØRSMÅL og
KONDISJONAL i implikasjonskartet. Rekken er ikke alene om å dekke noen
av funksjonene, og konkurrerer med то- og либо-rekken. I KONDISJONAL
konkurrerer rekken også med бы то ни было.

I funksjonene SPØRSMÅL og KONDISJONAL spiller talerens forventning inn.
Der det er en forventning om negativt svar, utelukkes то-rekken, mens en positiv
forventning utelukker нибудь-rekken.

Dette betyr at vi står igjen med IRREALIS USPESIFIKK som en slags hoved-
funksjon for rekken. Her konkurrerer den med то-rekken, men siden denne ofte
blir tolkes SPESIFIKT, brukes gjerne нибудь-rekken (Haspelmath 2004, 274).
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4.4 Det norske systemet

4.4.1 Norsk referansegrammatikk

I den norske grammatikken har synet på ubestemte pronomener endret seg over
tid. Ordklassen ubestemte pronomen var tidligere en løst definert gruppe av ord
som ikke viste til noen eller noe bestemt, og omfattet blant annet alle, noen, ingen,
hver og annen15 (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 23).

I den senere tid har det utviklet seg en mer restriktiv definisjon. Denne restrikti-
viteten henger blant annet sammen med at det har blitt skilt ut en egen ordklasse
som blir kalt kvantorer, hvor vi finner igjen de fleste ordene som tidligere var
definert som ubestemte pronomener.

Norsk referansegrammatikk definerer et ubestemt pronomen slik:

Et ubestemt pronomen er et pronomen uten antecedent eller spesifikk referan-
se, men med allmenn uspesifisert referanse. (Faarlund, Lie, og Vannebo
1997, 344.)

Dette er en delt formell-funksjonell definisjon. Det formelle elementet krever at
det ubestemte pronomenet tilhører ordklassen pronomen, mens det funksjonelle
elementet utelukker de pronomener som har antecedent, eller som har en spesi-
fikk referanse.

Definisjonen genererer svært få norske eksempler, og ifølge Faarlund, Lie, og
Vannebo, er det bare pronomenet man som tilfredsstiller denne definisjonen.
Dette pronomenet er i tillegg begrenset til subjektposisjon (1997, 344).

(21) (N) Man kan ikkje gråte over et toskat duellsår i underlivet.
(R) Нельзя плакать из-за раны в живот, полученной на глупой дуэли.

Dinas Bok, Herbjørg Wassmo

For våre undersøkelser faller imidlertid dette pronomenet inn under det vi kaller
generiske pronomener. Generiske pronomener er relativt uvanlige i et typologisk
perspektiv (Haspelmath 2004, 12). De oppfører seg også på en annen måte enn
ubestemte pronomener av den typen vi undersøker i denne oppgaven. Som vi ser
i eksempel (21), ville man heller ikke i russisk, med sitt omfattende system av
ubestemte pronomenrekker, brukt ubestemte pronomener i slike tilfeller.

Årsaken til at definisjonen genererer så få norske ubestemte pronomener, ligger
både i den formelle, og i den funksjonelle delen av definisjonen. Mange av de nors-
ke utrykkene oversetterne bruker i gjengivelser av de russiske ubestemte prono-
mene er i liten grad grammatikaliserte. De norske utrykkene et eller annet, et
og annet og hva som helst, blir ikke oppfattet som en enkelt enhet, men heller et
elliptisk uttrykk. Av de ubestemte pronomene jeg har funnet i denne oppgaven,

15Alle og hver synes ikke å ha en uspesifikk referanse, og faller i så måte egentlig ikke inn under
definisjonen for gruppen.
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er det antagelig bare noe/noen og ingen som tilfredsstiller den formelle delen av
definisjonen.

Dette kunne løses ved å legge til grunn en løsere definisjon på pronomener og
slik få med de utrykkene som falt utenfor den formelle delen av definisjonen. Den
funksjonelle delen av definisjonen ville allikevel utelukke de fleste tilfellene.

I undersøkelsen finner vi at noe/noen, et eller annet, og et og annet kan brukes til
å uttrykke SPESIFIKK referanse, og disse ville derfor ikke ha kvalifisert som ube-
stemte pronomener ifølge den funksjonelle delen av definisjonen. Faktisk vil alle
rekker som dekker funksjoner til venstre for IRREALIS USPESIFIKK utelukkes
som ubestemte pronomener.

Av de russiske ubestemte pronomenrekkene vi undersøker i denne oppgaven, er
det bare medlemmene av нибудь-rekken som kan regnes som ubestemte pronome-
ner i henhold til denne definisjonen. Få vil karakterisere medlemmene av кое- og
то-rekken som noe annet enn ubestemte pronomener, og vi kan si at definisjonen
egner seg dårlig til å identifisere ubestemte pronomener, både i norsk og i russisk.

4.4.1.1 Kvantorer

I norsk referansegrammatikk er det skilt ut en egen kategori kalt kvantorer. Den-
ne ordklassen inneholder det man tidligere kalte ubestemte pronomener (Faar-
lund, Lie, og Vannebo 1997, 23). I tillegg til disse, er tallordene plassert i denne
gruppen (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 217–18).

I Norsk referansegrammatikk defineres kvantorer slik:

Kvantorer er determinativer som uttrykker mengde eller kvalitet av ulike slag
(Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 216).

Også dette er en delt formell-funksjonell definisjon. Den formelle delen angir at
en kvantor må høre til gruppen determinativ, mens den funksjonelle delen angir
at en kvantor må uttrykke mengde eller kvalitet.

Det vi kan kalle midtskalakvantorer16, og allkvantorer ser ut til å passe godt un-
der denne definisjonen. For mange av de andre medlemmene er ikke dette tilfel-
let. Gruppen virker å bli brukt som en slags samlekategori, på samme måte som
ubestemte pronomener tidligere ble det. Mange av ordene som blir plassert un-
der denne paraplyen uttrykker hverken tall eller kvalitet, men heller eksistens og
ubestemthet.

Faarlund, Lie, og Vannebo har delt kvantorer inn i to ytterligere undergrupper
basert på formelle egenskaper: kvantorer som bøyes i tall og genus, og kvantorer
uten bøyning (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 216).

16Oversatt fra det engelske utrykket mid-scalar quantifiers.
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4.4.1.1.1 Kvantorer uten bøyning

Kvantorer uten bøyning inneholder grunntallene fra 2 og oppover, og uttrykker
alltid en bestemt mengde (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 218). En rekke adjek-
tiver sies også å kunne brukes som kvantorer uten bøyning slik som Få, mange,
enkelte og lignende. (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 218). Dette er gruppen som
Haspelmath kaller midtskalakvantorer (2004, 11). Disse ordene har ifølge Has-
pelmath ingenting med ubestemthet å gjøre (2004, 11), og det er riktig at disse
ikke kan kalles ubestemte pronomener. Mange ubestemte pronomener er imidler-
tid avledet av midtskalakvantorer, og det er kanskje derfor de tidligere har blitt
regnet som ubestemte pronomener (Haspelmath 2004, 12).

Også ord som begge og samtlige regnes som kvantorer uten bøyning (Faarlund,
Lie, og Vannebo 1997, 218). Disse faller inn under gruppen både Haspelmath og
Norsk referansegrammatikk kaller allkvantorer (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997,
218) (Haspelmath 2004, 12). Allkvantorer uttrykker alltid en bestemt mengde, og
er semantisk bestemte (Haspelmath 2004, 218). Allkvantorer kan også i mange
språk kombineres med bestemt artikkel (Haspelmath 2004, 12). Disse bør derfor
ikke regnes regnes som ubestemte pronomener, og det er riktig av Faarlund, Lie,
og Vannebo å skille dem ut fra denne ordklassen ubestemte pronomen.

4.4.1.1.2 Kvantorer som bøyes i tall og genus.

Det er i denne gruppen vi finner igjen flere av ordene som brukes i oversettelser
av russiske ubestemte pronomener. Norsk referansegrammatikk definerer disse
ordene som kvantorer med bøyning:

Tabell 5: Tabell over kvantorer som bøyes i tall og genus i bokmål slik
den fremgår i Norsk referansegrammatikk (Faarlund, Lie, og Vann-
ebo (1997), s. 216-217).

Entall mask. Entall fem. Entall Nøytrum Flertall

noen noen noe noen
ingen ingen/inga intet ingen
én én/ei ett -
en en/ei et -
enhver enhver ethvert -
all all alt alle
hver hver hvert -
- - somt somme

Jeg er usikker på motivasjonen bak å skille kvantorene etter hvordan de bøyes.
Jeg vil også regne hver, enhver og alle som allkvantorer, sammen med begge og
samtlige uavhengig om de bøyes eller ikke.

Somt/somme må sies å være lite brukt i moderne norsk, i det minste i bokmål.
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Jeg kommer derfor ikke til å ta for meg dette.

Faarlund, Lie og Vannebo skriver at kvantoren en har to hovedbetydninger (1997,
224). Der en uttrykker grunntallet én, er det vanlig i skriftspråk med en aksent
over e-en i maskulinum og femininum (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 224). I
nøytrum skrives en med to t-er i denne betydningen (Faarlund, Lie, og Vannebo
1997, 224). I denne bruken uttrykker grunntallet én et bestemt antall og har in-
genting med ubestemthet å gjøre. Grunntallet har vel aldri blitt regnet som et
ubestemt pronomen.

En kan også opptre som ubestemt artikkel, og har ikke i denne betydningen kvan-
tifiserende betydning (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 225). I disse tilfellene ut-
trykker en heller ubestemthet, enn mengde eller kvalitet. Det samme kan i mange
tilfeller sies om noen, og til en hvis grad ingen.

4.4.1.1.3 Noen

Faarlund, Lie og Vannebo plaserer noen i en gruppe ord som “opptrer i substantiv-
fraser der det enten refereres til en ubestemtmengde i flertall eller til en ubestemt
størrelse i entall (‘en eller annen’) (1997, 220).

Denne beskrivelsen tar ikke for seg bruk av noe/noen alene, og passer nok best til
å beskrive tilfeller der pronomenet brukes som en midtskalakvantor. Forfatterne
påpeker imidlertid enkelte ting som kan være interessante for våre undersøkelser.

I flertall kan noen sammen med et substantiv brukes i utsagnssetninger, negerte
setninger, og i spørsmål. (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 221):

(22) Kari har kjøpt noen bøker.
(23) Kari har ikke kjøpt noen bøker.
(24) Har Kari kjøpt noen bøker?

I entall er det imidlertid bare negerte setninger og spørsmål som aksepteres (Faar-
lund, Lie, og Vannebo 1997, 221):

(25) *Kari har kjøpt noen bok.

Dette indikerer at vi har to versjoner av noe/noen, og at de kan brukes til å ut-
trykke forskjellige deler av implikasjonskartet.

Faarlund, Lie og Vannebo peker også på at noen brukes i sammenligningsledd der
det har betydningen hvem/hvilken som helst (1997, 222). Denne bruken av noe
tilsvarer KOMPARATIV i implikasjonskartet.

Selv om både en og noen kan brukes til å uttrykke eksistensspørsmål, spiller tale-
rens forventning inn på hvilken som er akseptabel. Ved positiv forventning er noe
utelukket (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 225).

(26) Du har vel et bilde av henne?
(27) *Du har vel noe bilde av henne?
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Der setningen negeres, forsvinner den positive forventningen, og noe tillates (Faar-
lund, Lie, og Vannebo 1997, 225)

(28) Du har vel ikke noe bilde av henne?

4.4.1.1.4 Ingen

Norsk referansegrammatikk klassifiserer ingen som en kvantor (Faarlund, Lie, og
Vannebo 1997, 216). Kvantoren har nektende betydning og kan negere kvantorer i
positive ytringer (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 226). Forfatterne kommer også
inn på det at ikke noen og ingen ofte har samme betydning (Faarlund, Lie, og
Vannebo 1997, 226). Det er imidlertid ikke alltid de kan brukes om hverandre, det
er tilfeller der de utviser komplementær distribusjon (Faarlund, Lie, og Vannebo
1997, 226–27, 884):

(29) *Jeg har sett ingenting.
(30) Jeg har ikke sett noen ting.

Dette tilskriver Faarlund, Lie og Vannebo ordstilling, der nektingsadverbet har sin
normale plass i midtfeltet (1997, 883). Ved å snu om på ordstillingen blir setningen
akseptabel.

(31) Ingenting har jeg sett.

Det er fult mulig å klassifisere ingen som en kvantor slik som det er gjort i Norsk
referansegrammatikk. En slik klassifisering er allikevel ikke helt nøyaktig. Ingen
uttrykker ikke mengde, men fravær av mengde. Ingen uttrykker ikke dette fra-
været eksplisitt, men gjennom å nekte eksistensen til det laveste punktet på en
pragmatisk skala.

At hovedfunksjonen til ingen er å uttrykke ubestemt referanse kan diskuteres.
Haspelmath selv innrømmer dette, og antyder at en ny definisjon kan være nød-
vendig (Haspelmath 2004, 12–13). Det er allikevel liten tvil om at ingen hører til
i systemet av ubestemte pronomener, og jeg har valgt å klassifisere ingen som et
ubestemt pronomen.

4.4.1.1.5 En

Norsk referansegrammatikk klassifiserer en som en kvantor og ikke et ubestemt
pronomen. Dette på tross av at en, i enkelte tilfeller, kan brukes uten antecedent
eller spesifikk referanse, menmed allmenn uspesifisert referanse, på sammemåte
som man17.

På samme måte som man, faller denne bruken av en innenfor det vi kaller gene-
riske pronomener, og derfor utenfor det vi skal undersøke i denne oppgaven.

17For mer om denne bruken av en se Norsk grammatikk: Riksmål og moderat bokmål (Askedal 2013,
117–20).
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En kan brukes til å uttrykke generell referanse (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997,
225). Det er dette vi kaller USPESIFIKK referanse. Faarlund, Lie og Vannebo vi-
ser også at både noe/noen og en har en slik referanse ved spørsmål i entall (1997,
224). Som vi ser i implikasjonskartet, er dette en egenskap som gjelder alle ube-
stemte pronomener som uttrykker polare spørsmål, uavhengig av språk.

Kvantoren en kan brukes til å uttrykke SPESIFIKK referanse, der referenten er
ukjent for den talende (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 224–25). Med andre ord,
kan den brukes til å uttrykke SPESIFIKK UKJENT.

Kvantoren kan altså uttrykke flere funksjoner i implikasjonskartet. Den kan også
sies å ha sin hovedfunksjon i å uttrykke ubestemt referanse. En har ingen se-
mantisk verdi i seg selv, og må anses som et grammatisk ord. Vi har definert et
ubestemt pronomen som et grammatisk uttrykk som har sin hovedfunksjon i å
uttrykke ubestemt referanse. En passer godt inn i denne definisjonen.

Det er allikevel enkelte ting som taler mot en slik tolkning. En kan sees på som en
del av substantivet, heller enn et selvstendig element. Ser vi ubestemt pronomen i
sammenheng med bestemt form av substantiv, blir dette tydeligere: En bil, bilen,
en bok, boken, et hus, huset. At en er obligatorisk i mange tilfeller, taler også for
en slik tolkning.

Det finnes tilfeller der en kan stå alene, uten å være del av et substantiv. Denne
bruken er imidlertid begrenset til person, og er ikke fullstendig om den ikke har
et forklarende ledd, et underforstått substantiv eller peker tilbake på en tidligere
introdusert referent.18

(32) ?Jeg har snakket med en.
(33) Jeg har snakket med noen.
(34) Jeg snakket med en som sa at en er et ubestemt pronomen.
(35) Har du sett en bil? Jeg så en i går.

Norsk referansegrammatikk klassifiserer en som en kvantor. En har sin hoved-
funksjon i å uttrykke ubestemthet, og har etter min mening lite med kvantorer å
gjøre.

En deler mange egenskaper med ubestemte pronomener slik vi har definert dem i
denne oppgaven. Fordi en er så nært knyttet oppmot substantiver, har jeg allikevel
ikke klassifisert ordet som et ubestemt pronomen.

4.4.1.2 Indefinite substantivfraser

Norsk referansegrammatikk tar også for seg noe de kaller indefinitte substantiv-
fraser. Frasen defineres slik:

En indefinitt substantivfrase er en innholdsmessig ubestemt frase, med ikke-
unik referanse (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 290).

18Sæbø påpeker at mange tilfeller er nøvendig med en relativsetning der hvor man har et fritt valg
element (Sæbø 2001, 744–45).
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Som vi ser i definisjonen, er en indefinitt substantivfrase en frase med USPESI-
FIKK referanse. Indefinitte substantivfraser blir stort sett innledet med noen eller
en (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 290).

Faarlund, Lie og Vannebo nevner tre tilfeller der noe og en innleder slike fraser.

1. Til å innføre en størrelse som er ukjent for mottakeren (Faarlund, Lie, og
Vannebo 1997, 290).
Både en og noen kan brukes til å introdusere et potensielt subjekt, og po-
tensielle subjekter er vanligvis indefinitte (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997,
290). Dette er det Padutsjeva kaller introduserende (Padučeva 2009, 212–
13).

2. Til å uttrykke egenskaper som karakteriserer en person.
En kan brukes sammen med personnavn i indefinitte substantivfraser for
å referere til egenskaper som karakteriserer en person (Faarlund, Lie, og
Vannebo 1997, 291).

3. For å uttrykke en uspesifisertmengde (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 291–
92). Ved ikke-tellelige substantiver brukes determinativformen noe for å ut-
trykke en uspesifisert mengde (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 291–92).

4.4.2 Norden

Haspelmath tar ikke for seg norsk, hverken i gruppen av 40 språk, eller i den
utvidede gruppen på hundre språk. Han tar derimot for seg de nordiske språkene
svensk, figur 6, og islandsk, figur 7.

Figur 6: Svensk Implikasjonskart (Haspelmath 2004, 249)

Det svenske implikasjonskartet er ikke overraskende det som står norsk nærmest,
og både nogon, ingen og som helst har norske ekvivalenter. De to førstnevnte pro-
nomene danner rekker ved å kombineres med substantiver, mens som helst kom-
bineres med interrogativer.
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Figur 7: Islandsk Implikasjonskart (Haspelmath 2004, 252)

Tabell 6: Skjematisk fremstilling av ubestemte pronomener i svensk
(Haspelmath 2004, 249)

interrogativ
någon-
rekken

ingen-
rekken

som
helst-rekken

person vem någon ingen vem som helst
ting vad någon-ting

något
ingen-ting
intet

vad som helst

sted var någon-stans ingen-stans var som helst
tid när någon gang aldrig när som helst
måte hur på något vis hur som helst
determinativ vilken någon ingen vilken som

helst

En rekke ting kommer ikke frem i dette kartet. Tidsversjonen av någon, någon-
sin kan kun brukes i negativ-polaritetsområder (Haspelmath 2004, 251). Vi kan
forvente å finne det samme i noen. Muligens er det her også en forskjell på noen
gang og noensinne.

Någon konkurrerer med ingen-rekken, og når negeringen skjer preverbalt, er in-
gen foretrukket (2004, 251). Postverbalt foretrekkes något over ingen (Haspelmath
2004, 251). Dette er noe av det samme Faarlund, Lie og Vannebo peker på ved in-
gen og noen i norsk, som de også tilskriver ordstilling (1997, 226–27, 883–84).

Formelt sett skiller den norske og den svenske som-helst-rekken fra hverandre på
et punkt. Der som-helst rekken står attributivt til et substantiv, plasseres på norsk
nesten alltid substantivet til slutt i nomenfrasen19. I svensk er det ikke unormalt
at dette elementet blitt plassert mellom interrogativet og som helst.

19Det er 130 tilfeller av interogativ + som helst i korpuset, men bare tre tilfeller med et mellomstilt
substantiv
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Som vi ser, er det mange likheter mellom norske og svenske ubestemte pronome-
ner, og det svenske kartet er et godt utgangspunkt for våre undersøkelser20.

5 Hoveddel

5.1 Кое-rekken

Кое-rekken brukes i russisk til å uttrykke funksjonen SPESIFIKK KJENT i Has-
pelmaths implikasjonskart (Haspelmath 2004, 273). Det vil si at den brukes til å
uttrykke de tilfeller der referenten er kjent for taleren, men samtidig ukjent for
adressaten (Haspelmath 2004, 119).

Rekken er interessant å undersøke, både fordi den ligger i ytterkanten av implika-
sjonskartet, og tegner en grense for systemet av ubestemte pronomener, og fordi
den kun dekker én funksjon i Haspelmaths implikasjonskart. Denne funksjonen
er heller ikke dekket av noen av de andre russiske pronomenrekkene.

Кое-rekken må sies å være den mest markerte av pronomenrekkene jeg undersø-
ker i denne oppgaven. Rekken genererer færrest treff i korpuset, og dekker færrest
funksjoner i implikasjonskartet.

Som vi skal se i de følgende undersøkelsene, foretrekker oversetterne å oversette
кое-rekken med det vi kan kalle noe-rekken og og-rekken.

Til og-rekken har jeg regnet: et og annet, en og annen, her og der, og hist og her. Vi
skal se at denne rekken virker å være begrenset til å kunne uttrykke SPESIFIKK
KJENT, og overlapper derfor godt med кое-rekken. Der кое-rekken blir oversatt
med og-rekken, ser det ikke ut som vi mister informasjon i oversettelsene.

Til noe-rekken har jeg regnet: noe og noen. I svensk så vi at den tilsvarende någon-
rekken dekket store deler av implikasjonskartet. Heller ikke i norsk er denne rek-
ken begrenset til å uttrykke SPESIFIKK KJENT. Der кое-rekken blir oversatt
med noe-rekken, kan vi miste informasjon i oversettelsene.

Vi ser også eksempler på at кое-rekken blir oversatt med eller-rekken. Til medlem-
mene av denne rekken regner jeg, et eller annet og en eller annen. Vi skal se at
denne rekken ikke ser ut til å kunne uttrykke SPESIFIKK KJENT. Der denne
rekken blir brukt i oversettelse av кое-rekken, skal vi se at det ofte handler om
ulikt perspektiv i de russiske og norske setningene.

5.1.1 Distribusjon av stammer

20Det er ikke uvanlig å undersøke norske og svenske ubestemte pronomener sammen. I The Se-
mantics of Scandinavian Free Choice Items tar Kjell Johan Sæbø for seg som-helst-rekken i norsk og
svensk (Sæbø 2001). Det samme gjør han i Natural Language Corpus Semantics: The Free Choice
Controversy (Sæbø 2004).
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Tabell 7: Distribusjon av stammer i кое-rekken. Lemmaform av “кое-
.” i russiske originaltekster med norske ekvivalenter, lagt til tilfeller
med stor bokstav som ikke blir fanget opp i søket. Lagt til to tilfeller
med midtstilt preposisjon. Jeg har utelatt tilfeller av кой* alene, da
disse ikke hører til кое-rekken. Sortert etter stamme og renset for
feil.

Pronomen Antall Prosent

-что 45 41,3%
-как 25 22,9%
-где 18 16,5%
-кто 12 11,0%
-какой 9 8,3%
Totalt 109 100%

Av de russiske pronomenrekkene jeg tar for meg i denne oppgaven, er кое-rekken
den med færrest treff i korpuset. Rekken er også den som dekker færrest funksjo-
ner i implikasjonskartet. Som vi ser i tabell 7, opptrer кое-rekken oftest som et
pronomen, men kan også opptre som et adverb og adjektiv.

I det følgende vil jeg ta for meg en av hver: кое-что, кое-где og кое-какой.

5.1.2 Кое-что

Tabell 8: Søk i russiske originaltekstermed norske ekvivalenter. Søkt
på “кое-что” som lemmaform og “кое” + “” + “что” i lemmaform for å
få med tilfeller der pronomenet opptrer sammen med preposisjon.

Norsk oversettelse Antall Prosent

et og annet 16 36,4%
noe/noen 16 36,4%
ting 3 6,8%
et eller annet 2 4,5%
det 2 4,5%
mer 2 4,5%
andre ting 1 2,3%
bare 1 2,3%
Totalt 43 100%

Som vi ser i tabell 8, er de vanligste oversettelsene av кое-что, et og annet og noe.
Dette er interessant fordi et og annet i så liten grad er brukt i oversettelser fra
russisk til norsk i korpuset. Et søk i korpuset på et og annet i norske oversettelser
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med russiske paralleller gir oss totalt 36 treff21. Det vil si at bruk av et og annet
som oversettelse av кое-что, står for om lag 44 prosent av den totale bruken av et
og annet i tekstkorpuset. Jeg har plukket ut noen eksempler på situasjoner hvor
oversettere bruker denne rekken, og sett om det er bruken av pronomenrekken
som er avgjørende for betydningen av setningene.

Bruken av noe er også interessant. Dette er den vanligste oversettelsen av både
что-то og что-нибудь. Noe-rekken må derfor sies å dekke et stort område av
implikasjonskartet. Fordi кое-rekken dekker et mindre område av implikasjons-
kartet, inneholder det mer informasjon enn noen. Det er derfor interessant å se
om oversetterne klarer å overføre all informasjonen i gjengivelsene av de russiske
originaltekstene. Jeg har plukket ut noen eksempler der jeg mener oversetteren
har lykkes med dette, i tillegg til eksempler der det virker som om dette har vært
mindre vellykket.

Også et eller annet dukker opp to ganger i undersøkelsen. Det kan derfor virke
som om eller-rekken også kan uttrykke SPESIFIKK KJENT. Ved nærmere etter-
syn skal vi imidlertid se at de norske oversettelsene ikke uttrykker SPESIFIKK
KJENT.

Av hensyn til plass, og i et forsøk på å få en oversiktlig oppgave vil jeg ikke ta for
meg de øvrige oversettelsene av кое-что.

5.1.2.1 Et og annet

Et og annet er en av de to mest brukte oversettelsene av кое-что. Siden dette er
en lite brukt pronomenrekke, kan vi regne den som mer markert en noe-rekken.
Rekken er ikke tegnet inn i det svenske implikasjonskartet, men den tilsvarende
ett och annat finnes i svensk. Det er derfor interessant å se på om oversetternes
valg av og-rekken over noe springer ut av et behov for å begrense tolkningen til
SPESIFIKK KJENT.

Ved perfektiv fremtid kan ubestemte pronomener ha SPESIFIKK og USPESI-
FIKK, såvel som KJENT og UKJENT referent (Haspelmath 2004, 45). I russisk er
de ulike pronomenrekkene sentrale i å angi hvilke tolkninger som er mulige. Om
dette ikke hadde vært tilfelle i norsk, hadde oversetternemåttet finne andremåter
å overføre denne informasjonen, eller risikert at den ble borte i gjengivelsen.

(36) (R) Возвращайся и сразу ко мне, я тебе кое-что покажу!
(N) Kom til meg med det samme, så skal jeg vise deg et og annet.

Døden og pingvinen, Andrej Kurkov

I (36) har vi et eksempel på direkte tale. Det er derfor ingen tvil om hvem som
er den talende i hverken den norske eller den russiske setningen. I den norske
setningen er taleren jeg, og i den russiske er taleren я (jeg).

21Søk i korpuset på et og annet i norske oversettelser med russiske paralleller gir oss totalt 37 treff,
men ett av dem er en russisk oversettelse fra svensk og holdes derfor utenfor.
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Ut i fra det russiske ubestemte pronomenet kan vi lese at den talende ikke bare an-
tar referentens eksistens og unike identifisering, men at denne identifiseringen er
kjent for taleren. Dette er også slik jeg mener man må tolke den norske setningen.

(37) ?? Kom til meg med det samme, så skal jeg vise deg et og annet, men jeg
vet ikke hva.

I eksempel (37) forsøker vi å tvinge frem en UKJENT tolkning. En slik setning vir-
ker ikke å være akseptabel. Man kan stille spørsmålet om det er konteksten, eller
det ubestemte pronomenet selv, som setter begrensning på hvordan setningen kan
tolkes. Hvis det er konteksten som setter begrensninger, kan vi ikke utelukke at
et og annet kan uttrykke flere funksjoner i implikasjonskartet. Hvis det motsatte
er tilfelle, er det en indikasjon på at det ubestemte pronomenet er begrenset til å
uttrykke SPESIFIKK KJENT.

Både den russiske originalsetningen og den norske oversettelsen er bygd opp på
noenlunde sammemåte. Vi har en imperativ setning etterfulgt av en hovedsetning.
Setningene beskriver to handlinger som følger etter hverandre i tid, der den ene er
en forutsetning for den andre. Dette er eksplisitt uttrykt i den norske oversettelsen
ved så.

Imperativer utelukker bruk av SPESIFIKKE pronomenrekker fordi det bryter
med samarbeidsprinsippet i Grices konversasjonsnormer (Haspelmath 2004, 42).
Dette gjelder imidlertid bare i imperativsetningen. Taleren ber ikke her lytteren
realisere referenten til det ubestemte pronomenet. Taleren lover at hvis lytteren
følger oppfordringen i imperativsetningen, vil taleren selv oppfylle referenten til
det ubestemte pronomene. Lytterens kjennskap til referenten er derfor ikke nød-
vendig for å realisere oppfordringen.

Siden setningen angir en handling i fremtid, er det heller ikke noe i veien for en
USPESIFIKK tolkning. Taleren kan ennå ikke ha bestemt seg for hva han skal
vise frem, og derfor hverken kjenne, eller anta referentens unike identifisering.
Det er dette vi ser om vi forsøker å tvinge frem en USPESIFIKK tolkning.

Som vi skal se i de senere undersøkelsene, kan ikke eller-rekken uttrykke SPESI-
FIKK KJENT. Hvis vi bytter ut og med eller, kan vi se om den samme endringen
forekommer i den norske oversettelsen som hvis vi bytter ut кое- med -то, i den
russiske originalsetningen.

(38) (R) Возвращайся и сразу ко мне, я тебе что-то покажу!
(N) Kom til meg med det samme, så skal jeg vise deg et eller annet.

Her forteller taleren motparten at han ønsker å vise ham noe, men forteller sam-
tidig at han ikke selv vet hva han ønsker å vise. Selv om konteksten tillater en
tolkning slik som den i eksempel (38), må en slik tolkning sies å være litt rar.

Dette ser vi om vi bytter ut et og annet med noe. Som vi skal se videre i undersø-
kelsene, kan noe-rekken uttrykke både KJENT, UKJENT, SPESIFIKK og USPE-
SIFIKK referent.

(39) Kom til meg med det samme, så skal jeg vise deg noe.
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I eksempel (39) setter ikke det ubestemte pronomenet begrensninger på om man
kan tolke referentenKJENT,UKJENT, SPESIFIKK eller USPESIFIKK. Allikevel
er en SPESIFIKK KJENT tolkning helt klart den mest naturlige.

Oversetteren står fritt til å bruke ubestemte pronomenrekker som dekker flere
funksjoner i implikasjonskartet, så lenge de også dekker SPESIFIKKKJENT.Når
oversetteren velger å bruke det mer markerte et og annet, understreker han at ta-
leren holder tilbake informasjon. Så selv om en annen ubestemt pronomenrekke
ikke nødvendigvis hadde endret betydningen i setningen, hadde ikke en slik over-
settelse i like stor grad klart å fange opp tonen i setningen, og oversettelsen hadde
kanskje vært mindre vellykket.

Der konteksten i eksempel (36) gjorde en UKJENT tolkning vanskelig, er det i
eksempel (40) ingenting i konteksten som hindrer en slik tolkning.

(40) (R) (…) и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг; и еще кое-
что.
(N) (…) nå visste han også at browninger sirkulerte der; dessuten ytterlige-
re et og annet.

Petersburg, Andrej Belyj

Før vi kan se på de ubestemte pronomenrekkene, må vi fastslå hvem som er tale-
ren, altså hvem som det ubestemte pronomenet angir referenten er KJENT for. I
det aktuelle eksempelet vil jeg påstå at det er han/он, og ikke fortelleren. Hva en
person vet, er ikke noe som synes fra utsiden. For at fortelleren skal gjengi dette
med sikkerhet, må han innta perspektivet til han/он.

I eksempel (40) blir det uttrykt at han/он vet at det, i tillegg til browninger, er noe
som sirkulerer. Taleren har derfor antatt referentens unike eksistens. Konteksten
tillater derfor bare at det ubestemte pronomenet har SPESIFIKK referanse.

Det er imidlertid ikke noe i konteksten som står i veien for at denne referenten
ikke er KJENT for taleren. På samme måte som i eksempel (36), kan vi forsøke å
tvinge frem en UKJENT tolkning, ved å bruke et annet ubestemt pronomen.

(41) (R) (…) и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг; и еще что-
то.
(N) (…) nå visste han også at browninger sirkulerte der; dessuten ytterlige-
re et eller annet.

I eksempel (41) vet ikke taleren hva, foruten browninger, som sirkulerer. Konteks-
ten angir fortsatt at referenten må være SPESIFIKK, så det ubestemte pronome-
net uttrykker i eksempelet SPESIFIKK UKJENT.

Dette viser at konteksten tillater ubestemte pronomener med KJENT referent.
Ved å endre pronomenet til noe, kan vi se hva som er den mest naturlige tolknin-
gen.

(42) (…) nå visste han også at browninger sirkulerte der; dessuten ytterligere
noe.
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Her setter ikke det ubestemte pronomenet begrensninger på om det ubestemte
pronomenet kan tolkes KJENT eller UKJENT. Siden konteksten heller ikke gjør
det, blir setningen tvetydig.

I den originale oversettelsen i eksempel (40), har vi ikke denne tvetydigheten. Den
norske oversettelsen uttrykker, på samme måte som den russiske setningen, at
referenten til det ubestemte pronomenet er KJENT og SPESIFIKT. Som vi har
sett, kan ikke denne tolkningen tillegges konteksten. Det ser med andre ord ut
som om bruken av et og annet er avgjørende for hvordan setningen i eksempel (40)
kan tolkes. Hadde oversetteren valgt en annen ubestemtrekke, hadde vi mistet
informasjon i oversettelsen. Ved å bruke et og annet ser det ikke ut som om det er
noen tvetydighet, og oversettelsen må regnes som vellykket.

5.1.2.2 Noe/Noen

Som vi ser i tabell 8, blir кое-что ofte oversatt med noe eller noen. Jeg har
valgt å kalle disse noe-rekken. I svensk dekker den tilsvarende någon-rekken, i
tillegg til SPESIFIKK KJENT, store deler av implikasjonskartet. Som vi skal
se, er noe/noen den vanligste oversettelsen av både что-то, og что-нибудь. Vi
kan derfor anta at noe-rekken, på samme måte som någon-rekken, dekker flere
funksjoner i implikasjonskartet.

Dette står i kontrast til кое-что som kun dekker én funksjon i implikasjonskartet.
Den russiske ubestemtrekken setter derfor mye klarere begrensinger for hvordan
en frase kan tolkes. Vi må derfor undersøke om oversetterne mister informasjon
i gjengivelsene og det oppstår tvetydighet, eller uriktige oversettelser. Hvis dette
ikke er tilfellet, er det interessant å se hvordan distinksjonen mellom KJENT og
UKJENT, og mellom SPESIFIKK og USPESIFIKK kommer til uttrykk i overset-
telsene.

(43) (R) — Позвольте, мне нужно кое-что сообщить господину Фандорину,—
решительно объявил я и взялся за дверную ручку, однако японец,
проворно поднявшись, преградил мне путь.
(N) “Tillat meg, jeg må si noe til Fandorin,” erklærte jeg besluttsomt og
tok i dørhåndtaket, men japaneren reiste seg kjapt og sperret veien for meg.

Kroningen, Boris Akunin

Setningene i eksempel (43) er bygd opp på forskjellig måte. Den russiske setningen
er en upersonlig setning slik jeg har illustrert i eksempel (44), mens den norske
oversettelsen ikke er det.

(44) мне | нужно | кое-что | сообщить | господину Фандорину
jeg(dat)|nødvendig|noe (SPES)|meddele(inf)| herr Fandorin(dat)
det er nødvendig for meg å meddele herr Fandorin noe

Begge setningene i eksempel (43) er direkte tale, og fortelleren (Jeg-et i fremtiden,
relativt til taletidspunktet) er utelukket som taleren. I den norske setningen er det
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derfor subjektet jeg som er taleren, mens i den russiske er det det logiske subjektet
мне som er taleren. Referenten er i begge tilfeller det personen ønsker å fortelle.

En UKJENT tolkning av referenten til det ubestemte pronomenet ville innebære
at jeg-et formidlet til japaneren at han ønsker å si noe, men ikke vet hva. Motiva-
sjonen til den talende er å slippe forbi japaneren, og en UKJENT tolkning ville
ikke gitt mening.

Selv om noe/noen og кое-что har ulike sannhetsbetingelser, har de samme sann-
hetsverdi, fordi konteksten setter begrensninger på hvordan setningen kan tolkes.

Figur 8: Sannhetsbetingelse og sannhetsverdi i kontekst

Oversetteren kan her bruke et hvilket som helst ubestemt pronomen i oversettel-
sen av кое-что, så lenge det også kan uttrykke SPESIFIKK KJENT. Informasjon
om talerens kjennskap til referenten følger implisitt av konteksten. Ved å her over-
sette кое-что med noe, lykkes oversetteren med å overføre all informasjonen fra
originalsetningen, og oversettelsen må regnes som vellykket.

Noe av det samme ser vi i eksempel (45).

(45) (R) В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его
вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его.
(N) Det var fremdeles noe forfinet ved ham. All hans uro, hans sykelige
redsel på egne vegne vitnet til hans fordel i så måte.

Syv ungdomsfortellinger, Fjodor Dostoevskij

Her er taleren fortelleren, både i den russiske originalteksten, og i den norske over-
settelsen. Jeg-et er ikke subjekt i noen av setningene, og personen blir beskrevet
sett utenfra.

Referenten til noe og кое-что er en egenskap ved personen som beskrives i set-
ningen. Verbet i den norske setningen å være uttrykker eksistens, og uttrykker
at referenten er SPESIFIKK. Det russiske verbet оставаться (forbli), uttrykker
også eksistens, og referenten er også her SPESIFIKK.

Det ubestemte pronomenet i den russiske setningen angir at referenten er KJENT
for taler. Noe kan uttrykke både KJENT og UKJENT referent. Hvis vi bare ser
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på det på den første setningen i den norske oversettelsen, kan det ubestemte pro-
nomenet ha både KJENT og UKJENT referent.

(46) KJENT Det var fremdeles noe forfinet ved ham, (hans talemåte og frem-
toning).
UKJENT Det var fremdeles noe forfinet ved ham, (men jeg kan ikke sette
fingeren på hva).

I kombinasjon med den påfølgende setningen blir imidlertid en UKJENT tolkning
av eksempel (45) vanskelig. På sammemåte som den KJENTE tolkningen i eksem-
pel (46) konkretiseres referenten. Siden taleren i dette tilfellet er fortelleren, den
samme som konkretiserer referenten, kan ikke denne være ukjent for ham.

På samme måte som i eksempel (43), angir ikke det ubestemte pronomenet i den
norske setningen at referenten ikke er KJENT for taleren. Informasjonen blir al-
likevel ikke borte, fordi den følger implisitt av konteksten. Det lykkes derfor over-
setteren å overføre all informasjon i gjengivelsen, som må sies å være vellykket.

I de fleste tilfeller virker det som om oversetterne lykkes i å overføre informasjon
om at referenten til det ubestemte pronomenet er kjent for taleren. Dette på tross
av at noe kan uttrykke flere funksjoner i implikasjonskartet. Samtidig finnes det
enkelte tilfeller der oversettelsene ikke lykkes like godt:

(47) (R) Я хотела бы вас спросить кое-что о жизненном смысле…
(N) Jeg hadde lyst til å stille Dem noen spørsmål om meningen med livet…

Petersburg, Andrej Belyj

I eksempel (47) uttrykker taleren et ønske. Ved et uttrykk om ønske er både SPE-
SIFIKK og USPESIFIKKmulig (Haspelmath 2004, 45), såvel som både KJENT og
UKJENT. Da кое-rekken kun uttrykker SPESIFIKK KJENT, er det i det russiske
eksempelet ingen tvetydighet.

I den norske setningen stiller det seg anderledes. Her setter ikke det ubestemte
pronomenet noen begrensing. Og siden konteksten heller ikke setter begrensnin-
ger, er flere tolkninger mulige:

(48) IRREALIS USPESIFIKK: Jeg hadde lyst til å stille Dem noen spørsmål
om meningen med livet… (Jeg har ikke formulert dem ennå)
SPESIFIKK UKJENT: Jeg hadde lyst til å stille Dem noen spørsmål om
meningen med livet… (Men jeg har glemt dem)
SPESIFIKK KJENT: Jeg hadde lyst til å stille Dem noen spørsmål om
meningen med livet… (Men jeg venter med å røpe hvilke)

Alle disse tolkningene er fullt ut akseptable. Det kan argumenteres for at den
mest naturlige tolkningen av oversettelsen er SPESIFIKK KJENT, men det opp-
står allikevel en tvetydighet som ikke eksisterer i originalsetningen. Det norske
ubestemte pronomenet inneholder mindre informasjon enn det russiske, og siden
denne informasjonen ikke følger implisitt av konteksten, blir denne borte i over-
settelsen.
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5.1.2.3 Et eller annet

Vi skal se i undersøkelsene av то- og нибудь-rekken at et eller annet kan uttrykke
UKJENT referent, og at pronomenet er vanlig å bruke i oversettelse av rekkene.
Vi har også sett i undersøkelsene av noe/noen og et og annet at ved å bruke et eller
annet endres betydningen til UKJENT.

Det kan derfor se ut som om eller-rekken, som jeg regner et eller annet sommedlem
av, ikke kan brukes ved KJENT referent. Dette ville bety at rekkene har ulike
sannhetsbetingelser, og at et eller annet i utgangspunktet ikke kan brukes til å
oversette кое-что, uten en betydningsendring.

Jeg har i mine undersøkelser allikevel funnet to eksempler der oversetteren har
brukt et eller annet i oversettelsene av кое-что. Det første av disse er hentet fra
Mesteren og Margarita.

(49) (R) Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явною целью
кое-что у него повыспросить.
(N) Først av alt tok de Ivan bort i en krok og satte ham ved et bord, det var
tydelig nok at de ville ha ham til å svare på et eller annet.

Mesteren og Margarita, Michail Bulgakov

I eksempel (49) er den russiske setningen SPESIFIKK. Dette kan vi si med sik-
kerhet, fordi кое-что kun kan brukes i SPESIFIKKE setninger der referenten
KJENT. Som vi skal se senere i oppgaven, er den norske eller-rekken ofte brukt i
oversettelser av нибудь-rekken. Vi kan derfor anta at rekken også kan brukes der
referent er USPESIFIKK.

Det er fullt mulig med USPESIFIKKE og SPESIFIKKE fraser i fortid og i ‘ønske’-
kontekster (Haspelmath 2004, 45). Vi må derfor se andre steder for å finne ut om
frasen kan tolkes SPESIFIKT, USPESIFIKT, eller om den er tvetydig.

Som nevn tidligere, er det tre mulig tester som kan avsløre om man har med en
SPESIFIKK frase. En av disse er at en parafrase med en eksistensiell setning kun
er mulig med en SPESIFIKK nomenfrase (Haspelmath 2004, 38).

(50) Det var et eller annet de ville han skulle svare på, og det kom tydelig frem.

Denne testen avslører at vi i den norske oversettelsen, på samme måte som i den
russiske originalteksten, har en referent som er SPESIFIKK.

Det andre spørmålet vi kan stille oss, er om både den russiske originalsetningen
og den norske oversettelsen er KJENTE, dvs. kjent for taleren. Før vi kan svare
på dette spørmålet, må vi imidlertid først se på om vi har den samme taleren i den
russiske originalsetningen, som i den norske oversettelsen.

Vi kan starte med den russiske setningen. Det perfektive russiske bevegelsesver-
bet отвести (ta, føre), står i flertalsform i fortid. Navnet Иван (Ivan) står i akku-
sativ (genitivsform, jfr. animatum), og er objektet i setningen. Subjektet uttrykkes
ikke eksplisitt, men russisk tillater at dette i enkelte tilfeller kan utelates, hvis
dette kan avledes av verbet.
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(51) Первым долгом | отвели | Ивана | в уголок, | за столик, |
Først av alt | [De] førte | Ivan (Obj.) | til hjørne | ved bordet |

с явною целью | кое-что | у него | повыспросить.
med klart mål | noe (SPES-KJENT) | hos dem | å spørre (perf.)

Det er dette utelatte subjektet som er taleren i den russiske setningen. Perspekti-
vet flytter fra fortelleren til subjektet i setningen. Referenten i setningen er spørs-
målene de har et klart mål om å få spurt. Det ubestemte pronomenet кое-что,
angir at de både antar og kjenner spørsmålene, referentens identitet.

Spørsmålene er referenten også i den norske oversettelsen. Her forekommer imid-
lertid ikke det perspektivskiftet som vi finner i den russiske setningen. Perspekti-
vet forblir hos fortelleren, og i oversettelsen sier et eller annet ingenting om hvor-
vidt referenten er kjent for subjektet i den norske setningen, men heller at den
ikke er kjent for fortelleren.

Det kan se ut som om det er den norske ubestemtrekken som er årsaken til det
ulike perspektiv i den norske og den russiske setningen. Hvis vi bytter ut et eller
annet med et og annet ser vi nemlig at vi kan få det samme perspektivskifte som
vi hadde i den russiske setningen.

(52) Først av alt tok de Ivan bort i en krok og satte ham ved et bord, det var
tydelig nok at de ville ha ham til å svare på et og annet.

Dette antyder at det er et eller annet som hindrer at denne perspektivendringen
forekommer. Referenten kan ikke være UKJENT hvis det er subjektet som er ta-
leren i setningen. Personene som skal stille spørsmålene, må nødvendigvis kjenne
spørmålene. Siden et eller annet ikke kan uttrykke en KJENT referent, står det
ubestemte pronomenet i veien for et perspektivskifte.

Informasjon om at referenten er KJENT for subjektet i setningen er ikke eksplisitt
uttrykt i den norske setningen. Denne informasjonen blir allikevel ikke borte. Vi
har slått fast at den norske setningen er SPESIFIKK. At de som ønsket å få svar
på et SPESIFIKT spørsmål, ikke skulle kjenne til dette SPESIFIKKE spørsmålet
er vanskelig å se for seg. Informasjonen følger altså implisitt av konteksten.

Selv om vi ikke mister informasjon i oversettelsen, er ikke oversettelsen helt vel-
lykket. Dette er fordi oversetteren legger inn informasjon som i utgangspunktet
ikke finnes i den russiske originalsetningen. Oversettelsen uttrykker at fortelle-
ren ikke har kjennskap til spørsmålene, mens den russiske originalsetningen ikke
tar stilling til dette.

Dette kunne vært unngått ved at oversetteren hadde brukt en annen ubestemt pro-
nomenrekke i oversettelsen som dekker over flere funksjoner i implikasjonskartet,
slik som noe.

(53) Først av alt tok de Ivan bort i en krok og satte ham ved et bord, det var
tydelig nok at de ville ha ham til å svare på noe.
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Oversetteren kunne også brukt et og annet, slik som i eksempel (52).

I det andre tilfellet jeg fant der et eller annet brukes til å oversette кое-что, ser
vi noe av det samme.

(54) (R) Должно быть, особа подметила кое-что в устремленном ей в спину
взоре, потому что взгляд моргающих глазок язвительно выразил:
(N) Personen måtte ha oppfattet et eller annet i blikket som stirret den i
ryggen, for uttrykket i de glippende små øynene sa giftig:

Petersburg, Andrej Belyj

I den russiske originalsetningen i eksempel (54) kan vi utlede av кое-что at frasen
er SPESIFIKK, og at referenten er KJENT for taler. Dette er informasjon som
ikke finnes i det ubestemte pronomenet et eller annet, som tvert i mot utelukker
KJENT referent.

Vi så i eksempel (49) at dette perspektivet kunne være ulikt i russisk og i norsk. Det
ser ut som vi har et lignende perspektivskifte i den russiske setningen i eksempel
(54).

I både den norske og den russiske setningen er referenten til det ubestemte prono-
menet det som antas at personen har oppfattet. På samme måte som i eksempel
(49) flyttes perspektivet i eksempel (54) fra fortelleren til subjektet i setningen.

Det ubestemte pronomenet кое-что angir at referenten er KJENT for taleren.
Med andre ord angir кое-что i den russiske setningen, at det som antas oppfattet
av personen, også er KJENT for personen.

I den norske setningen flyttes ikke perspektivet til personen. På samme måte som
i eksempel (49), henger dette sammen med at konteksten ikke tillater et slikt per-
spektivskifte. Et eller annet kan ikke brukes ved KJENT referent, og en slik tolk-
ning ville innebåret at det som ble oppfattet, ikke var KJENT for personen som
oppfattet det.

Det er heller ikke åpenbart at det ubestemte pronomenet i den norske setningen
er en SPESIFIKK frase. Tilfeller der taler uttrykker tvil, kan lisensiere en IRREA-
LIS tolkning (Haspelmath 2004, 40–41).

I eksempel (54) tar oversetteren i bruk konstruksjonen må…, for…, i gjengivel-
sen av der russiske konstruksjonen Должно быть…, потому что…. Disse kon-
struksjonene brukes til å uttrykke deduksjon, dvs. en årsakssammenheng, og en
epistemisk modalitet knyttet til denne årsakssammenhengen (Faarlund, Lie, og
Vannebo 1997, 599).

Jeg vil allikevel argumentere for at den mest naturlige tolkningen av den norske
oversettelsen i eksempel (54) er SPESIFIKK. Selv om konstruksjonen må…, for…
uttrykker en grad av tvil, er taleren i en slik konstruksjon forholdsvis sikker på
at deduksjonen medfører riktighet (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 599–600).

Kanskje uttrykker mindre grad av sikkerhet enn måtte, og om vi bruker dette i
stedet, blir setningen tvetydig:
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(55) Kanskje personen hadde oppfattet et eller annet i blikket som stirret den
i ryggen,

Det norske ubestemte pronomenet et eller annet uttrykker altså SPESIFIKK
UKJENT. Fortelleren antar eksistensen og den unike identifiseringen av det som
er oppfattet av personen, men det er ikke KJENT for ham hva som ble oppfattet.
Dette er informasjon som ikke finnes i den russiske setningen.

Det ubestemte pronomenet i den norske oversettelsen uttrykker ikke eksplisitt at
referenten er KJENT for personen. Denne informasjon følger allikevel av konteks-
ten, fordi personen som oppfatter, må kjenne hva som blir oppfattet.

I eksempel (54) har vi ulik taler i den russiske originalsetningen og den norske
oversettelsen. Dette medfører ikke at vi mister informasjon, fordi den informasjo-
nen som ikke uttrykkes eksplisitt, følger implisitt av konteksten. Oversettelsen er
allikevel ikke vellykket, fordi det er lagt til informasjon i oversettelsen som ikke
finnes i originalteksten.

5.1.3 Кое-где

Tabell 9: Søk på “кое-где” som lemmaform, i russiske originaltekster
med norske ekvivalenter.

Norsk oversettelse Antall Prosent

her og der 14 77,8%
et og annet sted 1 5,5%
hist og her 1 5,5%
et eller annet sted 1 5,5%
noen steder 1 5,5%
Totalt 18 100%

Кое-где genererer relativt få treff i korpuset, og vi må være forsiktige med å treffe
konklusjoner. Dataene peker nesten utelukkende i én retning, og kan, selv med få
treff, fortelle oss noe.

Som vi ser i tabellen over, er her og der den klart mest brukte oversettelsen, hist
og her kan sees på som et synonym. Ingen av disse er spesielt vanlige fraser i
norsk22. Disse, sammen med et og annet, tilhører alle og-rekken, og ser ut til å
være begrenset til det samme område i implikasjonskartet som кое-rekken. Dette
er et av de klareste eksemplene på korrelasjon mellom og-rekken og кое-rekken.
Jeg har valgt ut et eksempel, som jeg mener illustrerer dette godt, og diskutert
dette.

22Et søk i korpuset på her og der i norske oversettelser med russiske paralleller gir oss totalt 26 treff,
mens det kun finnes ett eksempel på hist og her.
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Vi ser at noen steder er brukt i oversettelse av кое-где. Siden dette ubestemte
pronomenet ikke inneholder like mye informasjon som sin russiske motpart, kan
vi undersøke om oversetteren får overført denne informasjonen på annet vis. Jeg
hr tatt for meg dette eksempelet, og sett om oversetteren har lykkes med dette.

Det er også ett tilfelle der кое-где blir oversatt med et eller annet sted. Vi har tidli-
gere i oppgaven hevdet at eller-rekken, som dette ubestemte pronomene tilhører,
ikke kan brukes i med SPESIFIKK KJENT referent. Jeg har tatt for meg dette
eksempelet, og diskutert dette.

5.1.3.1 Her og der

Her og der er den klart mest brukte oversettelsen av кое-где. Frasen dukker ikke
opp i noen av de andre undersøkelsene, noe som antyder at den er begrenset til å
uttrykke SPESIFIKK KJENT stedsangivelse.

Jeg har valgt å klassifisere her og der og hist og her sammen med et og annet
sted i det vi kaller og-rekken. Medlemmene er formelt sett ganske ulike, men deler
alle elementet og. De har alle like sannhetsbetingelser, og medlemmene av rekken
lisensieres på de samme stedene.

I eksempel (56) ser vi et typisk eksempel der кое-где blir oversatt med her og der:

(56) (R) К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где
украшавшие толпу.
(N) Til de unge hørte også hoffuniformene som her og der lyste opp i
mengden.

Anna Karenina, Lev Tolstoj

I den russiske setningen har кое-где flertallsreferanse, det samme har det norske
et og annet. Referentene i den russiske setningen er de steder der придворные
мундиры (hoffuniformer) har pyntet folkemengden. Fortelleren er den talende,
og beskriver hvordan han ser folkemengden.

Det er ikke bare det ubestemte pronomenet som begrenser tolkningen til SPE-
SIFIKK KJENT. Det er ikke mulig å beskrive hvordan noe ser ut, samtidig som
man benekter kjennskap til det som beskrives. Oversetteren stå derfor fritt til å
velge et ubestemt pronomen som uttrykker flere funksjoner i implikasjonskartet,
så lenge det også dekker SPESIFIKK KJENT.

Det er langt vanligere å bruke her og der, enn noen steder i oversettelse av кое-где.
Dette må derfor regnes for å være den minst markerte gjengivelsen.

Et og annet og кое-где ser ut til å ha de samme sannhetsbetingelsene, og ved å
bruke et og annet, lykkes det oversetteren å overføre all informasjonen uten å
legge til noe som ikke lå i originalsetningen. Oversettelsen må derfor regnes som
vellykket.
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(57) (R) (…) с таким видом свернул он наНевский, начинало смеркаться; кое-
где в витрине поблескивал огонек.
(N) (…) slik svingte han inn på Nevskij Prospekt, det begynte å mørkne;
her og der blinket et lys i et butikkvindu.

Petersburg, Andrej Belyj

Taleren er den samme i den russiske originalsetningen, og i den norske oversettel-
sen. Subjektet i setningen er et lys, og det er fortelleren som er taleren.

Referenten i både den russiske originalsetningen og i den norske oversettelsen er
der hvor vi finner lysene som blinker i butikkvinduet.

Verbet поблескивал (blinke) i den russiske originalteksten er imperfektivt og har
distributiv betydning. Det har fortidsform og er bøyd i entall med огонек (lys) som
subjekt. Кое-где har her flertallsreferanse, og tolkes også distributivt. Selv om vi
har et verb bøyd i entall, og et subjekt i entall, betegner setningen en serie med
subjekter, som blinker uregelmessig.

Det samme ser vi i den norske setningen. Vi har et substantiv i entall, men fordi
her og der alltid har flertallsreferanse, tolkes det distributivt. Vi har også her en
serie subjekter som blinker uregelmessig.

Her og der er den vanligste måten å uttrykke SPESIFIKK KJENT stedsreferanse
i oversettelsene, men både hist og her og et og annet sted kan brukes uten at vi får
en betydningsendring:

(58) (…) slik svingte han inn på Nevskij Prospekt, det begynte å mørkne; hist
og her blinket et lys i et butikkvindu.

(59) (…) slik svingte han inn på Nevskij Prospekt, det begynte å mørkne; et og
annet sted blinket et lys i et butikkvindu.

Her og der dekker de samme funksjonene i implikasjonskartet som кое-где. Ved å
bruke et ubestemt pronomen fra og-rekken, lykkes det oversetteren å overføre all
informasjon som finnes i den russiske originalsetningen.

5.1.3.2 Noen steder

Vi har slått fast at noen kan brukes til å uttrykke SPESIFIKK KJENT, og at noe-
rekken inneholder mindre informasjon en кое-что.

(60) (R) (…) цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была
скручена, кое-где треснула, (…).
(N) Fargen var som neglene på en olding, skinnet var halvt gjennomsiktig
og vridd eller sprukket noen steder, (…).

Medea og hennes barn, Ljudmila Ulitskaja

Det er kun forteller som kan være taleren i både den russiske originalteksten
og den norske oversettelsen. Referenten til det ubestemte pronomenet er i begge
tilfeller der hvor skinnet er vridd eller sprukket.
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Setningen er en beskrivelse av et sanseinntrykk. Taleren og sanseren er én og
samme person, og det er vanskelig å se for seg at taleren ikke skal kjenne til sine
egne sanseinntrykk. Det er allikevel mulig å tvinge frem en SPESIFIKKUKJENT
tolkning ved å bytte til et eller annet sted:

(61) Fargen var som neglene på en olding, skinnet var halvt gjennomsiktig og
vridd eller sprukket et eller annet sted, (…).

Her ser ikke lenger fortelleren direkte at skinnet er vridd eller sprukket, men ting
som tyder på at dette er tilfelle.

En slik tolkning er ikke mulig uten et ubestemt pronomen som tvinger frem en
omtolkning av setningen. Selv om noe-rekken kan ha en SPESIFIKK UKJENT
referent, er en slik tolkning så unaturlig at konteksten ikke tillater det.

Selv om noen steder inneholder mindre informasjon en кое-где, mister vi ikke den-
ne informasjonen. Informasjonen følger implisitt av konteksten, og oversettelsen
må sies å være vellykket.

5.1.3.3 Et eller annet sted

Vi har sett at et eller annet i utgangspunktet ikke kan brukes til å uttrykke SPE-
SIFIKK KJENT. I de tilfellene vi har sett at eller-rekken er brukt i oversettelser
av кое-rekken, har vi hatt ulikt perspektiv i den russiske og den norske setningen.
Dette ser ikke ut til å være tilfelle i det følgende eksempelet.

(62) (R) Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете
замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным
плитам…
(N) Kareten kjørte inn porten, det knirket i sanden, et eller annet sted
i måneskinnet dukket det opp sorte munkeskikkelser, det hørtes skritt på
stenhellene…

Tsjekhov: Kvinneskjebner og andre fortellinger, Anton Tsjekhov

Begge setningene beskriver sanseinntrykk sett fra kareten. Fordi fortelleren be-
skriver handlingene sett fra denne, spiller det ingen rolle om det er kareten eller
fortelleren som er taleren.

I den russiske setningen er delen med det ubestemte pronomenet bygd opp slik.
Кое-где har flertallsreferanse, og referenten til det ubestemte pronomenet er ste-
dene der munkeskikkelsene kommer til syne. Disse stedene er sanseinntrykk hos
taleren og derfor KJENT. Det perfektive verbet замелькать (begynne å glimte)
er ingressivt og angir det punktet der handlingen begynte.

Den norske setningen beskriver ikke det samme som den russiske. Et eller annet
kan bare ha entallsreferanse. Munkeskikkelsene i den norske setningenmå derfor
alle komme fra samme sted. Et eller annet angir at referenten ikke er KJENT for
taleren. Det vil si at setningen beskriver et sanseinntrykk: munkeskikkelser sett
fra vognen, mens den samtidig benekter kjennskap til sanseinntrykket: taleren

43



vet ikke hvor munkeskikkelsene er. Dette gir ingen mening uten at det tolkes som
indirekte sanseinntrykk.

Her lykkes det ikke oversettelsen å overføre all informasjon fra den russiske ori-
ginalsetningen. Situasjonen som beskrives i den norske oversettelsen, er ikke den
samme som er beskrevet i den russiske originalsetningen. Oversettelsen kan der-
for ikke regnes som vellykket.

5.1.4 Кое-какой

Tabell 10: Søk på “кое-какой” som lemmaform, i russiske original-
tekster, samt ett tilfeller med feilskrevet “кое -какие”. Det er ingen
tilfeller med mellomstilt preposisjon

Norsk oversettelse Antall Prosent

noen 6 66,7%
et og annet 1 11,1%
utelatt 2 22,2%
Totalt 9 100%

Av de ubestemte pronomene vi undersøker i denne oppgaven, er кое-какой er det
som genererer færrest treff i korpuset. Fordi vi har så få treff, er det begrenset hva
denne undersøkelsen kan vise.

Vi ser de samme ubestemte pronomenrekkene bli brukt i oversettelser av кое-
какой, som ved кое-что og кое-где. Noe-rekken er vanligere oversettelse enn det
som var tilfellet ved кое-что og кое-где, mens og-rekken er mindre vanlig.

Dette kan henge sammen med at кое-какой alltid står attributivt til et substantiv,
og at et og annet sammen med et substantiv, blir regnet som en for lang eller
komplisert oversettelse.

5.1.4.1 Noen

Som vi også har sett i undersøkelsene av кое-что og кое-где, kan noen brukes til
å uttrykke SPESIFIKK KJENT. Det er derfor ikke overraskende at dette er en
vanlig oversettelse av кое-какой. Alle de russiske treffene i korpuset står til et
substantiv i flertall. Begrensningene knyttet til noe-rekken i attributiv posisjon
ved entall spiller derfor ikke inn.

Siden noen også kan brukes i andre funksjoner enn SPESIFIKK KJENT, kan vi
undersøke om oversetteren, i disse situasjonene, klarer å overføre all den informa-
sjonen som ligger i det russiske ubestemte pronomenet.
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(63) (R) Я ведь о вас, господин вундеркинд, успел кое-какие справочки
навести.
(N) Jeg har nemlig rukket å skaffe meg noen opplysninger om Dem, herr
Wunderkind.

Tyrkisk gambit, Boris Akunin

Setningene i eksempel (63) uttrykker direkte tale, og det er ikke tvil om hvem som
er taleren. I både den norske og den russiske setningen er det opplysningene som
taleren sier han har tilegnet seg, som er referenten til de ubestemte pronomene.

I den russiske setningen uttrykker кое-какие at jeg-personen kjenner til opplys-
ningene som personen har skaffet til veie. Dette er også referenten i den norske
setningen. Noen uttrykker ikke at opplysningene er KJENT for jeg-personen, men
konteksten gjør at denne tolkningen ikke er mulig.

En SPESIFIKKUKJENT tolkning av setningenmå innebære at taleren uttrykker
at han har skaffet til veie opplysninger, samtidig som han uttrykker at han ikke
kjenner til dens eksistens. Hvis vi bytter ut noen med et eller annet kan vi forsøke
å tvinge frem en slik tolkning:

(64) ? Jeg har nemlig rukket å skaffe meg en eller annen opplysning om Dem,
herr Wunderkind.

Som vi ser, blir ikke denne setningen fullt ut akseptabel. Selv om det ubestemte
pronomenet noen ikke inneholder informasjon om talerens kjennskap til referen-
ten, følger denne informasjonen implisitt av konteksten. Dette er også tilfelle ved
alle de andre tilfellene der кое-какой blir oversatt med noen. Oversettelsen må
derfor regnes som vellykket.

5.1.4.2 Et og annet

Det er bare ett tilfelle i korpuset der кое-какой oversettes med et og annet. Vi har
sett at alle tilfellene der кое-какой var oversatt med noen, fulgte informasjonen
om talerens kjennskap til referenten implisitt av konteksten. Det kan derfor være
interessant å se om dette også er tilfellet for dette eksempelet, eller om det bare er
det ubestemte pronomenet som bærer denne informasjonen.

(65) (R) Мотя, дальняя родственница Веры Ивановны, смолоду жившая в их
доме “за харчи”, замечала кое-какие странности в поведении хозяйки,
(…)
(N) Motja, en fjern slektning av Vera Ivanovna som hadde bodd hos dem
siden hun var ung, og hjulpet til i huset for “kost og losji”, merket nok at det
var et og annet merkelig i husmorens oppførsel, (…)

Både et og annet og кое-какой er begrenset til å uttrykke SPESIFIKK KJENT.
Noe-rekken dekker store deler av implikasjonskartet. Ved å endre det ubestemt
pronomen fra et og annet til noe, står ikke lenger det ubestemte pronomenet i
veien for en UKJENT tolkning:
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(66) SPESIFIKK UKJENT: Motja merket nok at det var noe merkelig i hus-
morens oppførsel, (men kunne ikke sette fingeren på hva dette noe var)
SPESIFIKK KJENT: Motja merket nok at det var noe merkelig i husmo-
rens oppførsel, (Hvordan hun ikke ville se folk inn i øynene, eller ta dem i
hånda)

Det kan derfor se ut som om oversetterens har valgt et og annet i oversettelsen
av кое-какие for å hindre at informasjon går tapt i oversettelsen. Dette lykkes
oversetteren med, og oversettelsen må derfor regnes som vellykket.

5.1.5 Кое-rekken og og-rekken

Det er en tydelig korrelasjon mellom og-rekken og кое-rekken. Dette er spesielt
tydelig ved oversettelse av кoe-где, ogmindre tydelig ved oversettelse av кое-какой.
Rekken konkurrerer med noe-rekken ved SPESIFIKK KJENT.

På et område skiller og-rekken seg fra кое-rekken. Den norske og-rekken kan kun
brukes ved flertallsreferanse. Ta setningen jeg har konstruert i eksempel (67).

(67) Jeg har lagt nøkkelen min her og der.

Referenten til her og der kan ikke være ett sted. Setningen er akseptabel, men
fordi her og der må referere til flere steder, tolkes setningen distributivt. Det vil
si at handlingen har foregått flere ganger på forskjellige steder.

Кое-rekken kan i motsetning til og-rekken, brukes med entallsreferanse, men det-
te er begrenset til introduserende bruk (Padučeva 2009, 213). I alle andre tilfeller
må også кое-rekken ha flertallsreferanse.

5.2 То-rekken

То-rekken i russisk er den mest brukte rekken av ubestemte pronomener som
vi undersøker i denne oppgaven. Rekken brukes i hovedsak til å uttrykke SPESI-
FIKKUKJENT (Haspelmath 2004, 273). I tillegg til SPESIFIKKUKJENTdekkes
funksjonene IRREALIS USPESIFIKK, SPØRSMÅL og KONDISJONAL (Haspel-
math 2004, 272), men det er en sterk tendens til at rekken tolkes SPESIFIKK
(Haspelmath 2004, 273).

Rekken er interessant å undersøke fordi den markerer et skille mellom KJENT
og UKJENT referent, og fordi rekken er den eneste som kan brukes i funksjonen
SPESIFIKK UKJENT.

То-rekkenmå sies å være denminstmarkerte av pronomenrekkene jeg undersøker
i denne oppgaven. Rekken genererer flest treff i korpuset, og er den rekken som
dekker flest funksjoner i implikasjonskartet.

Som vi skal se i våre undersøkelser, forerekker oversetterne ofte å oversette med-
lemmer av то-rekken med enten noe- eller eller-rekken. То-rekken dekker de sam-
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me områdene av implikasjonskartet som eller-rekken, men den norske rekken er
begrenset til å uttrykke entallsreferanse.

5.2.1 Distribusjon av stammer

Tabell 11: Distribusjon av stammer i то-rekken. Lemmaform av “.*-
то” i russiske originaltekster.

Pronomen Antall Prosent

какой- 1194 31.6%
что- 1193 31.6%
как- 309 8.2%
кто- 288 7.6%
почему- 170 4.5%
где- 157 4.2%
когда- 111 2.9%
Andre 355 9.4%
Totalt 3777 100%

Av de russiske pronomenrekkene jeg tar for meg i denne oppgaven, er то-rekken
den med flest treff i korpuset. Som vi ser i tabell 11, er det langt vanligere for то-
rekken å opptre som et adjektiv, enn det som var tilfellet for кое-rekken. То-rekken
kan også opptre som et pronomen og et adverb.

På samme måte som ved кое-rekken, skal jeg se på kombinasjoner med stammene
что, где og какой.

5.2.2 Что-то

Som vi ser i tabell 12, er noe/noen den mest brukte oversettelsen av что-то.
Siden то-rekken har en tendens til å bli tolket SPESIFIKK, kan vi anta at noe-
rekken også kan brukes i SPESIFIKKE fraser. Dette er i tråd med hva vi finner
for någon i svensk, og er det vi forventet å finne.

Что-то kan også brukes i IRREALIS-kontekster, og til å uttrykke SPØRSMÅL
og KONDISJONAL. I det svenske implikasjonskartet (figur 6) ser vi at någon også
dekker disse funksjonene i implikasjonskartet. Vi forventer derfor å finne eksemp-
ler på bruk av noe/noen i også disse funksjonene.

Selv om то-rekken har en tendens til å bli tolket SPESIFIKK, kan den ha USPE-
SIFIKK referanse, og både что-то og noe/noen er tvetydige med hvorvidt de er
SPESIFIKKE eller ikke. Dersom informasjon om referansen er SPESIFIKK el-
ler USPESIFIKK forsvinner i gjengivelsen, kan ikke dette utelukkende tillegges
oversetterens valg av ubestemt pronomenrekke.
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Tabell 12: Søk på “что-то” som lemmaform, i russiske originalteks-
ter med norske ekvivalenter, første 300 av totalt 1193 treff. Gruppen
andre tilfeller inneholder: uvisst hvorfor (2), ting (2), en følelse (1),
det (1), opplysninger (1), en pakke (1), grønnsaker (1), en måte (1),
alt (1), minnet (1).

Norsk oversettelse Antall Prosent

noe/noen 180 60%
et eller annet/en eller annen 58 19.3%
omskriving/utelatt 43 14,3%
en slags 5 1.7%
et og annet 2 0.7%
andre tilfeller 12 4%
Totalt 300 100%

То-rekken kan, i motsetning til noe-rekken, bare ha UKJENT referent. Hvis den-
ne informasjonen forsvinner i oversettelsen, kan dette tilskrives oversetterens valg
av ubestemtrekke. Det er derfor interessant å se om denne informasjonen faktisk
forsvinner, eller om oversetterne lykkes i å uttrykke denne implisitt gjennom kon-
teksten.

Jeg har plukket ut noen eksempler der что-то blir oversatt med noe/noen, og
sett på hvilke funksjoner den dekker i implikasjonskartet, og om oversetterne
lykke med å overføre den informasjonen som ikke uttrykkes eksplisitt gjennom
noe/noen.

Et eller annet/en eller annen er den nest vanligste måten å oversette что-то på.
I undersøkelsene av кое-rekken så vi at eller-rekken ikke kunne brukes der refe-
renten var KJENT for taler. I de få tilfellene der denne ble brukt i oversettelser av
кое-rekken, hadde eller-rekken UKJENT referent. I det svenske implikasjonskar-
tet er det ikke ført opp noen eller-rekke. Vi må derfor se om vi finner eksempler
der et eller annet/en eller annen kan brukes i SPESIFIKKE og USPESIFIKKE
kontekster, og i SPØRSMÅL og KONDISJONAL.

Jeg har plukket ut noen eksempler der что-то blir oversatt med et eller annet og
sett på hvilke funksjoner somuttrykkes. Et eller annet konkurrerermed noe/noen.
Noen-rekken kan ikke brukes i alle funksjoner når den har entallsreferanse, og
jeg har sett på om det er i disse tilfellene oversetterne velger eller-rekken.

I tabell 12 er det også to tilfeller der oversetteren har valgt å bruke et og annet
i gjengivelsen. I begge disse tilfellene uttrykker rekken SPESIFIKK KJENT, og
ikke SPESIFIKK UKJENT som i de russiske setningene de er oversatt fra. Jeg
har sett på begge disse eksemplene, og diskutert hva som er årsaken til denne
forskjellen.

Av hensyn til oppgavens omfang, og for å få en helhetlig oppgave, har jeg valgt å
fokusere på disse oversettelsene.
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5.2.2.1 Noe/noen

Dette er denmest brukte oversettelsen av что-то. Som vi så i undersøkelsen av кое-
rekken, brukes noe/noen til å uttrykke SPESIFIKK KJENT. Siden то-rekken i
hovedsak brukes til å uttrykke SPESIFIKK UKJENT, kan vi også forvente at den
mest brukte oversettelsen kan uttrykke denne funksjonen.

(68) (R) Что-то в углу зашуршало: затрепеталась, забилась там, пискнула —
мышь.
(N) Noe raslet borte i et hjørne: det skalv, smatt bort, pep, en mus.

Petersburg, Andrej Belyj

I eksempel (68) har vi et eksempel på slik bruk. Både i den russiske og i den nors-
ke setningen er det ubestemte pronomenet subjektet i setningen, og det må være
fortelleren som er taleren.

Hverken noe-rekken eller то-rekken angir at referenten er SPESIFIKK. I den rus-
siske setningen har vi et perfektivt verb, зашуршать (å rasle), i fortid. Ved perfek-
tiv fortid en USPESIFIKK tolkning umulig (Haspelmath 2004, 45). I den norske
setningen konstaterer fortelleren at referenten har gitt et resultat, rasling, og hel-
ler ikke her er det mulig med en USPESIFIKK tolkning.

Det russiske pronomenet angir at referenten ikke er KJENT for taleren, noe det
norske ubestemte pronomenet ikke gjør. Fordi referenten identifiseres i den sam-
me setningen, spiller dette liten rolle. Det er allikevel en liten forskjell mellom
setningene. Det russiske что-то utelukker at fortelleren kunne identifisere at
det var en mus på tidspunktet for raslingen, mens noe ikke utelukker en slik tolk-
ning. Dette kunne vært unngått ved å bruke et eller annet i stedet:

(69) Et eller annet raslet borte i et hjørne: det skalv, smatt bort, pep, en mus.

En SPESIFIKK KJENT tolkning virker allikevel ikke å være den mest naturli-
ge, og siden referenten uansett identifiseres senere i setningen, kan oversettelsen
regnes som vellykket.

Med bakgrunn i någon i det svenske implikasjonskartet (figur 6) kan vi anta at
noe-rekken dekker funksjonene SPØRSMÅL og KONDISJONAL i det norske im-
plikasjonskartet.

(70) (R) — Что-то случилось? — перебил его участковый.
(N) “Har det hendt noe?” avbrøt betjenten.

Døden og pingvinen, Andrej Kurkov

Det er også tilfellet. Setningen i eksempel (70) viser et polart spørsmål som re-
presenterer SPØRSMÅL i implikasjonskartet. Ved polare spørsmål kan ikke refe-
renten til det ubestemte pronomenet være SPESIFIKK. Ved gjengivelse av denne
funksjonen står derfor ikke oversetteren i fare for å miste informasjon om hvorvidt
referenten er SPESIFIKK eller USPESIFIKK, eller om referenten er KJENT eller
UKJENT.
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I russisk brukes что-то når det forventes et positivt svar, mens что-нибудь bru-
kes når taleren forventer et negativt eller nøytralt svar (Haspelmath 2004, 84–85).
Faarlund, Lie og Vannebo skriver at noe angir fravær av positiv forventning (1997,
225), og i oversettelser av нибудь-rekken i SPØRSMÅL, er noe den klart vanligste
oversettelsen.

Det kan derfor se ut som om taleren har motsatt forventning i den russiske set-
ningen, og den norske oversettelsen. Jeg vil argumentere at dette ikke er tilfelle.
Årsaken er at fraværet av positiv forventning kun ser ut til å gjelde i de tilfeller
der noe står attributivt til et ikke-tellbart substantiv i entall.

Norsk referansegrammatikk peker på konkurransen mellom noe og et som årsa-
ken til at noe er utelukket fra spørsmål med positiv forventing. (Faarlund, Lie, og
Vannebo 1997, 225). Der vi har en positiv forventning, brukes en/et (Faarlund,
Lie, og Vannebo 1997, 225). En/et kan ikke stå alene i kontekster som den i (70),
eller brukes sammen med substantiver i flertall, og konkurrerer da ikke med noe.
Resultatet er da at fraværet av positiv forventning ikke lenger er til stede.

(71) *“Har det hendt et?” avbrøt betjenten.

I eksempel (70) står noe alene, og utelukker ikke positiv forventing. Det er ingen
ting i konteksten som angir positiv forventning, og den positive forventningen som
fantes i den russiske setningen, er ikke tilstede i oversettelsen.

Informasjon om talerens forventning blir derfor borte når noe-rekken brukes til å
oversette что-то, og oversetteren kan sies å ikke lykkes helt i eksempel (70).

I eksempel (72) ser vi at noe brukes til å uttrykke funksjonen KONDISJONAL.
Dette bekrefter at noe-rekken, på samme måte som det svenske någon, kan ut-
trykke denne funksjonen.

(72) (R) Но, если что-то окажется для вас полезным — буду очень рад!
(N) Men hvis De finner noe av det nyttig, ville det glede meg!

Døden og pingvinen, Andrej Kurkov

Heller ikke her står vi i fare for å miste informasjon om hvorvidt referenten til det
ubestemte pronomenet er SPESIFIKK eller USPESIFIKK, eller om det er KJENT
eller UKJENT. Referenten i KONDISJONAL er alltid USPESIFIKK og UKJENT
for taleren.

KONDISJONAL består av et polart spørsmål, og et utsagn som er sant eller usant
avhengig av hva svaret på dette spørsmålet. Talerens forventing spiller derfor inn
på hvor sannsynlig utsagnet regnes som.

I eksempel (72) uttrykker что-то at taler har en positiv forventning til at per-
sonen finner det nyttig. Denne informasjonen finnes ikke i den norske setningen,
og oversettelsen kan ikke regnes som helt vellykket.

5.2.2.2 Et eller annet/en eller annen
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Dette er den nest mest brukte oversettelsen av что-то. Som vi så i undersøkelse-
ne av кое-rekken, kan denne konstruksjonen brukes til å tvinge frem en UKJENT
tolkning av setninger. Det er derfor ikke overraskende at rekken er mye brukt av
oversettere i gjengivelse av что-то.

Som vi så i undersøkelsene av кое-rekken, kan ikke et eller annet uttrykke SPESI-
FIKK KJENT. Under kan vi se at rekken også brukes til å uttrykke funksjonene
SPØRSMÅL og KONDISJONAL. Rekken dekker derfor de samme funksjonene i
implikasjonskartet som то-rekken, og oversetteren mister ikke informasjon ved å
velge denne rekken i gjengivelse av что-то.

(73) (R) Что-то стеклянное упало и покатилось по деревянному полу.
(N) En eller annen glassgjenstand falt og rullet bortetter tregulvet.

Venn av avdøde, Andrej Kurkov

I både den russiske originalsetningen, og i den norske oversettelsen, er det ube-
stemte pronomenet del av subjektet, og det er fortelleren som er taleren.

I den russiske originalsetningen har det perfektive verbet упасть (å falle) fortids-
form, og utelukker en USPESIFIKK tolkning. Også den norske setningen har en
perfektiv betydning, og må tolkes SPESIFIKK. Eksempelet viser hvordan et eller
annet brukes ved oversettelse av что-то, der pronomenet uttrykker SPESIFIKK
UKJENT.

Noe- og eller-rekken konkurrerer, og alle funksjonene som dekkes av eller-rekken,
dekkes også av noe-rekken. Det er imidlertid ikke slik at de alltid kan brukes om
hverandre. Oversettelsen i eksempel (73) viser dette. Her kunne ikke oversetteren
brukt noe-rekken.

(74) *Noe/noen glassgjenstand falt og rullet bortetter tregulvet.

Dette er fordi noe-rekken ikke kan brukes til å uttrykke SPESIFIKKUKJENTnår
den står attributivt til tellebare substantiv i entall. I slike tilfeller kan noe/noen
bare brukes i funksjoner til høyre for IRREALIS USPESIFIKK.

Dette ser vi blant annet der referenten til что-то tilhører kategorien årsak. I
de 300 treffene jeg har undersøkt bruker oversetteren aldri noen grunn. Det er
derimot 8 tilfeller der oversetteren bruker en eller annen grunn, og ett tilfelle av
en eller annen hensikt.

(75) (R) После этого он для чего-то вскричал:
(N) Derefter ropte han av en eller annen grunn:

Petersburg, Andrej Belyj

Eksempel (75) uttrykker SPESIFIKK UKJENT. Setningen uttrykker en hendelse
i fortid. Taleren antar at denne hendelsen har en årsak, men vet ikke hva den
er. Årsaken er referenten til det ubestemte pronomenet både i den norske og den
russiske setningen.

Heller ikke i eksempel (75) er det mulig å bruke noe-rekken. Årsaken er den sam-
me som i eksempel (73). Grunn er et tellbart substantiv i entall, og noen grunn er
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derfor utelukket fra funksjonen SPESIFIKK UKJENT.

Dette gjelder også flere av de andre substantivene noe-rekken kombineres med
for å angi ontologisk kategori. Både gang og sted oppfører seg på denne måten.
Unntaket her er ting. Ting har lik form i ubestemt entall og flertall, og omtolkes
derfor til flertall når det brukes i IRREALIS USPESIFIKK og funksjonene til
venstre for denne.

Bruken av et eller annet i oversettelser av что-то, virker å delvis være motivert
av at det ikke er mulig å bruke noe/noen. Fordi что-то og et eller annet dek-
ker det samme området av implikasjonskartet, lykkes det oversetterne å overføre
all informasjon i gjengivelsene. Oversettelsene i eksempel (73) og (75) må derfor
regnes som vellykkede.

Som vi skal ser i undersøkelsene av нибудь-rekken, kan eller-rekken også uttryk-
ke IRREALIS USPESIFIKK. Dette gjelder også i de tilfeller der denne funksjonen
er uttrykt med что-то:

(76) (R) Этот лист надо было чем-то заполнить.
(N) Arket måtte fylles med et eller annet.

Døden og pingvinen, Andrej Kurkov

Det har ikke lykkes meg å finne noen eksempler på at что-то brukes i funksjonen
SPØRSMÅL, og blir oversatt med et eller annet. I disse tilfellene foretrekker over-
setterne å oversette med noe/noen. En del av forklaringen kan være at noe/noen
har en positiv forventning når den står attributivt til et substantiv i entall. Siden
også что-то indikerer positiv forventning, foretrekker oversetterne denne.

Dette er antageligvis ikke den fulle forklaringen. Hvis vi går tilbake til eksempel
(72), og forsøker å bytte ut noe med et eller annet, ser vi nemlig at setningen blir
litt rar:

(77) (N) ?? Men hvis De finner et eller annet av det nyttig, ville det glede meg!

Det er uansett klart at et eller annet bare unntaksvis brukes i funksjonen SPØRS-
MÅL, og at noe-rekken foretrekkes i denne funksjonen.

Jeg har heller ikke funnet noen eksempler der что-то brukes i funksjonen KON-
DISJONAL, og oversettes med en eller annen/et eller annet. Også her kan tale-
rens forventning spille inn. Det er et begrenset antall tilfeller der что-то brukes i
denne funksjonen, så vi kan ikke trekke noen konklusjoner på bakgrunn av dette.

5.2.2.3 Et og annet

Et og annet blir i liten grad brukt til å oversette что-то, og dukker kun opp to
ganger i våre undersøkelser. Dette står i sterk kontrast til det som var tilfellet for
кое-что, der og-rekken var den foretrukne.

Felles for begge eksemplene der oversetteren velger et og annet, er at de begge
uttrykker SPESIFIKK KJENT.
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(78) (R) Скажем только: что-то такое ему доказать удалось.
(N) La oss nøye oss med å si: et og annet lyktes det ham å bevise.

Petersburg, Andrej Belyj

I både den russiske originalteksten og den norske oversettelsen, forblir perspekti-
vet hos fortelleren. Fortelleren beskriver ikke hvordan personen opplever situasjo-
nen, men hvordan den oppfattes utenifra.

Что-то kan brukes til å angi både SPESIFIKKE og USPESIFIKKE referenter. I
den russiske originalteksten i eksempel (78) har vi en setning med perfektiv fortid,
og en USPESIFIKK tolkning er dermed ikke mulig (Haspelmath 2004, 45). Siden
что-то ikke kan uttrykke KJENT referent, uttrykker den russiske setningen
SPESIFIKK UKJENT.

Et og annet kan ikke uttrykke SPESIFIKK UKJENT, og en slik tolkning er ikke
mulig:

(79) *Et og annet lyktes det ham å bevise, men jeg vet ikke hva.

Konstruksjonen La oss nøye oss med å si, antyder at taleren vet hva han lyktes
å bevise, og selv om vi ser bort i fra at et og annet angir KJENT referent, er det
vanskelig å tolke det annerledes enn SPESIFIKK KJENT. Noe/noen kan brukes
ved både KJENT og UKJENT referent, og om vi bytter ut et og annet med noen,
er en KJENT tolkning fortsatt den mest naturlige:

(80) La oss nøye oss med å si: noe lyktes det ham å bevise.

Vi har en tilsvarende konstruksjon i den russiske setningen, med det perfektive
verbet сказать (å si), og adverbet только (bare). Her står imidlertid det ubestem-
te pronomenet i veien for en slik tolkning, og cкажем только understreker heller
at referenten er SPESIFIKK.

Oversetteren bruker her et og annet i gjengivelsen av что-то. Og-rekken og то-
rekken dekker ikke de samme funksjonene i implikasjonskartet, setningene får
ulik sannhetsverdi. Oversettelsen kan derfor ikke sies å være vellykket.

Også i eksempel (81), oversettes что-то med noe, men her skyldes ulikheten for-
skjellig perspektiv:

(81) (R) Этот самый лакей, что-то такое запомнив, с особенным уважением
приложился к превосходительной ручке, чувствуя за собою вину, что
подробности бегства отъезда то есть не изгладились у него в голове не на
шутку (…)
(N) Denne lakeien som husket et og annet slikt, kysset eksellensehånden
særdeles ærbødig han følte nemlig skyld siden detaljene omkring flukten
det vil si avreisen ikke var visket ut i hodet hans (…)

Petersburg, Andrej Belyj

I den russiske setningen forblir perspektivet hos fortelleren. Verbformen
запомнив er et gerundium av det perfektive verbet запомнить (å huske, komme
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på), og uttrykker perfektiv fortid. I slike kontekster er det kun mulig med en SPE-
SIFIKK tolkning. Siden что-то ikke kan uttrykke KJENT referent, uttrykker
что-то her SPESIFIKK UKJENT.

Referenten til det ubestemte pronomenet er det som lakeien har husket. Om lakei-
en hadde vært den som var regnet som taleren i frasen, hadde denne ikke kjent
til sin egen tanke. Что-то står i veien for at et perspektivskifte kan forekomme.

I den norske oversettelsen står ikke det ubestemte pronomenet i veien for dette
perspektivskiftet. Hva en person husker, er ikke noe som synes fra utsiden, og
for at fortelleren skal gjengi dette med sikkerhet, må han innta perspektivet til
subjektet. I den norske setningen frembringer derfor et og annet dette perspektiv-
skiftet.

Informasjon om lakeiens kjennskap til referenten finnes ikke i det russiske ube-
stemte pronomenet, fordi perspektivet er forskjellig. Ved å bruke og-rekken kan
det se ut som om oversetteren legger til informasjon som ikke er tilgjengelig i det
russiske pronomenet. Informasjonen er imidlertid avledet av konteksten, og over-
setteren lykkes i å overføre all informasjon knyttet til det ubestemte pronomenet
uten å legge til informasjon som ikke lå i teksten fra før av. Oversettelsen av det
ubestemte pronomenet må derfor sies å være vellykket, på tross av at de to ube-
stemte pronomene har ulike sannhetsbetingelser.

5.2.3 Где-то

Tabell 13: Søk på “где-то” som lemmaform, i russiske originaltekster
med norske ekvivalenter. *Gruppen andre tilfeller inneholder: ute
(2), I nærheten av (2), der nede (1), der borte (1), befinne seg (1), noen
steder (1), hvor (1), området (1), like ved (1), borte (1).

Norsk oversettelse Antall Prosent

et eller annet sted/en eller annen 66 41,4%
et sted/etsteds 48 30,6%
utelatt/omskriving 31 19,7%
Andre tilfeller* 13 8,3%
Totalt 157 100

Som vi ser i tabellen, er eller-rekken pronomenrekken som foretrekkes ved over-
settelser av где-то til norsk. Det er heller ingen eksempler på bruk av og-rekken
i oversettelser av кое-где. Dette er interessant fordi denne oversettelsen nesten
utelukkende ble brukt ved oversettelser av кое-где. Dette støtter at og-rekken er
forbeholdt SPESIFIKK KJENT, og at skillet mellom og-rekken og eller-rekken går
ved kjenthet for taler.

I undersøkelsene av кое-где så vi at det var vanlig med formene her og der og hist
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og her. Det finnes tilsvarende former av eller-rekken, her eller der og hist eller
her. Det er ingen tilfeller av disse oversettelsen i korpuset. Muligens henger dette
sammen med at disse formene ser ut til å være begrenset til negative kontekster i
kombinasjon med hverken:

(82) Han var hverken her eller der/hist eller her.

Jeg har valgt ut noen eksempler som viser hvordan et eller annet kan brukes i
oversettelser av где-то, og diskutert disse.

Konstruksjoner med noe/noen er den vanligste oversettelsen av что-то, men er
her nesten fraværende. For å uttrykke sted, kombineres noe med sted i entall. Der
noen kombineres med tellbare substantiver i entall, kan ikke denne brukes i SPE-
SIFIKK UKJENT. Где-то uttrykker entall, og то-rekken har som hovedfunksjon
å uttrykke SPESIFIKK UKJENT. Dette kan være grunnen til at vi finner så få
eksempler der где-то oversettes med noen.

Jeg har sett på dette eksemplet, og diskutert om noen her er tvetydig.

5.2.3.1 Et eller annet sted

Der og-rekken var den klart vanligste oversettelsen av кое-где, er eller-rekken den
som klart foretrekkes i gjengivelser av где-то. Dette viser at norsk, på samme
måte som vi finner i russisk, har ulike ubestemtrekker til å uttrykke referenter
som er KJENT og UKJENT for taler.

Где-то kan brukes til å uttrykke flere funksjoner i implikasjonskartet, men ut-
trykker her SPESIFIKK UKJENT.

(83) (R) И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью
и молодостью, как в тот вечер.
(N) Og jeg har en tro, en brennende tro: et eller annet sted på den andre
siden venter han påmegmed samme kjærlighet og ungdom som den kvelden.

Kald høst, Ivan Aleksejevitsj Bunin

I eksempel (83) har vi direkte tale i både den russiske originalteksten og i den
norske oversettelsen. Det ubestemte pronomenet beskriver subjektets posisjon i
begge setningene, og utelukker dette fra å være taleren. Jeg-et er derfor taleren i
både den norske og den russiske setningen.

I begge setningene har vi pågående nåtid, og i slike kontekster er det kun mulig
med SPESIFIKK referent. Et unntak fra dette er kontekster der vi har et element
av tvil. Denne tvilen kan lisensiere en IRREALIS-kontekst, og en USPESIFIKK
tolkning (Haspelmath 2004, 40–41).

Tro, slik det uttrykkes i både den norske og den russiske setningen, innebærer
en grad av tvil, men her legges det til at taleren har en brennende tro, og tvilen
er nærmest fraværende. Hverken где-то eller et eller annet sted kan uttrykke
KJENT referent, og begge uttrykker derfor SPESIFIKK UKJENT.
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Где-то og et eller annet sted dekker de samme funksjonene i implikasjonskartet,
og oversetterne lykkes derfor i å overføre all informasjon fra den russiske original-
teksten.

Где-то kan også brukes i IRREALIS-kontekster, og også i disse tilfellene kan det
russiske pronomenet oversettes med et eller annet sted:

(84) (R) Он хотел охватить, любя, им вызванный мысленный образ, он хотел,
ей мстя, задушить где-то веющий силуэт
(N) Han elsket, og han ville gripe om en gestalt han selv hadde manet frem
i tankene, han ville hevne seg på henne ved å kvele en svaiende silhuett et
eller annet sted der ute (…)

Petersburg, Andrej Belyj

I eksempel (84) gjengir fortelleren følelser og tanker hos subjektet он/han. Følelser
og tanker er ikke synlige fra utsiden, og fortelleren inntar perspektivet til subjek-
tet. Vi har perspektivskifte fra fortelleren til personen hvis følelser blir beskrevet,
og det er subjektet som er taleren.

I eksempelet over har vi en ønske-kontekst. I den russiske setningen uttrykkes
dette med det imperfektive verbet хотеть (ønske), mens i den norske setningen
uttrykkes det med verbet å ville. I ønske-kontekster er det mulig med både SPE-
SIFIKKE og USPESIFIKKE referenter (Haspelmath 2004, 45).

Hverken et eller annet sted eller что-то angir hvorvidt vi har en SPESIFIKK
eller USPESIFIKK frase. Det er en sterk tendens til at то-rekken blir tolket SPE-
SIFIKK. Jeg vil allikevel argumentere for at den mest naturlige tolkningen er
IRREALIS USPESIFIKK. Dette henger sammen med den første delen av setnin-
gen, som angir at dette er en situasjon han har manet frem i sine tanker. Dette
er en prototypisk IRREALIS-kontekst, og den mest naturlige tolkningen av det
ubestemte pronomenet er IRREALIS USPESIFIKK.

Oversetteren hverken mister informasjon, eller legger til informasjon ved å bruke
et eller annet sted i oversettelsen av где-то. Oversettelsen må derfor sies å være
vellykket.

5.2.3.2 Noen steder

Det er kun ett tilfelle der noen steder brukes til å oversette где-то, og jeg har valgt
å ta det for meg fordi det forteller en del om både noen-, eller- og то-rekken.

Noe-rekken kan brukes ved både entall og flertallsreferanse. Ved stedsangivelse er
detmulig å bruke noe sted og noen steder. Til sammenligning kan eller-rekken kun
brukes ved entallsreferanse. Noe sted og noen steder dekker imidlertid ikke det
samme område i implikasjonskartet. Noen steder kan brukes i alle funksjonene
som er dekket av noe-rekken, mens noe sted kun kan brukes i funksjoner til høyre
for IRREALIS USPESIFIKK:
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Figur 9: Pronomene noe sted og noen steder, og deres utbredelse i implikasjons-
kartet.

Hvis vi ser på eksempel (85), kan dette være årsaken til at oversetteren velger
noe-rekken over eller-rekken.

(85) (R) Где-то такие разговоры доходят до склок, до взаимной даже
неприязни и ненависти, но у нее (…)
(N) Noen steder fører slike samtaler til krangler, ja til gjensidig uvennskap
og hat, men hos henne?

Talij (en hverdagshistorie), Aleksej Slapovskij

I eksempel (85) er такие разговоры/slike samtaler subjektet i setningen, og ta-
leren må være fortelleren i både den russiske originalteksten, og i den norske
oversettelsen.

I begge setningene har det ubestemte pronomenet flertallsreferanse, og referente-
ne er de steder der slike samtaler fører til krangel. Taleren tenker ikke på noen
SPESIFIKKE steder, og vi har en IRREALIS-kontekst. I slike kontekster konkur-
rerer eller- og noe-rekken. Det gjelder imidlertid ikke i flertall, fordi eller-rekken
ikke kan brukes ved flertallsreferanse. Dette ser vi om vi endrer det ubestemte
pronomenet til et eller annet sted:

(86) Et eller annet sted fører slike samtaler til krangler, ja til gjensidig uvenn-
skap og hat, men hos henne?

Her har vi forsatt en IRREALIS-kontekst, og referenten er USPESIFIKK, men
her har referenten entallsreferanse.

Siden noen steder også kan brukes ved KJENT referent, kan vi spørre oss om den
norske setningen er tvetydig. Fordi noen steder har flertallsreferanse er en slik
tolkning vanskelig. Dette ser vi om vi bytter ut noen steder med her og der for å
tvinge frem en SPESIFIKK KJENT tolkning:

(87) SPESIFIKK KJENT: *Her og der fører slike samtaler til krangler, ja til
gjensidig uvennskap og hat, men hos henne?
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Dette viser at en SPESIFIKK KJENT tolkning av noen steder i dette tilfellet ikke
er mulig. Selv om noen steder inneholder mindre informasjon enn где-то, mis-
ter vi ikke denne i oversettelsen. Informasjonen følger implisitt av konteksten, og
oversettelsen må sies å være vellykket.

5.2.4 Какой-то

Tabell 14: Søk på lemmaform av какой-то i russiske originalteks-
ter med norske ekvivalenter, første 200 treff av totalt 1194 treff.
Gruppen andre tilfeller inneholder: en viss(2), nærmest(2), så(2), et
annet(1), en annen(1), noe slags(1), en måte(1), nokså(1), sine(1),
dens(1), forskjellige(1), en tilfeldig(1), temmelig(1), et par(1).

Norsk oversettelse Antall Prosent

utelatt/en/et 73 36,5%
noe/noen 33 16,5%
en/et slags 32 16%
en eller annen/ et eller annet 30 15%
likesom 11 5,5%
alskens 4 2%
andre tilfeller 17 8,5%
Totalt 200 100

Oversetterne foretrekker enten å utelate, eller bruke den ubestemte artikkelen
en/et/ei i oversettelser av какой-то. Какой-то er en adjektivistisk form, og står
nesten alltid sammen med et substantiv. Norske substantiver er markert som en-
ten bestemt eller ubestemt. Dette er ikke tilfellet i russisk. Dette er enmulig årsak
til at noe-rekken og eller-rekken tilsammen står for bare 31% av oversettelsene av
какой-то, mot 79% og 43% i oversettelser av henholdsvis что-то og где-то.

Какой-то kan ha både entallsreferanse og flertallsreferanse, og stå attributivt til
substantiver i flertall og entall. Det vanligste er entall, og i 153 av de 200 tilfellene
jeg har undersøkt, har какой-то entallsreferanse.

Noe-rekken kan også uttrykke både entall og flertallsreferanse. Vi så i undersø-
kelsene av где-то at noe-rekken ikke dekket det samme området av implikasjons-
kartet i flertall og entall. Der какой-то står til et substantiv i entall og har en-
tallsreferanse er det mye sjeldnere å se pronomenet oversatt med noe. Av de 153
tilfellene der какой-то har entallsreferanse, har jeg kun funnet 10 tilfeller med
denne oversettelsen.

Motsatt, der какой-то står til et substantiv i flertall, er noen den vanligste over-
settelsen. Av de 47 tilfellene der какой-то har flertallsreferanse, er 22 oversatt
med noen.
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Noe-rekken kan ikke stå attributivt til tellebare substantiv i entall, og samtidig
uttrykke de tre funksjonene lengst til venstre i implikasjonskartet. I flertall spil-
ler ikke denne begrensningen inn. Dette kan forklare hvorfor det er langt mindre
vanlig å oversette какой-то med noe-rekken, enn det som var tilfellet ved overset-
telser av что-то.

Jeg har plukket ut noen eksempler der какой-то blir oversatt med noe/noen,
og sett på hvordan flertall og entallsreferanse virker inn på valg av ubestemte
pronomener.

Som forventet finner vi at et eller annet er en relativt vanlig oversettelse av какой-
то. Oversettelsen er litt mindre vanlig enn det som var tilfellet for oversettelser
av что-то, og mye sjeldnere enn i oversettelser av где-то.

Et eller annet er begrenset til å uttrykke entallsreferanse, men det er her tre til-
feller der какой-то uttrykker flertallsreferanse, og pronomene blir oversatt med
et eller annet/en eller annen.

Jeg har plukket ut noen eksempler hvor oversetterne bruker eller-rekken i gjengi-
velse av какой-что, både ved entallsreferanse og flertallsreferanse, og diskutert
disse.

Det må også nevnes at ingen av de 200 tilfellene av какой-то som er undersøkt
her, brukes i polare spørsmål. Dette har antagelig sammenheng med at то-rekken
bare kan brukes i funksjonen SPØRSMÅL, hvis taleren har en positiv forventning.

5.2.4.1 Noe/noen

Der какой-то står til et substantiv i flertall, er noen den vanligste måten å over-
sette den russiske pronomenrekken. Der noen uttrykker flertallsreferanse, kan
pronomenet brukes i alle de samme funksjonene som какой-то. Det er i disse
tilfellene heller ikke mulig å bruke eller-rekken, fordi den ikke kan ha flertallsre-
feranse.

Fordi noen med flertallsreferanse kan brukes ved KJENT referent, kan informa-
sjon om at referenten er UKJENT for taler forsvinne i oversettelsen. I distributive
kontekster er det mulig med både SPESIFIKKE og USPESIFIKKE referenter, og
i eksempel (88) har vi et eksempel på en slik kontekst:

(88) (R) (…) и где яркие ресторанчики кажут в оторопь этой ночи свои ярко-
кровавые вывески, под которыми шныряют все какие-то пернатые
дамы, укрывая в боа кармины подрисованных губ, — средь цилиндров,
(…)
(N) (…) og hvor glorete smårestauranter i nattens hektiske forvirring viser
sine blodrøde skilter, der det stadig lusker noen fjærprydede damer
nedenfor med sine karminopptrukne lepper godt skjult i boaen, (…)

Petersburg, Andrej Belyj

59



Både i den russiske originalsetningen og i den norske oversettelsen, står det ube-
stemte pronomenet attributivt til subjektet i setningen. Subjektet kan derfor ikke
være taleren, og perspektivet forblir hos fortelleren i både den russiske teksten, og
i oversettelsen.

Det imperfektive verbet шнырять (vimse), har i den russiske setningen presens-
form. I pågående nåtid er det i utgangspunktet bare mulig med SPESIFIKKE
fraser. Какой-то har også en sterk tendens til å bli tolket SPESIFIKK. Her har
vi imidlertid en distributiv kontekst, som lisensierer en IRREALIS tolkning.

En SPESIFIKK UKJENT tolkning krever at det er de samme individene hver
gang. Tolkningen ville innebåret at fortelleren antok identiteten til disse individe-
ne, beskrev de samme individene, samtidig som han nektet for at de var KJENT
for ham. En slik tolkning er ikke mulig.

Какой-то kan ikke uttrykke SPESIFIKK KJENT, og det russiske ubestemte pro-
nomenet uttrykker IRREALIS USPESIFIKK. Noen utelukker ikke en slik tolk-
ning, og vi kan se om konteksten tillater den:

(89) IRREALIS USPESIFIKK: der det stadig lusker noen fjærprydede
damer nedenfor med sine karminopptrukne lepper godt skjult i boaen.
(Forskjellige individer, av typen fjærprydet)
SPESIFIKK KJENT: der det stadig lusker noen fjærprydede damer
nedenfor med sine karminopptrukne lepper godt skjult i boaen. (De samme
individene. Forteller kan identifisere dem)

Noen kan brukes ved KJENT referent, og man kan tenke seg en SPESIFIKK
KJENT tolkning av deler av den norske setningen, slik som i eksempel (89). Ser
man hele setningen under ett, blir imidlertid en slik tolkning vanskelig. Fortelle-
ren beskriver flere glorete smårestauranter, på samme tid, og de samme damene
må være flere steder samtidig. En SPESIFIKK KJENT tolkning er derfor ikke
mulig.

Selv om noen inneholder mindre informasjon enn какой-то, følger informasjonen
implisitt av konteksten, og oversettelsen i eksempel (88) må regnes som vellykket.

Stort sett så lykkes det oversetteren å overføre at noe/noen er UKJENT, men
enkelte ganger uttrykkes ikke denne informasjonen implisitt gjennom konteksten,
noe som kan resulterer i tvetydighet. I (90) ser vi et eksempel på dette.

(90) (R) И все-таки: вы тут заладили - затвердили о каком-то насилии, я вот
припомнил: и до меня дошли слухи - тогда , летом…“
(N) Og allikevel: De gnålte nå nettopp om - terpet på noe om voldsbruk, og
så kom jeg til å huske på: jeg har også hørt rykter - den gang, i sommer…”

Petersburg, Andrej Belyj

I eksempel (90) har vi direkte tale. I begge setningen gjengir jeg-et hvordan sub-
jektet вы/De utfører en handling. Handlingen beskrives slik den ble oppfattet av
jeg-et, og det er hos dette jeg-et perspektivet ligger i begge setningene.
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Vi har en avsluttet handling i fortid, og vi kan slå fast at vi har en SPESIFIKK
referent. Siden какой-то ikke kan brukes ved KJENT referent, uttrykker denne
SPESIFIKK UKJENT.

Det norske ubestemte pronomenet noe har ikke den samme begrensningen, og blir
derfor tvetydig:

(91) SPESIFIKK KJENT: De gnålte nå nettopp om - terpet på noe om volds-
bruk, (Jeg husker hva, men unnlater å nevne det)
SPESIFIKK UKJENT: De gnålte nå nettopp om - terpet på noe om volds-
bruk, (men jeg husker ikke hva)

Siden den norske oversettelsen er tvetydig der den russiske originalsetningen ikke
er det, mister vi informasjon. Vi kan derfor ikke regne oversettelsen som vellykket.

5.2.4.2 Et eller annet

Et eller annet ser ut til å være begrenset til de samme funksjonene av implika-
sjonskartet som какой-то. Oversetterne kan derfor ikke miste informasjon om
frasen er SPESIFIKK eller USPESIFIKK, eller om at referenten er UKJENT for
taler.

(92) (R) И какое-то красное, атласное домино все металось по залам,
все искало кого-то, протянув вперед свою черную маску, под которой
плескался густой веер из кружев, разумеется, черных же.
(N) Og en eller annen rød silkedomino virret hele tiden rundt i salene,
hele tiden på leting efter noe mens den holdt frem sin sorte maske med en
tett, bølgende vifte av kniplinger under, sorte de også, naturligvis.

Petersburg, Andrej Belyj

Det ubestemte pronomenet er del av subjektet i setningen, og det er kun fortelle-
ren som kan være taleren. Verbet метаться (vimse) er imperfektivt, men uttryk-
ker ikke her en distributiv betydning. Fortelleren beskriver beskriver en hand-
ling utført av ett SPESIFIKT individ, og какой-то uttrykker derfor SPESIFIKK
UKJENT.

Det samme kan sies om et eller annet i den norske oversettelsen. Også her er det
ubestemte pronomenet del av subjektet, og utelukkes som taler. Fortelleren be-
skriver et SPESIFIKT individ, og siden et eller annet ikke kan brukes ved KJENT
referent, uttrykker det norske ubestemte pronomenet også SPESIFIKK UKJENT.

Noe-rekken er heller ikke aktuell i denne oversettelsen. Silkedominoer er tellbare,
og i attributiv posisjon med entallsreferanse, kan ikke noe uttrykke SPESIFIKK
UKJENT.

Et eller annet og какой-то dekker de samme funksjonene i implikasjonskartet.
Der oversetteren velger å bruke eller-rekken i oversettelsen av то-rekken, lykkes
det oversetteren å overføre all informasjon, og oversettelsene må regnes som vel-
lykkede.
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Et eller annet/en eller annet er begrenset til å uttrykke referent med entallsrefe-
ranse. Av de 30 tilfellene der et eller annet/en eller annen brukes i oversettelser
av какой-то, har det russiske pronomenet flertallsreferanse i 3 av tilfellene.

(93) (R) (…) его губышептали, Должно быть, какие-то вовсе невнятные вещи,
(…)
(N) (…) leppene hans hvisket tydeligvis et eller annet fullstendig ubegri-
pelig, (…)

Petersburg, Andrej Belyj

Årsaken til denne forskjellen ligger i at какой-то brukes adjektivistisk, og står
attributivt til вещь (ting) i akkusativ flertall. Flere ting blir hvisket, og alle disse
er fullstendig uforståelige.

Et eller annet brukes, i motsetning til какой-то, pronominalt, og det som hviskes
om sees på som ett hele. En mer direkte oversettelse ville vært noen fullstendig
ubegripelige ting.

Den russiske setningen angir at flere ting blir sagt, og utelukker derfor at kun én
ting ble sagt. Den norske oversettelsen utelukker ikke at flere ting blir sagt, så
lenge det kan sees som et hele, men utelukker ikke at kun én ting blir sagt. Over-
settelsen er derfor ikke fullt ut kompatibel, og kan ikke regnes som helt vellykket.

Jeg har ikke funnet noen eksempler der какой-то brukes i funksjonen KONDI-
SJONAL, og blir oversatt med et eller annet. Det er heller ingen tilfeller der какой-
то brukes i funksjonen SPØRSMÅL i våre undersøkelser.

5.3 Нибудь-rekken

Нибудь-rekken omfatter funksjonene IRREALIS USPESIFIKK, SPØRSMÅL og
KONDISJONAL. Rekken genererer relativt mange treff, men litt færre en то-
rekken.

Rekken er interessant å undersøke fordi denmarkerer et skille mellom SPESIFIK-
KE og USPESIFIKKE referenter, og fordi den i SPØRSMÅL og KONDISJONAL
er begrenset til situasjoner der taler har en nøytral eller negativ forventning (Has-
pelmath 2004, 84–85)

På samme måte som ved то-rekken, forerekker oversetterne ofte å oversette med-
lemmer av нибудь-rekken med enten noe- eller eller-rekken. Нибудь-rekken dek-
ker et mindre område av implikasjonskartet enn eller-rekken, og et langt mindre
område enn noe-rekken. Også her spiller det en rolle om vi har entalls-, eller fler-
tallsreferanse.

Å skille mellom нибудь-rekken og de øvrige rekkene i implikasjonskartet, kunne
vært interessant, men det faller utenfor denne oppgaven.
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5.3.1 Distribusjon av stammer

Tabell 15: Distribusjon av stammer i нибудь-rekken. Søk på lemma-
form av .*-нибудь i russiske originaltekster.

Pronomen Antall Prosent

что- 393 32.5
какой- 378 31.2
кто- 172 14.2
как- 75 6.2
когда- 71 5.9
где- 46 3.8
куда- 34 2.8
Andre 42 3.5
Totalt 1211 100

Нибудь-rekken er noe mindre vanlig enn то-rekken, men langt vanligere enn кое-
rekken. Som vi ser i tabell 15, opptrer нибудь-rekken omtrent like ofte som et
pronomen, adverb og adjektiv, som то-rekken.

På samme måte som ved кое- og то-rekken, skal jeg se på kombinasjoner med
stammene что, где og какой.

5.3.2 Что-нибудь

Tabell 16: Søk på “что-нибудь” som lemmaform, i russiske original-
tekster med norske ekvivalenter. Gruppen andre tilfeller inneholder:
så som (1), hva det skulle være (1), annet (1).

Norsk oversettelse Antall Prosent

noe/noen 172 69,9%
omskriving/utelatt 31 12,6%
en eller annen/et eller annet 28 11,4%
noe som helst 5 2%
et og annet 2 0,8%
noe annet 2 0,8%
ting 2 0,8%
andre tilfeller 4 1,6%
Totalt 246 100%

Oversetternes valg av ubestemte pronomener skiller seg i liten grad fra hva som
var tilfellet ved что-то. Også her er noe/noen den klartmest brukte oversettelsen
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av что-нибудь, men den er noe vanligere her enn i oversettelser av что-то.

Det er vanlig å bruke что-нибудь i funksjonen SPØRSMÅL. I slike tilfeller blir
det russiske pronomenet nesten alltid oversatt med noe eller noen. Vi må derfor
undersøke om informasjon om talerens forventning blir gjengitt når что-нибудь
blir oversatt med noe-rekken.

Jeg har valgt meg ut noen eksempler på at что-нибудь blir oversatt med
noe/noen, og sett om informasjonen som ikke er uttrykt i noe-rekken, følger
implisitt av konteksten.

Det er også relativt vanlig å oversette что-нибудь med en eller annen/et eller
annet. Jeg har sett på noen eksempler, og diskutert disse.

Dette er første gang i våre undersøkelser at vi har eksempler på bruk av som helst.
I det svenske implikasjonskartet overlapper ikke denne ubestemtrekkenmed что-
нибудь. Her er imidlertid som helst kombinert med noe og ikke et interrogativ.

Jeg har derfor sett på noen eksempler, for å se om noe som helst brukes i flere
funksjoner enn den svenske som-helst-rekken.

Også her finner vi to tilfeller der pronomenet er oversattmed og annet. Siden vi har
lagt til grunn at og-rekken og нибудь-rekken ikke har overlappende funksjoner i
implikasjonskartet, har jeg sett på begge disse eksemplene.

5.3.2.1 Noen/noe

Noe eller noen er den vanligste oversettelsen av что-нибудь. Når noe-rekken ikke
står attributivt til et substantiv, men alene, kan rekken brukes til å uttrykke alle
funksjonene i implikasjonskartet, med unntak av FRITT VALG. Noe/noen inne-
holder derfor mindre informasjon enn что-нибудь.

Der что-нибудь uttrykker IRREALIS USPESIFIKK, kan oversettelsen miste in-
formasjon om kjenthet for taler og om frasen er SPESIFIKK, hvis rekken overset-
tes med noe/noen.

I eksempel (94) har vi en slik IRREALIS-kontekst.

(94) (R) —Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.
(N) Nå, kjære venn, må du spille noe trist.

Tsjekhov: Kvinneskjebner og andre fortellinger, Anton Tsjekhov

Den russiske setningen er en imperativsetning, og ved imperativsetninger er sub-
jektet alltid taleren. Det perfektive verbet сыграть (spille) er bøyd i entall med
diminutivsuffikset ка. Taleren ønsker at den han kaller брат (bror), skal spille
en sang. Что-нибудь kan ikke uttrykke SPESIFIKK referent. Taleren har derfor
ingen SPESIFIKK sang i tankene, det som betyr noe er at sangen har egenskapen
trist.

Vi så i undersøkelsen av что-то at ubestemte pronomener ikke kan ha SPESI-
FIKK referanse i imperativsetninger. Dette bryter med samarbeidsprinsippet i
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Grices konversasjonsnormer, fordi man holder tilbake informasjon som er nød-
vendig for å realisere ønsket (Haspelmath 2004, 42). I den norske setningen har
imidlertid ikke verbet imperativform. I stedet brukes modalverbet må. Der hvor
vi har et 2. person subjekt, uttrykkes ofte et påbud (Faarlund, Lie, og Vannebo
1997, 598–99). Ved påbud ønsker taleren at mottakeren skal gjøre noe, så selv om
verbet ikke har imperativform, har setningen imperativbetydning.

Selv om den norske setningen har imperativbetydning, er det ikke det gramma-
tiske subjektet som er taleren. I stedet er det den som ønsker noe utført, som er
taleren.

Konteksten setter begrensninger for tolkningen av det ubestemte pronomenet.
Oversetteren står derfor fritt til å velge en ubestemt pronomenrekke som dekker
flere funksjoner i implikasjonskartet, så lenge rekken også kan uttrykke IRREA-
LISUSPESIFIKK. Denne funksjonen er dekket av noe, så når oversetteren bruker
dette i oversettelsen av что-нибудь, lykkes oversetteren i å overføre all informa-
sjon fra originalteksten. Oversettelsen må derfor regnes som vellykket.

I tillegg til IRREALIS USPESIFIKK, kan что-нибудь brukes i funksjonen
SPØRSMÅL. Av de 51 tilfellene jeg har funnet der pronomenet brukes i denne
funksjonen, blir 40 oversatt med noe-rekken. I de resterende tilfellene blir
setningen enten skrevet om uten et ubestemt pronomen (6), oversatt med noe
som helst (4) eller noe annet (1).

Что-нибудь kan bare brukes i funksjonen SPØRSMÅL hvis taleren forventer et
nøytralt eller negativt svar. Ifølge Norsk referansegrammatikk er også noe uteluk-
ket fra spørsmål med positiv forventning (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 225).
Som vi har sett, gjelder dette bare i tilfeller der noe/noen står attributivt til ikke-
tellbare substantiver i entall.

Den sterke korrelasjonen mellom то-rekken og noe-rekken, kan enten bety at vi
har en tendens til å tolke noe/noen nøytralt eller negativt, eller at rekkene som
konkurrerer med noe-rekken ikke kan tolkes negativt. Muligens er det også en
kombinasjon av begge.

Vi må undersøke om informasjon om talerens forventning blir gjengitt i overset-
telsen, når что-нибудь blir oversatt med noe/noen i funksjonen SPØRSMÅL.

I eksempel (95) har vi en negativ forventning, som utelukker bruk av то-rekken i
russisk:

(95) (R) Разве есть на свете что-нибудь драгоценнее нежной привязанности
и родственных чувств?
(N) Finnes det virkelig noe mer dyrebart i verden enn øm hengivenhet og
følelsen av slektskap?

Kroningen, Boris Akunin

Her inneholder den russiske setningen spørsmålspartikkelen разве (virkelig).
Denne partikkelen brukes når taleren vil bli overasket over et positivt svar
(Haspelmath 2004, 84). Siden нибудь-rekken er forbeholdt spørsmål der taleren
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har negativ eller nøytral forventning, mens то-rekken brukes der forventningen
er positiv, er det kun førstnevnte som er akseptabel.

For å uttrykke denne negative forventingen, bruker oversetteren konstruksjonen
finnes virkelig. Finnes virkelig fungerer på samme måte som den russiske разве
есть (finnes virkelig), og indikerer at taleren ville blitt overasket over et positivt
svar.

(96) Er det noe mer dyrebart i verden enn øm hengivenhet og følelsen av slekt-
skap?

Uten Finnes virkelig hadde ikke den norske oversettelsen overført den negative
forventingen. Fordi noe-rekken i dette tilfellet ikke angir forventning, må overset-
teren ta i bruk andre virkemidler for å ikke miste informasjon. Dette lykkes han
med i eksempel (95), og oversettelsen må regnes som vellykket.

5.3.2.2 Et eller annet/en eller annen

Der что-нибудь blir oversatt med en ubestemt pronomenrekke, er et eller an-
net/en eller annen den nest vanligste oversettelsen. Hverken что-нибудь eller
et eller annet/en eller annen kan brukes ved KJENT referent. Eller-rekken kan,
i motsetning til нибудь-rekken også brukes i SPESIFIKKE fraser.

Eller-rekken inneholder derfor mindre informasjon enn нибудь-rekken, men mer
enn noe-rekken. Vi kan derfor se om oversettrene lykkes i å overføre denne infor-
masjonen gjennom konteksten.

Det ser ut som om oversetterne stort sett lykkes med dette. Vi så i eksempel (94) at
что-нибудь ble oversatt med noe i en imperativsetning. I eksempel (97) har vi et
eksempel på en tilsvarende kontekst der oversetteren velger å bruke et eller annet:

(97) (R) А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович
дочери.
(N) Og nåmå du, Kotik, spille et eller annet, sa Ivan Petrovitsj til datteren.

Tsjekhov: Kvinneskjebner og andre fortellinger, Anton Tsjekhov

På samme måte som i eksempel (94), har vi det perfektive verbet сыграть (spille)
med imperativform. Også i denne oversettelsen brukes imperativskonstruksjonen
med modalverbet må og et personlig pronomen i 2. person som subjekt. Referen-
ten er det datteren ønsker at Kotik skal spille i både den norske og den russiske
setningen.

I begge tilfellene ønsker taleren at mottakeren skal spille en USPESIFIKK sang,
og de ubestemte pronomene i eksempel (94) og (97) uttrykker begge IRREALIS
USPESIFIKK. Det ubestemte pronomenet i eksempel (97) står alene, mens det i
eksempel (94) har et tilhørende adjektiv som angir hva slags sang.

Både i eksempel (97) og i (94) kan de ubestemte pronomenene brukes om hverand-
re, og det er tydelig at både eller-rekken og noe-rekken kan brukes til å uttrykke
IRREALIS USPESIFIKK. Det kan se ut som om oversetterne foretrekker å bruke
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eller-rekken når det ubestemte pronomenet står alene, mens noe-rekken foretrek-
kes der denne er del av en frase.

Også i eksempel (98) lykkes det oversetterne å overføre all informasjon:

(98) (R) И , может быть , до чего-нибудь они договорятся, (…)
(N) Og hvem vet, kanskje kommer de frem til et eller annet, (…)

Mesteren og Margarita, Michail Bulgakov

I begge setningene uttrykker det ubestemte pronomenet IRREALIS USPESI-
FIKK. Selv om det ubestemte pronomenet kan brukes i både SPESIFIKKE
og USPESIFIKKE fraser, setter det ubestemte pronomenet begrensninger for
hvordan frasen kan tolkes i den norske oversettelsen. Dette skjer indirekte, om
taleren skal anta referentens unike identifisering, må den her også være KJENT
for denne taleren. Siden et eller annen ikke kan uttrykke KJENT referent,
utelukkes en SPESIFIKK tolkning.

Det er ikke bare de ubestemte pronomene som gjør at setningene må tolkes som
IRREALIS-kontekster. Begge setningene beskriver en urealisert situasjon i frem-
tiden. De uttrykker også en usikkerhet om denne situasjonen vil bli realisert. I
den russiske setningen skjer dette med frasen может быть (kan være). I den
norske oversettelsen uttrykkes dette dobbelt med både kanskje og hvem vet.

Både konteksten og det ubestemte pronomenet gjør at vi ikke mister informasjon
i oversettelsen fra russisk til norsk, og oversettelsen må sies å være vellykket.

Jeg har funnet 51 tilfeller der что-нибудь brukes i funksjonen SPØRSMÅL. Ingen
av disse er oversatt med et eller annet. Under undersøkelsene av то-rekken, fant vi
heller ingen eksempler der oversetteren brukte eller-rekken i denne funksjonen.

Dette betyr ikke at det ikke er mulig å bruke eller-rekken i funksjonen SPØRS-
MÅL,men når det ubestemte pronomenet står alene i polare spørsmål, slik det ofte
gjør når det brukes pronominelt, er det uansett tydelig at noe-rekken foretrekkes.

(99) Har du snakket med en eller annen?
(100) Har du snakket med noen?

Vi skal se i undersøkelsene av какой-нибудь, at det finnes tilfeller der eller-rekken
brukes i funksjonen SPØRSMÅL, og at det i disse kontekstene ikke alltid er mulig
å bruke noe-rekken.

5.3.2.3 Et og annet

Hvis vi legger til grunn at og-rekken kun kan uttrykke SPESIFIKK KJENT, skal
det i utgangspunktet ikke være mulig å oversette что-нибудь med et og annet
uten at vi får en betydningsendring. I våre undersøkelser er det imidlertid to ek-
sempler på at что-нибудь blir oversatt med et og annet.

Vi så i undersøkelsen av кое- og то-rekken, at vi i slike tilfeller kunne ha ulike per-
spektiver i den norske og den russiske setningen, og at det førte til at de ubestemte
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pronomene uttrykte forskjellige funksjoner i implikasjonskartet.

I eksempel (101), som er hentet fra Den evige ektemann, er setningene bygd opp
med ulik syntaks.

(101) (R) Читались романы Диккенса, что-нибудь из русских журналов, а
иногда что-нибудь и из “серьезного”.
(N) De leste Dickens romaner, et og annet fra russiske tidsskrifter og av
og til også noe mer “alvorlig”.

Den evige ektemann, Fjodor Dostoevskij

Det imperfektive verbet читаться (bli lest), er passivt og tar ikke objekt. Ver-
bet står i flertall og subjektene er романы (romaner), og de to tilfellene av det
ubestemte pronomenet что-нибудь. En mer direkte oversettelse av den russiske
syntaksen ville vært, “Det ble lest romaner av Dickens,…”.

Siden vi har en passivsetning, har vi bare én potensiell taler, og perspektivet forblir
hos fortelleren.

Det russiske ubestemte pronomenet что-нибудь kan ikke uttrykke SPESIFIKKE
referenter, og, selv om setningen beskriver en handling i fortid, lisensierer den
distributive en IRREALIS-tolkning.

Den norske og den russiske setningen er bygd opp forskjellig. I den norske overset-
telsen har det personlige pronomenet Du rollen som subjekt, mens et eller annet
og noe er direkte objekter. Vi har derfor to potensielle talere for det ubestemte
pronomenet: fortelleren og Du.

(102) SPESIFIKK KJENT De leste et og annet fra russiske tidsskrifter, men
jeg vet ikke hva.

Hvis vi aksepterer at og-rekken ikke kan uttrykke UKJENT referent, er den enes-
te mulige forklaringen på at setningen i eksempel (102) er akseptabel, at det er
subjektet som er taleren.

(103) SPESIFIKKUKJENT: ?De leste et og annet fra russiske tidsskrifter, men
både de og jeg har glemt hva.

Som vi ser i eksempel (103), kan ikke et og annet uttrykke UKJENT referent, og
setningen er ikke fullt ut akseptabel. I den norske setningen flyttes altså perspek-
tivet over til subjektet i setningen de. Referentene er de samme som i den russiske
setningen, artiklene fra de russiske tidsskriftene.

Det russiske ubestemte pronomenet uttrykker derfor at identiteten til delene av
de russiske tidsskriftene er UKJENT for fortelleren. Denne informasjonen finnes
ikke i den norske oversettelsen. Videre forteller det ubestemte pronomenet at for-
telleren ikke antar den unike identiteten til delene av de russiske tidsskriftene.
Dette er imidlertid motivert av at vi har mange referenter. At vi har mange re-
ferenter, er uttrykt i den norske oversettelsen, og informasjonen blir derfor ikke
borte.
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Det at identiteten til delene av de russiske tidsskriftene er KJENT for taler, er
uttrykt i det norske ubestemte pronomenet. Denne informasjonen er ikke ekspli-
sitt uttrykt i den russiske setningen, og er heller ikke implisitt uttrykt gjennom
konteksten.

Oversettelsen er ikke helt vellykket, fordi den mister noe informasjon, samtidig
som det legges til informasjon som ikke fantes i originalteksten.

Det er i eksempel (101) mulig å forklare bruken av og-rekken med ulike perspek-
tiver i den russiske og den norske setningen.

(104) (R) — Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне
помочь вам чем-нибудь,— сказал Левин (…)
(N) “Ja, han skriver at De er flyttet hit ut, og tenker De tillater meg å hjelpe
Dem med et og annet,” sa Levin, (…)

Anna Karenina, Lev Tolstoj

I eksempel (104) har vi fire mulige talere, Levin, fortelleren, personen som har
skrevet brevet, og tilslutt De. Fortelleren kan utelukkes i både den russiske og
den norske setningen fordi vi har direkte tale.

Referenten i begge setningen er det som brevskriveren antar вы/De tillater Levin
å hjelpe med. Dette er informasjon som kun er tilgjengelig for brevskriveren, fordi
der er han som antar. Siden et og annet uttrykker KJENT referent, må taleren
være brevskriveren i den norske setningen.

På samme måte skulle man tro at vi kunne utelukke brevskriveren fra å være
taler i den russiske setningen. Den som antar, må nødvendigvis også kjenne til
det som antas. Her uttrykkes imidlertid tvil gjennom verbet думать (tenke). Fra
brevskriveren sitt perspektiv er dette en IRREALIS-kontekst, fordi det er en urea-
lisert tenkt fremtid sett fra skrivetidspunktet.

Det er slik jeg oppfatter den russiske setningen, og det ser derfor ut til at vi har
den samme taleren i den norske og den russiske setningen. Forskjellen mellom
setningene ligger i at den russiske uttrykker større grad av tvil enn den norske.
Oversettelsen kan derfor ikke regnes som helt vellykket.

5.3.2.4 Noe som helst

Noe/noen som helst ligner formelt sett på som-helst-rekken, men vi skal se at
rekkene ikke dekker de samme områdene av implikasjonskartet. I mine undersø-
kelser har jeg funnet eksempler på bruk i funksjonene SPØRSMÅL og KOMPA-
RATIV.

(105) (R) — Известно ли что-нибудь про этого доктора Линда?
(N) Vet vi noe som helst om denne doktor Lind?

Kroningen, Boris Akunin

I eksempel (105) har vi direkte tale, og det er bare én potensiell taler. I begge
setningene er referenten informasjon om doktor Lind.

69



I eksempel (105) har vi et polart spørsmål både i den russiske originalsetningen
og den norske oversettelsen. Vi kan derfor slå fast at noe som helst kan brukes
til å uttrykke funksjonen SPØRSMÅL i implikasjonskartet. Denne funksjonen er
ikke dekket av som-helst-rekken.

I kontekster med polare spørsmål uttrykker alltid det ubestemte pronomenet en-
den av en reversert skala, og at referenten er USPESIFIKK og UKJENT for taler.
Denne informasjonen blir derfor ikke borte i oversettelsen, men informasjon om
talerens forventning kan gå tapt i oversettelser fra russiske til norsk. I russisk spil-
ler talerens forventning inn på valg av ubestemtrekke i funksjonene SPØRSMÅL
og KOMPARATIV.

I eksempel (105) brukes что-нибудь som angir en nøytral eller negativ forvent-
ning. Bruken av это (denne) foran доктор Линд (doktor Lind), forsterkes denne
negative forventningen.

(106) Negativ: Vet vi noe som helst om denne doktor Lind?
Negativ: Vet vi noe som helst om doktor Lind?
Negativ: Vet vi noe om denne doktor Lind?
Nøytral: Vet vi noe om doktor Lind?

Vi har ikke nok data, men det kan se ut som om noe som helst, på samme måte
som что-нибудь, uttrykker nøytral eller negativ forventing. Også i den norske
setningen bidrar denne til å uttrykke negativ forventning. Der vi bare har noe,
forsvinner den negative forventingen, mens vi med noe som helst ser ut til å be-
holde den.

Ved å bruke noe som helst lykkes det oversetteren å uttrykke at referenten er
UKJENT for taler, at frasen er SPESIFIKK, og at taleren forventer et negativt
svar. Oversettelsen må derfor regnes som vellykket.

Det er også et eksempel på at noe som helst brukes til å oversette что-нибудь, der
denne uttrykker KONDISJONAL. Den svenske som-helst-rekken kan heller ikke
brukes i denne funksjonen.

(107) (R) — Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлеченье
внешностью, — продолжал Облонский.
(N) Hvis det var noe som helst fra hennes side den gangen, så var det hans
ytre hun var opptatt av.

Anna Karenina, Lev Tolstoj

I kontekster med KONDISJONAL, på samme måte som ved polare SPØRSMÅL,
uttrykker alltid det ubestemte pronomenet enden av en reversert skal, at frasen er
USPESIFIKK, og at referenten er UKJENT for taler. Der både originalsetningen
og oversettelsen uttrykker KONDISJONAL, kan man ikke miste informasjon om
dette.

I KONDISJONAL har vi et polart spørsmål, og noe som er betinget av dette spørs-
målet. I både den russiske originalsetningen og den norske oversettelsen har vi i
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eksempel (107) en slik setning. Vi kan derfor slå fast at noe som helst kan brukes
til å uttrykke KONDISJONAL.

I KONDISJONAL kan det ubestemte pronomenet uttrykke om taleren anser kon-
disjonen som sannsynlig. Vi så lenger opp at noe som helst, på samme måte som
что-нибудь, ser begge ut til å være begrenset til nøytral eller negativ forventing.
Vi mister derfor ikke informasjon i gjengivelsen når oversetteren bruker noe som
hest. Oversettelsen må derfor regnes som vellykket.

5.3.2.5 Hva det skulle være

Det er kun ett tilfelle der что-нибудь er oversatt med hva det skulle være. Jeg har
allikevel tatt det med, fordi det skulle være danner rekker med interrogativer, på
samme måte som som-helst-rekken.

(108) (R) Связь и любовь эта до того сильно владели им, что он был как бы
в рабстве у Натальи Васильевны и, наверно, решился бы тотчас на
что-нибудь даже из самого чудовищного и бессмысленного, если б этого
потребовал один только малейший каприз этой женщины.
(N) Dette forholdet og denne kjærligheten behersket ham så sterkt at
han liksom stod i et slags slaveforhold til Natalja Vasiljevna, og antagelig
ville han på øyeblikket ha gjort hva det skulle være av uhyrligheter og
tankeløsheter, hvis bare denne kvinnens minste lune forlangte det.

Den evige ektemann, Fjodor Dostoevskij

Hva det skulle være uttrykker her IRREALIS USPESIFIKK. Hva det skulle være
kan ikke brukes i SPØRSMÅL, KONDISJONAL, eller SPESIFIKK UKJENT.
Det ser heller ikke ut til at rekken, hvis vi kan kalle den det, kan brukes i alle
IRREALIS-kontekster:

(109) *En dag skal jeg dra hvor det skulle være.

Rekken ser ut til å være begrenset til å uttrykke IRREALIS-kontekster i utsagns-
delen av komparativuttrykk, slik som den gjør i eksempel (108).

Også det russiske ubestemte pronomen что-нибудь uttrykker IRREALIS i ek-
sempel (108). Pronomenet kan ikke uttrykke SPESIFIKK referent, og vi har også
konjunktivpartikkelen б23 som angir at vi har en IRREALIS-kontekst.

Ved å oversette что-нибудь med hvor det skulle være mister vi ingen informasjon,
og oversettelsen må regnes som vellykket.

5.3.3 Где-нибудь

23Б blir på moderne russisk skrevet бы.
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Tabell 17: Søk på “где-нибудь” som lemmaform, i russiske original-
tekster med norske ekvivalenter.

Norsk oversettelse Antall Prosent

et eller annet (sted)/en eller annen 13 44,8%
utelatt/omskriving 9 31%
et sted 4 13,8%
noe sted 1 3,4%
eller deromkring 1 3,4%
hvor 1 3,4%
Totalt 29 100%

Som vi ser i tabell 17, genererer где-нибудь få treff i korpuset. Vi må derfor være
forsiktige med å trekke konklusjoner, spesielt på bakgrunn av hva vi ikke finner.

Den mest brukte oversettelsen av где-нибудь er et eller annet (sted). Dette er det
samme som vi så ved oversettelser av где-то, og vi skal se at et eller annet sted, i
tillegg til SPESIFIKKUKJENT, også kan brukes til å uttrykke IRREALIS USPE-
SIFIKK og KONDISJONAL. Siden et eller annet kan brukes i flere funksjoner enn
где-нибудь, har jeg plukket ut noen eksempler og sett på om vi mister informasjon
i oversettelsene.

I alle de 29 tilfellene med где-нибудь i korpuset, har pronomenet entallsreferanse.
Dette kan forklare hvorfor vi kun finner ett tilfelle der det ubestemte pronomenet
blir oversatt med noe-rekken. Vi så i undersøkelsene av где-то, at noe sted (med
entallsreferanse) ikke kunne brukes til å uttrykke funksjonen IRREALIS USPE-
SIFIKK, eller noen av funksjonene til venstre for denne i implikasjonskartet.

Det er derfor ingen overraskelse at dette ene tilfellet av noe sted brukes i funksjo-
nen SPØRSMÅL. Siden sted er et tellbart substantiv, uttrykker noe sted fravær
av positiv forventning. Det gjør også где-нибудь. Jeg har sett på hvordan denne
setningen uttrykker negativ forventning og diskutert dette.

5.3.3.1 Et eller annet

Et eller annet sted er den vanligste oversettelsen av где-нибудь. Et eller annet dek-
ker de samme funksjonene i implikasjonskartet som где-нибудь, men kan i tillegg
brukes der vi har SPESIFIKK referent, og denne ikke er KJENT for taler. Når где-
нибудь brukes i funksjonen IRREALIS USPESIFIKK, og blir oversatt med et eller
annet sted, blir ikke det at referenten er USPESIFIKK, uttrykt eksplisitt gjennom
det ubestemte pronomenet.

Det ser allikevel ut som om oversetterne klarer å få overført denne informasjonen
implisitt gjennom konteksten.

(110) (R) Малютка уже несколько дней лежал мёртвый где-нибудь на дне
реки или в б безвестной яме.
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(N) Ungen hadde allerede i noen dager ligget død et eller annet sted på
b-bunnen av elven eller i en eller annen grøft.

Kroningen, Boris Akunin

I eksempel (110) har vi i begge setningene en IRREALIS-kontekst. I den russiske
setningen uttrykkes dette eksplisitt i det ubestemte pronomenet где-нибудь.

Et eller annet sted uttrykker ikke dette eksplisitt. Taleren gir imidlertid to alter-
nativer, og viser med det at han ikke antar den unike referansen til stedet.

Den informasjonen som ikke finnes eksplisitt uttrykt gjennom det ubestemte pro-
nomenet et eller annet sted, følger implisitt av konteksten. Oversettelsen er derfor
vellykket.

Det er et tilfelle der где-нибудь i funksjonen KONDISJONAL, oversettes med et
eller annet sted:

(111) (R) (…), и, если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для
составления напитка, подойдет к ним как скромный, умный и ласковый
человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает
участвовать.
(N) (…), og hvis han så at de andre samlet seg et eller annet sted for
å lage te, gikk han bort til dem som en beskjeden, klok og vennlig mann,
leverte sine tyve kopek og erklærte at han gjerne ville delta.

Syv ungdomsfortellinger, Fjodor Dostoevskij

Jeg har ikke funnet noen eksempler på at где-нибудь brukes i funksjonen SPØRS-
MÅL og blir oversatt med eller-rekken. Siden det i våre undersøkelser bare er to
eksempler der где-нибудь brukes i denne funksjonen, kan man ikke trekke noen
konklusjoner på bakgrunn av dette.

5.3.3.2 Noe sted

I våre undersøkelser er det kun ett eksempel på at где-нибудь blir oversatt med
noe sted. Setningene uttrykker funksjonen SPØRSMÅL i implikasjonskartet, og
siden konteksten i slike tilfeller ikke tillater at det ubestemte pronomenet har
SPESIFIKK referanse, kan vi ikke miste informasjon om dette i oversettelsen.

Vi har imidlertid sett at noe-rekken ofte ikke inneholder informasjon om talerens
forventningen.

(112) (R) Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд
калабуховского дома на пречистенеке следует забить досками и ходить
кругом через черный двор?
(N) Sier kanskje Karl Marx noe sted at oppgang B i Kalabuchovgården i
Pretsjistenka skal spikres igjen såmanmå gå rundt og opp kjøkkentrappen?

Hundehjertet, Mikhail Bulgakov

I den russiske setningen indikerer разве (virkelig) at taleren blir overasket over et
positivt svar. I slike tilfeller tillates ikke то-rekken (Haspelmath 2004, 84–85), for-
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di den ikke kan brukes ved negativ forventning. For å overføre all informasjonen,
må oversetteren få med at det forventes et negativt svar.

Det modale adverbet kanskje har en tilsvarende funksjon i den norske oversettel-
sen som det russiske разве. Ved å bruke dette får den norske setningen en tilsva-
rende negativ forventning. Ordstilling spiller også inn, om adverbet kommer foran
verbet vil den negative forventningen forsvinne:

(113) (Nøytral forventning): Kanskje sier Karl Marx noe sted at oppgang B i
Kalabuchovgården i Pretsjistenka skal spikres igjen så man må gå rundt og
opp kjøkkentrappen?

I eksempel (112) står noe attributivt til det tellbare substantivet sted i entall. I
slike tilfeller konkurrerer noe med et og skal uttrykke nøytral eller negativ forven-
ting. Det samme gjør det russiske где-нибудь.

Gjennom ordstilling og bruk av det modale adverbet kanskje, lykkes det overset-
teren å overføre den negative forventningen i den russiske originalteksten. Både
где-нибудь og noe sted kan brukes ved negativ forventning, og oversettelsen må
regnes for vellykket.

5.3.4 Какой-нибудь

Tabell 18: Søk på “какой-нибудь” som lemmaform, i russiske origi-
naltekster med norske ekvivalenter. Gruppen andre tilfeller innehol-
der; en annen (1), en art (1), et av (1), selv ikke (1), slike (1), noen van-
lig (1), noe slikt som (1), noe sånn som (1), skikkelser som (1), noen
annen (1), visse (1), en sånn (1), omkring (1), andre ting (1), et annet
(1).

Norsk oversettelse Antall Prosent

en eller annen/et eller annet 97 38,5%
utelatt/omskriving 85 33,7%
noe/noen 35 13,9%
en slags 7 2,8%
Noe/noen som helst 4 1,6%
hvem/hvilken som helst 2 0,8%
litt 2 0,8%
denne/dette 2 0,8%
noe slags 2 0,8%
en og annen 1 0,4%
Andre tilfeller 15 6,0%
Totalt 252 100%
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Какой-нибудь uttrykker vanligvis entallsreferanse, og i 219 av de 252 treffene vi
har undersøkt, har det russiske ubestemte pronomenet entallsform. Også et eller
annet er begrenset til å uttrykke entallsreferanse, og som vi ser i tabell 18 er dette
den mest brukte oversettelsen av какой-нибудь.

Sidenmedlemmene av eller-rekken ikke inneholder informasjon om frasen er SPE-
SIFIKK eller ikke, har jeg plukket ut noen eksempler, og diskutert om denne in-
formasjonen blir uttrykt i oversettelsen. Det er også tilfeller der какой-нибудь
brukes i funksjonen SPØRSMÅL, og blir oversatt med et eller annet. Det er førs-
te gang vi ser bruk av eller-rekken i denne funksjonen, og jeg har plukket ut et
eksempel og diskutert dette.

Det er ikke uvanlig å oversette какой-нибудь med noe/noen. Som vi har sett, inne-
holder noe-rekken ofte mindre informasjon enn какой-нибудь. Jeg har plukket ut
noen eksempler og diskutert dette.

Vi har fire tilfeller der какой-нибудь blir oversatt med noe som helst. Vi har sett at
denne rekken ser ut til kun å uttrykke funksjoner til høyre for IRREALIS USPE-
SIFIKK. Disse eksemplene bekrefter dette.

Vi har også to tilfeller av hvem/hvilken som helst. Kombinasjonen av et interoga-
tiv og som helst er det vi kaller som-helst-rekken. I det svenske implikasjonskar-
tet dekker denne rekken funksjonene FRITT VALG og KOMPARATIV. Dette er
funksjoner som нибудь-rekken ikke kan brukes i, og jeg har tatt for meg begge
eksemplene, og sett om den norske og den svenske som-helst-rekken dekker de
samme funksjonene i implikasjonskartet.

5.3.4.1 Et eller annet/en eller annen

Dette er den klart mest brukte oversettelsen av какой-нибудь. Selv om rekken
ikke inneholder informasjon om frasen er SPESIFIKK eller USPESIFIKK, ser
det ut til at denne informasjonen følger av konteksten.

(114) (R) И мой взгляд опять пробежался по стенам в поиске доказательств
траура, какой-нибудь черной ленточки, фотографии…
(N) Blikket mitt løp igjen langs veggene på utkikk etter bevis på sorg, et
eller annet sørgebånd, et fotografi…

Venn av avdøde, Andrej Kurkov

I eksempel (114) er fortelleren og den som blir omtalt én og samme person, og
perspektivet er hos fortelleren. Referenten er черная (Svart) ленточка (bånd) i
den russiske setningen, og et sørgebånd i den norske oversettelsen.

Frasen opptrer i en IRREALIS-kontekst i begge setningene. Taleren søker etter
ett bevis, og gir flere mulige alternativer, hvor en referent av typen sørgebånd er
en av dem. Konteksten tillater derfor ikke at vi får en SPESIFIKK UKJENT tolk-
ning, og oversettelsen lykkes i å overføre all informasjon fra det russiske ubestemte
pronomenet.
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Der что-нибудь ble brukt i funksjonen SPØRSMÅL, fant vi ingen eksempler der
pronomenet ble oversatt med eller-rekken. I oversettelser av какой-нибудь, er det
imidlertid flere tilfeller der denne oversettes med et eller annet. I eksempel (115)
har vi et slikt tilfelle som viser at eller-rekken kan brukes i funksjonen SPØRS-
MÅL:

(115) (R) Имеет, может быть, какую-нибудь страсть?
(N) Han har kanskje en eller annen lidenskap?

Mesteren og Margarita, Michail Bulgakov

I både originalsetningen og i oversettelsen må fortelleren regnes som taleren. I
den russiske setningen har vi может быть (må være), som uttrykker tvil. I den
norske setningen fungerer det modale adverbet kanskje på samme måte. En slik
tvil er ikke forenlig med å innta perspektivet til subjektet.

Et eller annet uttrykker ikke om frasen er SPESIFIKK eller USPESIFIKK. I funk-
sjonen SPØRSMÅL uttrykker alltid det ubestemte pronomene en USPESIFIKK
referanse, og vi kan ikke miste denne informasjonen i oversettelsen.

Какой-нибудь uttrykker i russisk at taleren har en nøytral eller negativ forvent-
ning. Fordi vi har frasen может быть (må være) som uttrykker tvil, må forvent-
ningen tolkes som nøytral. Vi har en tilsvarende tvil i den norske oversettelsen,
og også her er det en nøytral forventning.

I dette tilfellet ser det ikke ut til at det er mulig å oversette какой-нибудь med
noen. Dette til tross for at noen attributivt til et tellbart substantiv i entall skal
kunne uttrykke den samme nøytrale forventningen som какой-нибудь:

(116) ?Han har kanskje noen lidenskap?

Muligens henger dette sammen med at taleren ønsker å bekrefte et utsagn. I dette
utsagnet har noen funksjonen IRREALIS USPESIFIKK. Denne funksjonen kan
ikke uttrykkes av noen, når pronomenet står attributivt til et tellbart substantiv
i entall, slik som lidenskap.

Hvis vi endrer ordstillingen til et spørsmål blir noen lidenskap igjen akseptabel:

(117) Har han kanskje noen lidenskap?

Oversetteren lykkes i å overføre all informasjon fra originalteksten. Oversettelsen
må derfor regnes som vellykket.

5.3.4.2 Noe/Noen

Der какой-нибудь oversettes med et ubestemt pronomen, er noe/noen den nest
vanligste oversettelsen. Pronomenet er vanlig å bruke i funksjonen IRREALIS
USPESIFIKK. Selv om noe/noen har mindre informasjon enn какой-нибудь, lyk-
kes det stort sett oversetterne å overføre denne informasjonen:

I eksempel (118) har vi en slik IRREALIS-kontekst:

76



(118) (R) Пришлют какую-нибудь гадость.
(N) De sender sikkert noe skitt.

Fatale egg, Mikhail Bulgakov

Какой-нибудь kan ikke uttrykke SPESIFIKK referent, og frasenmå leses som IR-
REALIS USPESIFIKK. Noe/noen er ikke begrenset til å uttrykke USPESIFIKK
referent når det står attributivt til et ikke-tellbart substantiv i entall.

For å uttrykke at vi har en IRREALIS-kontekst, bruker oversetteren det modale
adverbet sikkert. Setningen beskriver en handling i fremtiden, og tvilen utelukker
en SPESIFIKK tolkning. Hvis adverbet fjernes, blir setningen tvetydig:

(119) SPESIFIKK KJENT: De sender noe skitt. (De fortalte meg hva igår)

Den informasjonen som ikke finnes i det ubestemte pronomenet, uttrykkes gjen-
nom adverbet kanskje. På denne måten lykkes det oversetteren å overføre all den
informasjonen som fantes i det russiske ubestemte pronomenet. Oversettelsen er
derfor vellykket.

Vi har sett at noe/noen brukes i oversettelser av нибудь-rekken der denne brukes
i funksjonen SPØRSMÅL. I slike tilfeller kan vi ikke miste informasjon om spesifi-
sitet eller kjenthet. Vi kan imidlertid miste informasjon om talerens forventning:

(120) (R) — Скажите, есть ли какой-нибудь выход?
(N) «Finnes det noen utvei?»

I eksempel (120) har vi direkte tale i begge setningene, og vi kan utelukke fortel-
leren som taler. Taleren er i begge setningene den personen som snakker.

Utvei er et tellbart substantiv i entall. I slike tilfeller uttrykker noen nøytral eller
negativ forventning. Også какой-нибудь uttrykker den samme forventningen.

Ved å bruke noen i oversettelsen av какой-нибудь i funksjonen SPØRSMÅL, mis-
ter vi ingen informasjon. Oversettelsen må derfor regnes som vellykket.

5.3.4.3 Et og annet

I oversettelsene av какой-нибудь finner vi et tilfelle der denne er oversatt av et og
annet. Vi har sett at et og annet kun kan uttrykke SPESIFIKK KJENT, men at
vi av og til har ulike perspektiver i originalteksten og oversettelsen. Dette er ikke
tilfellet eksempel (121):

(121) (R) Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь
совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово “колбаса”.
(N) Av Moskvas førti tusen hunder kan det høyden være en og annen
forstokket idiot som ikke greier å sette sammen bokstavene til ordet “pølse”.

Hundehjertet, Mikhail Bulgakov

I den russiske originalsetningen står det ubestemte pronomenet какой-нибудь at-
tributivt til совершенный идиот (fullstendig idiot) i entall. Setningen uttrykker
at det på det meste finnes én hund som passer til beskrivelsen. Taleren antar ikke
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referentens unike identitet, og stiller spørsmål ved om det finnes en referent som
passer beskrivelsen.

En og annet kan ikke ha entallsreferanse, og når den brukes sammen med et sub-
stantiv i entall, tolkes det distributivt med flertallsreferanse. Oversetteren bruker
her det ubestemte pronomenet til å uttrykke et lavt antall. Siden en og annen ikke
er en midtskalakvantor, blir setningen ikke helt riktig.

Den norske oversettelsen uttrykker ikke det samme som den russiske originalset-
ningen. Oversettelsen kan derfor ikke sies å være vellykket.

5.3.4.4 Som helst

Som-helst-rekken brukes i svensk kun til å uttrykke KOMPARATIV og FRITT
VALG, og man kunne forventet at dette også var tilfellet på norsk. Dette er funk-
sjoner som ikke er dekket av den russiske нибудь-rekken, og vi må se om rekken
dekker andre funksjoner i det norske implikasjonskartet.

Jeg har i tabell 18 skilt mellom noen som helst og interrogativ + som helst. Vi har
sett at noe/noen som helst ser ut til å dekke funksjonene SPØRSMÅL, KONDI-
SJONAL og INDIREKTE NEKTELSE i implikasjonskartet.

Disse to rekkene kan kombineres til uttrykket noen hvem/hvilken som helst.

(122) (R) Не по-барчукски барчук любопытствовал, не каким-нибудь был, не
таковским…
(N) Den unge herren var ikke nysgjerrig på ungherrevis, han var jo ikke
noen hvem som helst, ikke en sånn en…

Petersburg, Andrej Belyj

Какой-нибудь kan brukes til å uttrykke at en person er ansett, eller anser seg
selv som viktig eller høystatus slik som i eksempel (122). Slike tilfeller blir i norsk
oversatt med noen + interrogativ + som helst.

I det andre eksempelet der какой-нибудь oversettes med som-helst-rekken, står
denne alene:

(123) (R) А в другую минуту — так все припомнишь и так возжаждешь
видеть хоть какого-нибудь свидетеля и соучастника того недавнего, но
невозвратимого прошлого, (…)
(N) Men andre ganger husker du alt og tørster etter å se hvem som helst,
når han bare har vært vitne til og tatt del i den fortiden som ikke er særlig
fjern, men likevel aldri kan bringes tilbake, (…)

Den evige ektemann, Fjodor Dostoevskij

I den norske oversettelsen over uttrykker hvem som helst FRITT VALG funksjo-
nen i implikasjonskartet. Det russiske нибудь-rekken kan i utgangspunktet ikke
uttrykke FRITT VALG.
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Årsaken til denne forskjellen er igjen at vi har ulikt perspektiv i den norske og
den russiske setningen. I begge setningene er betingelsene tilstede for at fortelle-
ren kan ta perspektivet til subjektet i setningen. Setningen beskriver føleleser og
ønsker som ikke er synlige fra utsiden.

I den russiske originalsetningen står imidlertid det ubestemte pronomenet i vei-
en for et slikt perspektivskifte. Какой-нибудь kan ikke brukes i FRITT VALG
kontekster, og perspektivet forblir hos fortelleren.

Jeg vil påstå at det motsatte er tilfellet for den norske setningen, og at som-helst-
rekken ikke kan uttrykke IRREALISUSPESIFIKK.Hvis vi uttrykker tvil, skapes
det en distanse mellom subjekt og forteller, og fortelleren kan ikke innta perspek-
tivet til subjektet:

(124) ??Jeg tror han tørster etter å se hvem som helst.

I den norske oversettelsen har vi en pragmatisk skala over personer som subjektet
kan se. Skalaen går fra minst ønskelig og oppover, og ved å bekrefte det laveste
punktet på skalaen, bekreftes alle andre.

Det russiske ubestemte pronomenet uttrykker her ingen pragmatisk skala. Refe-
renten er свидетель (et vitne) og какой-нибудь uttrykker at denne referenten
ikke er en SPESIFIKK person, og at situasjonen er irreell. Det perfektive verbet
возжаждать (å tørste) uttrykker at denne situasjonen er sterkt ønskelig.

Fokuspartikkelen хоть står foran det ubestemte pronomenet og understreker at
referentens identitet ikke er viktig. Man kan argumentere for at dette gir какой-
нибудь en FRITT VALG betydning. Хоть kan uttrykke den ekstreme enden av
en skala, og i kombinasjon med et interrogativ uttrykker den FRITT VALG (Has-
pelmath 2004, 158–59).

Betydningsmessig er det derfor lite som skiller de to setningene fra hverandre.
Vi mister ingen informasjon, og den informasjonen som blir lagt til, er hentet fra
konteksten. Jeg vil derfor regne oversettelsen for vellykket.

5.3.4.5 Noe som helst

Vi har sett at noe som helst blir brukt i oversettelser av что-нибудь. Der ble rek-
ken brukt til å funksjonene SPØRSMÅL og KONDISJONAL. Også her finner vi
KONDISJONAL bruk:

(125) (R) Какая мысль направила его первое движение и была ли у него в то
мгновение хоть какая-нибудь мысль, — но как будто кто-то подсказал
ему, что надо делать:
(N) Hvilken tanke som styrte hans første bevegelse, og om han overhodet
tenkte noe som helst, er uvisst, men det var som om en eller annen sa ham
hva som måtte gjøres:

Anna Karenina, Lev Tolstoj
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Det er også tilfeller der какой-нибудь brukes i funksjonen SPØRSMÅL og blir
oversatt med noe som helst.

(126) (R) И вдруг ей пришла мысль: могло ли быть в каком-нибудь случае
лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не существовал?
(N) Og plutselig for det en tanke gjennom henne: kunne det på noen som
helst måte være bedre for hennes egen kjære Grisja om han aldri hadde
vært til?

Anna Karenina, Lev Tolstoj

Vi så i undersøkelsen av что-нибудь at noe som helst ikke kunne brukes ved
positiv forventning. Heller ikke какой-нибудь kan brukes i slike kontekster. Begge
rekkene uttrykker derfor nøytral eller negativ forventning.

Ved å gjengi какой-нибудь som noe som helst, lykkes det oversetterne å overføre
all informasjon, og oversettelsene er vellykkede i både eksempel (125) og i eksempel
(126).

5.4 Mot et norsk implikasjonskart

5.4.1 Har vi ubestemte pronomenrekker i norsk?

Det er langt mellom fullt ut grammatikaliserte eksempler på ubestemte pronome-
ner i norsk. Vi har sett at og annet, eller annet og noe er mye brukt av oversettere
i oversettelser av flere av de russiske pronomene vi har undersøkt.

Disse danner imidlertid ikke rekker på samme måte som кое, то og нибудь. Der
dannes rekkene ved et interrogativ som angir den ontologiske kategorien, kombi-
nert med en bestemthetsmarkør. I våre undersøkelser har vi funnet eksempler på
som helst, som danner rekker på denne måten. Disse er imidlertid i mindre grad
grammatikaliserte enn de russiske eksemplene.

Ubestemtrekker som er avledet av generiske substantiver, er ikke unormalt (Has-
pelmath 2004, 182). Vi trenger ikke gå lenger enn til engelsk for å finne eksempler
på dette something, somewhere (Haspelmath 2004, 182).

Det er imidlertid ikke alltid klart om vi har å gjøre med ekte ubestemte prono-
mener, eller generiske substantiver som brukes som et alternativ til disse (Has-
pelmath 2004, 182). Haspelmath skiller for eksempel mellom something og some
thing (Haspelmath 2004, 10).

Vi har enkelte ubestemte pronomener som er fullt ut grammatikaliserte på norsk.
I ingen-rekken, har vi ingenting og ingensteds, og i noe-rekken har vi noensinne.
Vi kan derfor si, selv med en streng formell tolkning, at vi har ubestemte prono-
mener i norsk.

En slik streng formell tolkning av ubestemte pronomener har lite for seg og sier
lite om hvordan norsk uttrykker ubestemthet. Det er for eksempel ingen betyd-
ningsforskjell mellom noensinne og noen gang, og det er heller ingen tilfeller der
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den ene ikke kan byttes ut med den andre. Den russiske кое-rekken opptrer også
som to adskilte elementer når den er styrt av en preposisjon. Et skille mellom
disse blir derfor kunstig.

Norsk har et omfattende system av ubestemte pronomenrekker. Systemet kan
være vanskelig å få øye på fordi det i langt mindre grad enn russisk er gjennomsik-
tig og grammatikalisert. Gjennom våre komparative undersøkelser med russisk,
kommer dette systemet frem i lyset.

5.4.2 Et norsk implikasjonskart

Med bakgrunn i det svenske implikasjonskartet og mine egne undersøkelser, har
jeg i figur 10 tegnet opp et implikasjonskart for norsk.

Figur 10: Norsk Implikasjonskart

Implikasjonskartet er ikke komplett, men inneholder de viktigste ubestemte pro-
nomenrekkene i norsk. Kartet skiller seg fra det svenske implikasjonskartet som
vi har tatt utgangspunkt i, på enkelte områder.

I tillegg til den svenske som-helst-rekken, har vi i norsk noe-som-helst-rekken
og ingen-som-helst-rekken. Disse rekkene overlapper ikke hverandre, men dekker
sammen hele den høyre siden av implikasjonskartet.

På den venstre siden av implikasjonskartet har vi og- og eller-rekken som heller
ikke er ført opp i det svenske implikasjonskartet.

Den ubestemte artikkelen en/ei/et kunne blitt lagt til i systemet. Den tilfredsstil-
ler definisjonen vår på et ubestemt pronomen. Artikkelen har som hovedfunksjon
å uttrykke ubestemt referanse. Artikkelen er utvilsomt et grammatisk element,
og den kan derfor karakteriseres som et pronomen i vid forstand. Vi har også
sett mange eksempler på at de russiske ubestemte pronomene blir oversatt med
/en/ei/et.

Når jeg allikevel har valgt å ikke inkludere den, har det flere årsaker. Den står
nesten alltid sammen med et substantiv. Den er i mange tilfeller obligatorisk, og
bruken henger sammen med bestemt og ubestemt form av substantiver i norsk.
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Når det er sagt, har ordet mange likheter med flere av ubestemtrekkene, og opp-
fører seg på mange måter som et ubestemt pronomen.

5.4.2.1 Og-rekken

Og-rekken opptrer vanligvis som et og annet/en og annen, eventuelt etterfulgt
av et substantiv som angir ontologisk kategori. Ved stedsangivelse finnes det to
alternative former: her og der og hist og her. Disse er langt vanligere å bruke enn
formen et og annet sted.

Og-rekken er begrenset til å uttrykke SPESIFIKK KJENT. Det vil si at rekken
alltid refererer til en SPESIFIKK referent, som er kjent for taler. Rekken har også
alltid flertallsreferanse, og får en distributiv betydning når den brukes sammen
med et subjekt i entall:

(127) Jeg har lagt nøkkelen min her og der.

Rekken konkurrerer med noen, men er ofte mer markert. Unntaket her er ved
stedsangivelse, hvor og-rekken er den klart foretrukne.

Som vi ser i tabell 19, er ikke et og annet vis ført opp noe under måte. Det er ingen
tilfeller av denne formen i korpuset, og det er usikkert om denne formen ville blitt
tolket som SPESIFIKK KJENT.

Det er heller ikke ført opp noe under kategorien måte. En og annen gang er et
alternativ, men det finnes ingen tilfeller av dette i korpuset. Et annet alternativ
er nå og da, det er flere tilfeller av dette i korpuset, men her finner vi ingen sam-
menheng med кое-rekken24.

5.4.2.2 Eller-rekken

Og-rekken opptrer vanligvis som et eller annet/en eller annen, eventuelt etter-
fulgt av et substantiv som angir ontologisk kategori. Som ved og-rekken, finnes
det alternative former ved stedsangivelse: her eller der og hist eller her. Det er in-
gen eksempler på dette i korpuset. Formene er også negative, og kan ikke brukes
til å uttrykke IRREALIS USPESIFIKK, eller funksjoner til høyre for denne.

(128) Han var hverken her eller der/hist eller her.

Eller-rekken dekker et større område av implikasjonskartet enn og-rekken. Rek-
ken kan brukes i funksjonene SPESIFIKK UKJENT, IRREALIS USPESIFIKK,
KONDISJONAL og SPØRSMÅL. I sistnevnte funksjon brukes eller-rekken kun
unntaksvis, og noe-rekken er klart foretrukket.

I motsetning til og-rekken, kan eller-rekken kun brukes til å uttrykke entallsre-
feranse. Rekken konkurrerer med noe-rekken i alle funksjonene. Noe-rekken er
mindre markert, og foretrekkes ofte. Noe-rekken har enkelte begrensninger, og

24Det er ingen tilfeller av кое-когда i korpuset, så dette trenger ikke bety så mye.
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kan ikke alltid brukes til å uttrykke SPESIFIKK UKJENT og IRREALIS USPE-
SIFIKK, med entallsreferanse. I disse tilfellene er det vanlig å bruke eller-rekken.

5.4.2.3 Noe

Noe-rekken består av noen som bøyes i tall og genus, og kombineres eventuelt
med et substantiv som angir ontologisk kategori. Som vi ser i figur 10, dekker noe-
rekken store deler av implikasjonskartet. Det er allikevel flere begrensninger som
ikke kommer frem i denne fremstillingen.

Noe/noen kombinert med ikke-tellebare substantiver (mat, vin, sand og lignen-
de), eller substantiver i flertall, kan brukes i alle funksjonene som er markert i
implikasjonskartet:

(129) Jeg har tatt med noe mat.
(130) Jeg har tatt med noen bilder.

Der noe/noen står alene, kan det brukes i alle funksjonene som er markert i im-
plikasjonskartet, uavhengig om pronomenet har entalls- eller flertallsreferanse:

(131) Jeg har sett noe.
(132) Jeg så noen i sted. De gikk inn den døra.
(133) Jeg så noen i sted. Han gikk inn den døra.

Figur 11: Noe/noen alene, attributivt til ikke-tellbare substantiver i entall, og til
substantiver i flertall.

Der noe/noen står attributivt til tellbare substantiver i entall, kan ikke noe/noen
brukes i funksjonen IRREALIS USPESIFIKK eller noen av funksjonene til venst-
re for denne:

(134) SPESIFIKK KJENT: *Jeg har tatt med noe bilde.

I slike tilfeller kan man bruke et ubestemt substantiv alene, eventuelt kombinert
med en/ei/et. I IRREALIS USPESIFIKK og SPESIFIKK KJENT kan også eller-
rekken brukes.

(135) Jeg har tatt med (en) bil.
(136) Han snakket om et eller annet bilde.
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Der noe-rekken angir stedsreferanse, står noe attributivt til substantivet sted.
Sted er et tellbart-substantiv, og utelukkes derfor fra de samme funksjonene, når
substantivet har flertallsform. Noen måte har de samme begrensningene.

(137) *Jeg har vært noe sted.
(138) *Han kom seg inn på noen måte.

Ting er et maskulint substantiv som har samme form i ubestemt entall og flertall.
Noen har også lik form i flertall og maskulin entall, og det er ikke vanlig å skille
mellom noen ting (flertall) og noen ting (entall) i skriftspråket. Dette resulterer
i at vi ikke får de samme begrensningene som ved noe sted eller noen måte, selv
om ting er tellelig. Det er også mulig å uttrykke kategorien ting uten substantivet
ting, og siden det da står alene, får vi heller ikke her de samme begrensningene.

(139) Jeg har tatt med noen ting.
(140) Jeg har tatt med noe.

I funksjonene til høyre for IRREALIS USPESIFIKK i implikasjonskartet kan vi
bruke noen attributivt til tellbare substantiver i entall.

(141) Har du tatt med noen bil?
(142) Jeg har ikke tatt med noen bil.

Vi kan dermed tegne et sekundert kart for noe-rekken som gjelder der noe/noen
står attributivt til tellbare substantiver i entall:

Figur 12: Noe/noen attributivt til tellbare substantiver i entall.

Haspelmath nevner at det svenske ubestemte pronomenet någonsin kun brukes
i funksjoner med negativ polaritet (Haspelmath 2004, 251). Dette korresponderer
med det sekundære kartet i figur 12, og gjelder også for den norske formen noen-
sinne.

Faarlund, Lie og Vannebo skriver at noe bare kan brukes i SPØRSMÅL, der vi ikke
har en forventning om et positiv svar (Faarlund, Lie, og Vannebo 1997, 225). Som
vi har sett, gjelder det imidlertid kun om noe/noen står attributivt til tellbare sub-
stantiver i entall. Attributiv til ikke-tellbare substantiver i entall, til substantiver
i flertall, eller der noe/noen står alene, utelukkes ikke lenger noe-rekken.
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I funksjonen SPØRSMÅL kan også noe/noen brukes attributivt til tellbare sub-
stantiver i entall, hvis spørsmålet er negert.

I enkelte tilfeller kan noen tolkes både som en midtskalakvantor, og som et ube-
stemt pronomen.

(143) Kongen eide mer enn noen. (enhver annen person)
(144) Kongen eide mer enn noen. (men mindre enn andre)

Dette kan indikere at vi har to versjoner av noe, en midtskalakvantor, og et ube-
stemt pronomen. Dette er ikke unormalt, og vi finner det samme i engelsk med
some (Haspelmath 2004, 12), og det indikerer at det ubestemte noe/noen er avle-
det av midtskalakvantoren. Setningsintonasjon og muligens også tonem25 er med
på å bestemme hvordan noe kan tolkes.

5.4.2.4 Som helst

Som-helst-rekken dannes ved å kombinere et interogativ med som helst. Interro-
gativet angir den ontologiske kategorien.

I det svenske implikasjonskartet ligger som-helst-rekken helt til høyre, og dek-
ker funksjonene FRITT VALG og KOMPARATIV. Ingen av de russiske ubestemte
pronomenrekkene vi har undersøkt i denne oppgaven, brukes i disse funksjonene.
Hvem som helst dukker opp én gang i undersøkelsene, og uttrykker da FRITT
VALG. Jeg har derfor valgt å la rekken dekke de samme funksjonene i det norske
implikasjonskartet som i det svenske.

5.4.2.5 Ingen

Ingen kan enten stå alene, eller i kombinasjon med et substantiv som angir den
ontologiske kategorien.

Rekken er negativ og dekker bare funksjonen DIREKTE NEKTELSE i implika-
sjonskartet. I denne funksjonen konkurrerer denmed noe-rekken, og ordstillingen
spiller inn:

(145) *Jeg har sett ingenting.
(146) Jeg har ikke sett noen ting.
(147) Ingenting har jeg sett.

5.4.2.6 Ingen som helst

Ingen som helst dekker de samme områdene av implikasjonskartet som ingen-
rekken. Som helst kan sees som et forsterkende element. Ingen som helst er, på
samme måte som ingen, negativ.

25Noen uttalt med tonem 2 virker å kunne uttrykke både midtskala-noen og ubestemt pronomen-
noen, mens det med tonem 1 kun virker å være mulig med sistnevnte. Dette trenger å utforskes, men
faller langt utenfor rekkevidden til denne oppgaven.
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(148) *Jeg har noen som helst vanskeligheter med å forstå dette.
(149) Jeg har ingen som helst vanskeligheter med å forstå dette.

5.4.2.7 Noe som helst

Noe-som-helst-rekken har tre medlemmer. Noen som helst, som brukes ved den
ontologiske kategorien person, noe som helst for kategorien ting, og til slutt noen
som helst måte, for kategorien måte.

Rekken kan brukes i funksjonene DIREKTE og INDIREKTE NEKTELSE,
SPØRSMÅL og KONDISJONAL. I de to sistnevnte funksjonene angir rekken
også at taleren blir overrasket over et positivt svar. Det vil si at rekken er
begrenset til kontekster med negativ eller nøytral forventning.

Sammen med ingen-som-helst- og som-helst-rekken, danner noe-som-helst-
rekken et fullstendig system, som dekker alle funksjonene til høyre for IRREALIS
USPESIFIKK i implikasjonskartet.

Figur 13: Ingen som helst, noe som helst, og interogativ + som helst

5.4.2.8 Marginale rekker

Man kan argumentere for at det også finnes en vil-rekke (Hva du vil, hvor du vil
…) som er synonymmed som-helst-rekken. Denne skiller seg fra som-helst-rekken
ved at den krever at referenten spesifiseres med et personlig pronomen. Ellers ser
de ut til å dekke de samme områdene av implikasjonskartet.

(150) Hun kan få hvem som helst.
(151) Hun kan få hvem hun vil.

Man kan også si at det finnes en det-skulle-være-rekke. Rekken dannes ved å
kombinere et interogativ med det skulle være. Rekken ser ut til å være begrenset
til utsagnsdelen av komparativuttrykk.

(152) Jeg hadde sagt hva det skulle være, om jeg trodde det hadde hjulpet.
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Kombinasjonen noen hvem som helst/noen hvilken som helst, er også noe som har
dukke opp i våre undersøkelser. Disse formene har personreferanse, og brukes for
å uttrykke at personen er ansett, eller anser seg selv som viktig eller høystatus.
Ofte er dette ironisk eller sarkastisk.

5.4.3 Oversikt over ontologiske kategorier

I våre undersøkelser har vi tatt for oss что, где og какой. I tillegg til å være
eksempler på pronominell, adverbial og adjektivistisk bruk, representerer de også
hver sin ontologiske kategori. Что uttrykker ting, где sted, mens какой uttrykker
måte.

Basert på disse undersøkelsene, det svenske systemet og mine egne morsmåls-
kunnskaper, har jeg i tabell 19 forsøkt å tegne opp en fullstendig oversikt over
hvordan de viktigste ubestemte pronomenrekkene angir ontologisk kategori på
norsk.

Tabell 19: Skjematisk fremstilling av ubestemte pronomenrekker i
norsk og hvordan de angir ontologisk kategori.

noen - og - - eller - ingen -som helst

person noen en og
annen

en eller
annen

ingen hvem som
helst

ting noe/noen
ting

et og
annet

et eller
annet

ingenting hva som
helst

sted noe sted her og der et eller
annet sted

ingensteds/
ingen
steder

hvor som
helst

tid noensinne
noen gang

en eller
annen
gang

aldri når som
helst

måte på noe vis på et eller
annet vis

ingen måte hvordan
som helst

determinativ noen et og
annet

et eller
annet

ingen hvilken
som helst

Som vi ser i tabell 19, er de norske pronomenrekkene i langt mindre grad gramma-
tikaliserte enn de vi finner i russisk. Det kan diskuteres om dette er å regne som
ubestemte pronomenrekker i det hele tatt, eller om vi har å gjøre med generiske
uttrykk eller fraser. For eksempel kan en eller annen gang byttes ut med et eller
annet tidspunkt, noen gang med noe tidspunkt osv.

Uavhengig av om disse frasene er å regne som ubestemte pronomenrekker eller
uttrykk, passer de inn i systemet av ubestemte pronomener tegnet opp av Martin
Haspelmath. De følger det samme prediksjonene ved at de alltid representerer et
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sett av sammenhengende funksjoner på implikasjonskartet.

5.5 Lykkes oversetterne?

I det store å hele lykkes oversetterne med sine oversettelser. De fleste oversettelse-
ne inneholder den samme informasjonen som sine russiske motstykker, og er fri
for informasjon som ikke fantes i originalteksten. Enkelte steder møter allikevel
oversetterne på problemer.

Der кое-rekken oversettes med og-rekken er oversettelsene velykkede. Det sam-
me gjelder der eller-rekken brukes i oversettesler av то-rekken. Rekkene dekker
de samme områdene av implikasjonskartet, og oversetterne hverken mister eller
legge til informasjon.

Eller-rekken dekker flere funksjoner i implikasjonskartet enn нибудь-rekken. Al-
likevel er oversettelsene stort sett vellykket når нибудь-rekken blir gjengitt med
denne. Dette skyldes at informasjon om referentens spesifisitet stort sett følger av
konteksten, og at det sjelden står mellom SPESIFIKK UKJENT, og IRREALIS
USPESIFIKK, men heller mellom SPESIFIKK KJENT og IRREALIS USPESI-
FIKK.

Vi har sett at eller-rekken av og til brukes i oversettelser av кое-rekken. I disse
tilfellene er oversettelsene mindre vellykket. Enten stemmer ikke oversettelsen
overrens med originalteksten, eller så er ikke perspektivet det samme i begge set-
ningene. Hvis det siste er tilfelle, mister oversettelsen ofte informasjon, eller legger
til informasjon som ikke var i originalteksten.

Av alle de norske ubestemte pronomene, inneholder noe-rekken minst informa-
sjon. Når denne rekken brukes i oversettelser av кое-, то-, нибудь-rekken i de tre
funksjonene lengst til venstre i implikasjonskartet, mister vi ofte informasjon.

Der нибудь-rekken brukes i funksjonen SPØRSMÅL, blir den nesten alltid over-
satt med noe/noen. Нибудь-rekken brukes bare når taleren har nøytral eller nega-
tiv forventning. De samme begrensningene finner vi ved noe/noen, der denne står
attributivt til et tellbart substantiv i entall. I slike tilfeller er oversettesene vellyk-
kede. Attributiv til ikke-tellbare substantiver i entall, til substantiver i flertall,
eller der noe/noen står alene, hender det at oversettelsen mangler informasjon.

Noe som helst brukes også i oversettelser av нибудь-rekken i SPØRSMÅL. Begge
disse rekkene uttrykker at taler har en nøytral eller negativ forventning, og der
oversetterne bruker denne rekken, lykkes de.

Der то-rekken brukes i funksjonen SPØRSMÅL, hender det at den blir oversatt
med noe/noen. Fordi denne то-rekken uttrykker positiv forventning, mister over-
settelsene i disse tilfellene informasjon.
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6 Oppsummering

I denne oppgaven har jeg sammenlignet det norske og det russiske systemet for
ubestemte pronomener.

På bakgrunn av en typologisk teori har jeg gjennom kontrastive korpusundersø-
kelser undersøkt hvilke norske oversettelser tre ulike ubestemtrekker i russisk
genererer. Gjennom disse undersøkelsene har det norske systemet trådt frem. Sys-
temet er langt ifra like begrenset som skolegrammatikken har lagt til grunn. Og
de to språkene er ikke så ulike som det først så ut som.

Jeg har tegnet opp et implikasjonskart for norske ubestemte pronomenrekker. Det-
te kartet inneholder flere ubestemte pronomenrekker som ikke tidligere har blitt
identifisert. Skillet mellom og-rekken og eller-rekken, har ikke tidligere blitt dis-
kutert på samme måte. Heller ikke skillet mellom som-helst- og noe-som-helst-
rekken har blitt viet noe særlig oppmerksomhet.

Jeg har tatt utgangspunkt i de tre russiske ubestemtrekkene lengst til venstre
i implikasjonskartet. Dette har gått på bekostning av den høyre siden av kartet.
Tilsvarende undersøkelser av denne siden av implikasjonkartet er derfor ønskelig.

Jeg har også sett på om oversetterne lykkes i å overføre all informasjon som fantes
i de russiske ubestemte pronomenrekkene. Disse undersøkelsene har vært nød-
vendige. De har gitt mulige forklaringer på hva som har vært motivasjonen bak
oversetterens valg av ubestemt pronomen. En mislykket oversettelse kan vise be-
grensninger i både det norske og det russiske systemet. Disse undersøkelsene har
også gjort det mulig å kvalitetskontrollere de statistiske analysene.

Jeg har også vist at den som snakker, ikke nødvendigvis er den som gir referanse
til det ubestemte pronomenet. I enkelte tilfeller tar personen som snakker per-
spektivet til den som beskrives, og det er den som beskrives som gir referanse til
det ubestemte pronomenet.
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