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En perfektiv brer om seg: Evidens fra rioplatensisk spansk 

 

Rioplatensisk spansk hadde opprinnelig en perfektiv fortidskategori, samt en perifrastisk perfektum. Her presenteres 

nyere data som indikerer at perfektumkategorien forsvinner, og at den gjenværende perfektivkategorien også kan 

brukes i de kontekstene som før var forbeholdt perfektum, slik som eksperiensiell. Kategorien er per i dag polysem, 

og uttrykker 1) perfektiv og 2) fortid med nåtidig relevans (som trigges av mangelen på temporalt adverb), jamfør 

følgende eksempel: 

(1) Perfektiv fortid    (2) Fortid med nåtidig relevans 

Yo estuve en los Estados Unidos en el 2000  Yo estuve en los Estados Unidos 

‘Jeg var (PRET) i USA i 2000’    ‘Jeg har vært (PRET) i USA’ (lit.: ’Jeg var i USA’) 

Forskning på perfektums ekspansjon er massiv, og denne endringen antas å være typisk for romanske språk (Bybee 

et al. 1994) og regulær (Traugott & Dasher 2002). Men hva med det motsatte, slik som den rioplatensiske utvidelsen 

av perfektivkategorien? Her viser jeg til andre studier av andre Latinamerikanske varianter av spansk (Howe 2013) 

og argumenterer for at det er den funksjonelle overlappingen (Howe 2013) mellom de to kategoriene som gjør at 

perfektiv til slutt tar over for perfektum. Overlappet er størst mellom eksperiensiell-funksjonen og perfektiven, og 

det er her endringen antas å starte, via mikroskritt (Traugott & Trousdale 2010), som ender i en makroendring; 

perfektiv > perfektiv + nåtidig relevans. Derfor kan denne modellen også gjøre rede for hvorfor den av perfektums 

subfunksjoner som semantisk sett befinner seg lengst fra perfektiven (slik som den imperfektive pågående situasjon), 

er den som overlever lengst (slik som i mexicansk spansk, jfr. Howe 2013). I tillegg gir denne analysen rom for den 

påstått regulære endringen fra perfektum > perfektiv (som i fransk), da overlappet går begge veier, og det ikke antas 

noen determinisme mht. hvilken av kategoriene som ekspanderer. I så måte er disse funnene ikke kompatible med 

direksjonaliteten som postuleres i kognitiv grammatikaliseringsteoris stimetafor (Bybee et al 1994). Snarere 

argumenteres det for at variasjonen som finnes i de latinamerikanske variantene illustrerer en morfosyntaktisk 

variasjon som er konstant (Croft 2010), og det postuleres ingen determinisme mht. hvilken av de konkurrerende 

formende som ekspanderer. 
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