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Mens nominale diminutiver er beskrevet for mange språk (f. eks. tysk Haus-
Häuschen ‘hus-lite hus’), hører verbale diminutiver til fenomener som sjelden får 
oppmerksomhet av lingvister. Min analyse av russiske data tyder på at verbale 
diminutiver ikke er så eksotiske likevel. I dette foredraget viser jeg at Langackers 
skjemaer åpner for en omfattende analyse av russiske diminutiver, og gjør det 
mulig å se verbale diminutiver som en del av en stor radial kategori. 
 
I russisk som i andre slaviske språk er diminutiver en omfattende kategori. 
Slavister kjenner til diminutiver dannet av russiske substantiver (dom-domik ‘hus-
lite hus’), adjektiver (sinij-sinen’kij ‘blå-blå og nydelig’), og adverb (bystro-
bystren’ko ‘raskt-raskt og enkelt’). Diminutiver i forskjellige ordklasser har 
følgende fellestrekk: 1) betydningen ‘liten’ og metaforiske ekstensjoner som lav 
intensitet av egenskaper og/eller ømhet mot en gjenstand/situasjon/dens 
egenskaper, 2) over tjue suffikser og suffiks-kombinasjoner med -k- suffikset og 
dets varianter som prototyp, og 3) bruksområde som varierer fra kommunikasjon 
med/om barn til høflig tale.  
 
Kan det være tilfelle at et språk med et så variert og stort system av diminutiver 
ikke har rom til verbale diminutiver? Min undersøkelse av korpusdata viser at 
russiske verb danner diminutiver også. Blant russiske verbale diminutiver finner 
vi verb som slutter på -n’kat’ som zvenet’-zven’kat’ ‘klinge-klinge lavt’. Både 
semantikken, morfologien og bruksområdet til disse verbene er typiske for 
diminutiver. Semantisk sett beskriver disse verbene enten handlinger av lavt 
intensitet eller handlinger man har positiv holdning til. Morfologisk sett 
inneholder de suffikset -k- som er så typisk i russiske diminutiver. Når det gjelder 
bruksområdet, blir disse verbene brukt i samme type kontekster som diminutiver 
av andre ordklasser. Jeg foreslår et generelt skjema [k/DIM] som relaterer alle 
russiske diminutiver. Dette skjemaet har en rekke instansieringer i forskjellige 
ordklasser. 
 
Bortsett fra å være et interessant faktum innenfor russisk språkvitenskap kaster 
russiske -n’kat’-verbene lys over flere teoretiske spørsmål. Morfologisk analyse av 
verb som zven’kat’ og deres dannelse tyder på at produkt-orienterte 
generaliseringer er viktige: forskjellige verbale stammer bruker varierende 
morfologiske modeller for å danne -n’kat’ verb som har diminutiv betydning. 
Russiske -n’kat’-verb samt andre diminutiver i russisk er et spennende eksempel 
på hvordan én kategori sprer seg over forskjellige ordklasser, og på hvordan et 
morfem kan gjøre karriere i et ikke-agglutinerende språk.   
 


