
Morfologioppgåva om tarahumara

Aronoff & Fudeman: What is Morphology?
Ch. 3, oppgåve 5.
Merknader skrivne av Rolf Theil

1. Innleiing

Vi skal beskrive den fonologiske omgjev-
naden (eng. environment) til alle allo-
morfane i ein del ord frå det meksikanske
språket tarahumara, og så beskrive den
typen assimilasjon som avgjer distribu-
sjonen til dei ulike allomorfane. Til høgre
ser du forresten ei lita tarahumara-jente!

Med den fonologiske
omgjevnaden til ein allomorf meiner vi
slikt som (i) dei språklydane som finst i
nærleiken av allomorfen og (ii) den
fonologiske posisjonen som allomorfen
står i, t.d. i høve til ordgrenser og stavingsstruktur.

Med distribusjonen til ein allomorf meiner vi summen av omgjevnadene til
denne allomorfen.

2. Segmentering av orda og identifiseringa av morfem

Det fyrste steget vårt er å segmentere orda morfologisk. Du bør kanskje lese avsnittet
1.5 Introduction to Morphological Analysis (Aronoff & Fudeman: 12–21) om att før
du tek til. Orda vi skal analysere, står i (1).

(1) Orda vi skal analysere
a. mitSiru ‘to make shavings’ b. mitSiruku ‘shavings’
c. sikwitSi ‘anthill’ d. sikwiki ‘ant’
e. ritu ‘to be icy’ f. rituku ‘ice’
g. reme ‘to make tortillas’ h. remeke ‘tortillas’
i. patSi ‘to grow ears of corn’ j. patSiki ‘an ear of corn’
k. opatSa ‘to be dressed’ l. opatSaka ‘garment’

2.1 Fyrste steg

På s. 14–17 i læreboka finn du fire morfologiske analyseprinsipp. Det fyrste – i norsk
språkdrakt – er:
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Prinsipp 1
Former med same tyding og same lydlege form i alle førekomstar er instansieringar
av eitt og same morfem.

På grunnlag av dette prinsippet kan vi identifisere morfema i (2), som er morfem der
vi ikkje observerer noka allomorfisk veksling.

 (2) Morfem utan allomorfisk veksling
a/b mitSiru ‘to make shavings’
c/d sikwi noko som har med maur å gjere
e/f ritu ‘to be icy’
g/h reme ‘to make tortillas’
i/j patSi ‘to grow ears of corn’
k/l opatSa ‘to be dressed’

Ingen av desse morfema varierer i form, og det er heller ingen særskilde problem med
å postulere at også tydinga er konstant.
Det inneber at den semantiske skilnaden mellom dei orda som berre består av desse
morfema og dei orda som består av desse morfema pluss noko som fylgjer, den
semantiske skilnaden må liggje i det som fylgjer. Semantikken til det som fylgjer,
kjem vi attende til i 2.2.

2.2 Andre steg

Det andre morfologiske analyseprinsippet står på s. 15 i læreboka:

Prinsipp 2
Former med same tyding men forskjellig lydleg form kan vere instansieringar av det
same morfemet dersom distribusjonen deira ikkje overlappar.

At distribusjonen til to eller fleire former ikkje overlappar, tyder at dei to formene har
såkalla komplementær distribusjon: dei finst aldri i same omgjevnad.

I (3) har eg sett opp alle orda våre på nytt.

(3) Former med same tyding men forskjellig lydleg form
1. kolonne 2. kolonne
a. mitSiru ‘to make shavings’ b. mitSiru-ku ‘shavings’
c. sikwi-tSi ‘anthill’ d. sikwi-ki ‘ant’
e. ritu ‘to be icy’ f. ritu-ku ‘ice’
g. reme ‘to make tortillas’ h. reme-ke ‘tortillas’
i. patSi ‘to grow ears of corn’ j. patSi-ki ‘an ear of corn’
k. opatSa ‘to be dressed’ l. opatSa-ka ‘garment’

Vi ventar litt med sikwi-tSi ‘anthill’ og sikwi-ki ‘ant’, og ser på dei andre orda fyrst.
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I dei andre tilfella har vi eit verb i 1. kolonne og eit substantiv i 2. kolonne.
Vidare ser vi at vi i 1. kolonne har morfema i (2) aleine, og i 2. kolonne ser det ut til at
vi har morfema i (2) pluss eitt einskilt morfem, lat oss kalle det kV, med fire
allomorfar i komplementær distribusjon. Dei fire allomorfane er ku, ki, ke og ka. Vi
kjem tilbake til den komplementære distribusjonen i avsnitt 3.

Morfemet kV ser ut til å kunne beskrivast som eit avleiingssuffiks som gjer eit
verb til et substantiv. Substantivet viser til konkrete gjenstandar. Når verbet ser ut til å
vere transitivt, viser substantivet til noko som er resultatet av den handlinga verbet
viser til: Lagar du spon, så får du flis/spon (shavings), så får du flis/spon. Lagar du
tortillas, så får du tortillas. Dyrkar du maiskolbar, så får du maiskolbar (ears of corn).
Tydinga liknar på ei av tydingane til det norske suffikset –ing, som anten viser til ei
handling eller til resultatet av ei handling – jamfør verbet TEIKNEV med TEIKNINGS 1.
‘handlinga å teikne’, 2. ‘noko som er teikna’.

2.2.1 Maurorda

I avsnitt 2.1 identifiserte vi morfemet sikwi, som vi kjenner att i både sikwi-tSi
‘anthill’ og sikwi-ki ‘ant’. Resonnementet er enkelt. Det er ein klår semantisk
slektskap mellom ‘anthill’ og ‘ant’, og begge orda inneheld elementet sikwi.

Vi postulerer at tydinga til sikwi er ‘noko som har med maur å gjere’. Meir
presise har vi ikkje grunnlag for å vere. Det er rimeleg å tru at sikwi er eit verb, sidan
morfemet kV elles berre blir lagt til verb, men sikre kan vi sjølvsagt ikkje vere. Når vi
legg morfemet tSi til sikwi, får vi eit ord med tydinga ‘anthill’ (maurtuve), og når vi
legg til morfemet kV til sikwi, får vi eit substantiv med tydinga ‘ant’.

Morfemet tSi veit vi svært lite om, sidan vi berre har funne det i ordet sikwitSi
‘anthill’. Det verkar absolutt rimeleg å identifisere ki i sikwiki som ein allomorf av
det morfemet kV som vi har funne i fem andre ord.

3. Omgjevnader og allomorfisk veksling

Her skal vi sjå nærmare på det postulerte morfemet kV, som vi påstår har fire
allomorfar, ku, ki, ke og ka. Tyding og funskjon drøfte vi i førre avsnitt.

Det er veldig lett å sjå at dei fire allomorfane av dette morfemet har
komplementær distribusjon – omgjevnadene deira overlappar ikkje – som vist i (4).

(4) Omgjevnadene til allomorfane til morfemet kV
Allomorfen ku finst etter vokalen u
Allomorfen ki finst etter vokalen i
Allomorfen ke finst etter vokalen e
Allomorfen ka finst etter vokalen a

Det er freistande å prøve å postulere ein grunnform for morfemet kV, men vi møter på
eit lite problem, for det er ingen av dei vokalane som finst i dei ulike allomorfane som
peikar seg ut som meir grunnleggjande enn andre. I eit slikt tilfelle er det ikkje
uvanleg å tenkje seg at vokalen i grunnforma er litt "abstrakt", og at det berre dreiar
seg om ein vokal utan nærmare spesifisert kvalitet, som vi skriv /V/. Då blir
grunnforma /kV/.

Den allomorfiske vekslinga ved dette morfemet kan vi då gjere greie for ved
hjelp av fylgjande morfofonologiske regel, som vi skal kalle Progressiv vokal-
assimilasjon:
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Progressiv vokalassimilasjon

V  Æ  Va  /  Va k _  #

Denne regelen seier at ein vokal som står i slutten av eit ord (dvs. føre ei ordgrense, #)
får same kvalitet som føregåande vokal, når dei to vokalane er skildre frå kvarandre
av konsonanten k. At to vokalar har same kvalitet, er her uttrykt ved at begge har ein
liten senka a etter seg. Den vassrette streken, _, viser kvar endringa frå V til Va skjer.

At ein språklyd overtek eigenskapar frå ein annan språklyd, er eit døme på
assimilasjon, som nemnt i oppgåveteksten. Når eigenskapane spreier seg frå
"venstre" mot "høgre" – dvs. frå ein tidlegare til ein seinare språklyd – snakkar vi om
ein progressiv assimilasjon. Hadde assimilasjonen gått den andre vegen, så hadde
assimilasjonen vore regressiv. Jamfør dei latinske verba PROGREDIORV ‘gå framover’
og REGREDIORV ‘gå attende’; adjektiva er danna får den stamma vi finn i perfektum
partisipp progressus og regressus.

4. Andre tenkjelege analysar

Eg har til no berre sett på éin måte å analysere materialet på, der det sentrale punktet
er morfemet kV og den allomorfiske vekslinga til dette morfemet. Dette skal vi kalle
suffigeringsanalysen. Fleire studentar har føreslege andre analysar, og her skal vi sjå
litt på kvifor eg ikkje har valt desse analysane.

4.1 Infigeringsanalysen

Somme har føreslege ein analyse der morfemet Vk blir infigert framføre siste vokalen
i stamma, som vist i (5).

(5) Infigering av morfemet Vk
1. kolonne 2. kolonne
a. mitSiru ‘to make shavings’ b. mitSir-uk-u ‘shavings’
c. sikwi-tSi ‘anthill’ d. sikw-ik-i ‘ant’
e. ritu ‘to be icy’ f. rit-uk-u ‘ice’
g. reme ‘to make tortillas’ h. rem-ek-e ‘tortillas’
i. patSi ‘to grow ears of corn’ j. patS-ik-i ‘an ear of corn’
k. opatSa ‘to be dressed’ l. opatS-ak-a ‘garment’

Ein slik analyse føreset ei grunnform /Vk/ for morfemet Vk, som har akkurat same
tyding eller funksjon som det morfemet kV som vi postulerte i suffigeringsanalysen,
og i staden for ein progressiv assimilasjon får vi ein regressiv assimilasjon. Dette har
eg vist i denne regelen, som ikkje skulle trenge nærmare forklaring:

Progressiv vokalassimilasjon

V  Æ  Va  / _ k Va #
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Infigeringsanalysen fungerer heilt greitt, men vi vel ikkje ein infigeringsanalyse
dersom suffigeringsanalysen fungerer like godt. Vi kan dra fram to grunnar, som
riktignok ikkje er heilt uavhengige av kvarandre. Lat oss sjå på dei.

4.1.1 Typologiargumentet

Dersom vi ser på språka i verda, oppdagar vi at infiks er mykje mindre vanlege enn
prefiks og suffiks. Vi kan faktisk setje opp ei språktypologisk generalisering – kall det
gjerne eit språkleg universale – som seier at infiks berre finst i språk som også har
prefiks og/eller suffiks, medan det motsette ikkje er tilfelle (mange språk har prefiks
og/eller suffiks utan å ha infiks).

Når vi gjennomfører ein morfologisk analyse, vel vi ei løysing som gjev ein
typologisk vanleg struktur framfor ei løysing som gjev ein uvanleg struktur. Dette kan
vi kalle typologiargumentet, og det talar for suffigeringsanalysen.

4.1.2 Integritetsargumentet

Når vi samanliknar ritu ‘to be icy’ med rituku ‘ice’, er det mest nærliggjande å
identifisere ritu med ein samanhengande del av rituku, som vist i (6a), i staden for
ein usamanhengande, som i (6b).

(6) Morfologisk identifisering
(a) (b)

ritu ritu

ritu ku ritu uk u

Vi identifiserer samanhengande delar med kvarandre, og avvik berre frå dette
prinsippet så sant det finst særskilde argument for det. Språklydane i eit morfem eller
ein allomorf fylgjer normalt rett etter kvarandre utan avbrot. Dette kan vi kalle
integritetsprinsippet.

Eg kan ikkje sjå at det finst noko grunnar til å bryte kontinuitetsprinsippet i
dette tilfellet. Difor føretrekkjer vi suffigeringsanalysen framfor infigeringsanalysen.

4.2 Amputeringsanalysen

Somme studentar har føreslege ein avkuttingsanalyse, der dei har rekna med at
substantiva berre består av eitt einskilt morfem, og vi tek vekk siste stavinga i
substantiva for å danne verba, som vist i (7).

(7) Amputering av siste stavinga
1. kolonne 2. kolonne
b. mitSiruku ‘shavings’ a. mitSiru ‘to make shavings’
d. sikwiki ‘ant’ c. sikwi ‘… ant …’
f. rituku ‘ice’ e. ritu ‘to be icy’
h. remeke ‘tortillas’ g. reme ‘to make tortillas’
j. patSiki ‘an ear of corn’ i. patSi ‘to grow ears of corn’
l. opatSaka ‘garment’ k. opatSa ‘to be dressed’
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Det er heilt klårt at lærebokforfattarane ikkje har tenkt på ein slik analyse, for då finn
vi ingen morfem med allomorfar med assimilasjon i. Men det er sjølvsagt ikkje noko
argument mot amputeringsanalysen, og vi må sjølv sjå om vi finn nokon slike
motargument.

4.2.1 Generaliseringsargumentet

Det viktigaste motargumentet kan vi kalle generaliseringsargumentet. I amputer-
ingsanalysen går vi glepp av ei viktig generalisering: Alle substantiva i 1. kolonne i
(7) endar på VakVa – det vil seie to like vokalar med ein k imellom. I amputerings-
analysen blir det heilt tilfeldig. I suffigeringsanalysen og infigerings-analysen er det ei
fylgje av at eitt og same morfem er lagt til (eit suffiks eller eit infiks) i alle orda.

Som ein hovudregel nyttar vi berre ein amputeringsanalyse når dei elementa
som vi lurar på om er affigerte til det eine settet med ord eller amputerte frå det andre
settet med ord ikkje har noko felles fonologisk. Då blir affigering svært vanskeleg å få
til, for di vi ikkje greier å lage nokon regel for kva som skal affigerast. Eit døme på
dette finn du i det franske dømet på s. 19 i læreboka; hokjønnsforma er nesten alltid
nokre lydar lengre enn hankjønnsforma, men lydane varierer frå ord til ord. Då er det
aktuelt å føreslå at hankjønnsformene er danna ved amputering av hokjønnsformene.
Hadde derimot alle hokjønnsformene enda på dei same lydane, så hadde vi heller
føreslege at hokjønnsformene hadde eit eige suffiks, ellers hadde vi ikkje kunna gjere
greie for likskapen.

4.2.2 Typologiargumentet

Også her kan vi argumentere typologisk. Amputering er eit uvanleg fenomen, og vi
vel føreslår aldri ein amputeringsanalyse dersom ein affigeringsanalyse fungerer like
godt eller betre.

Igjen kan vi setje opp ei språktypologisk generalisering – kall det gjerne eit
språkleg universale – som seier at amputering berre finst i språk som også har
affigering, medan det motsette ikkje er tilfelle (mange språk har affigering utan å ha
amputering).

Vi føreslår difor berre ein amputeringsanalyse når ein affigeringsanalyse ikkje
fungerer. Men her fungerer affigering heilt greitt.

5 Andre problem

Her skal eg ta opp eit par andre problem. Det fyrste er skal vi kalle semantikk-
problemet, det andre skal vi kalle tSV-problemet.

5.1 Semantikkproblemet

Somme studentar har hatt problem med analysen på grunn av semantikken. Til dømes
er det ein og annan som synest det er rart at ordet som tyder ‘tortillas’ er avleitt frå eit
ord som tyder ‘to make tortillas’ – for kan språket ha eit verb som tyder ‘to make
tortillas’ utan at det har eit ord som tyder ‘tortillas’.

Som ein hovudregel vil eg tilrå dykk til å sjå bort frå slike problemstellingar.
Dette blir lett noko i retning av kva som kom fyrst av høna og egget. Sjå i staden på
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den morfologiske strukturen. Det er heilt tydeleg ordet remeke ‘tortillas’ er lengre
enn ordet reme ‘to make tortillas’, og at det som gjer remeke lengre, nemleg ke
ganske tydeleg er ein allomorf av eit morfem vi finn vi fem andre substantiv.

Lat meg likevel nemne at det ikkje er noko semantisk merkeleg med at ordet
for ‘tortillas’ er avleitt frå eit verb med tydinga ‘to make tortillas’. Ein ganske god
parallell har vi i det norske substantivet BRØDS, som opphavleg ser ut til å vere danna
frå eit verb som tydde ‘steike’. Sjå under brød i Harald Bjorvand og Fredrik Otto
Lindeman: Våre arveord. Etymologisk ordbok (Novus Forlag, Oslo, 2000).

5.2 tSV-problemet

Fleire studentar har prøvd å finne fleire morfem, og særleg peikar "morfemet tSV" seg
ut. Vi har allereie identifisert eit morfem tSi i substantivet sikwi-tSi ‘maurtuve’, men
spørsmålet er om dette morfemet også finst i patSi ‘to grow ears of corn’, og at ein
annan allomorf tSa av same morfemet finst i opatSa ‘to be dressed’.

Problema her er fleire, og vi kan skilje mellom semantikkproblemet og
identifiseringsproblemet.

5.2.1 Semantikkproblemet

Semantikkproblemet går rett og slett ut på at det er vanskeleg å finne fram til ei sams
tyding for morfemet tSi i sikwi-tSi ‘maurtuve’ og eit eventuelt morfem tSi / tSa i patSi
‘to grow ears of corn’ og opatSa ‘to be dressed’.

5.2.2 Identifiseringsproblemet

Dersom tSi / tSa i patSi ‘to grow ears of corn’ og opatSa ‘to be dressed’ skulle vere
eit morfem, så måtte også pa og opa vere det. Materialet vårt strekk ikkje til for å
underbyggje ein slik hypotese. *Pa og *opa opptrer ikkje i datasamlinga vår utan å
vere fylgde av tSi / tSa, og vi manglar grunnlag for å segmentere.

Vi har svært lite grunnlag for å dele opatSa ‘to be dressed’ i opa og tSa, for
ingen av desse elementa finst att elles i datasamlinga vår. Vi kan heller ikkje hevde at
tSi blir til tSa ved assimilasjon etter a, for då skulle det ha vore assimilasjon i patSi ‘to
grow ears of corn’ også.

Det er noko heilt anna med dei to delane reme og ke i remeke ‘tortillas’.
Desse delane kan vi identifisere med reme ‘to make tortillas’ og kV i fem andre
substantiv.


