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Abstract 

This thesis examines the presentation of palatalisation in four descriptions of Russian 

phonetics from the 19th century. It presents the modern phonetic and phonological 

view on palatalisation in Russian, with which the view presented in the examined 19th 

century works is compared. The thesis comes to the conclusion that the examined 

works provide a relatively modern phonetic description of palatalisation in Russian 

and, through their inability to properly analyse the role of palatalisation in the sound 

system, demonstrate the need for phonology as a study. 

Резюме 

Эта работа рассматривает презентацию палатализации в четырёх описаниях 

русской фонетики с XIX века. Она представляет современный фонетический и 

фонологический взгляд на палатализацию в русском языке, с чем сравнивается 

взгляд, представленный в рассмотренных работах XIX века. Автор работы 

приходит к выводу, что рассмотренные работы предлагают сравнительно 

современное фонетическое описание палатализации в русском языке, и что они 

своей неспособностью должным образом анализировать роль палатализации в 

звуковой системе демонстрируют потребность фонологии как науки. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Föreliggande uppsats undersöker synen på de ryska konsonanternas hårdhet och 

mjukhet i fyra ryska språkvetenskapliga verk från 1800-talet. Mer bestämt undersöks 

hur varje författare konceptualiserar och förklarar palatalisering, oppositionen mellan 

palataliserade och icke-palataliserade konsonanter och de koncept som kretsar därom-

kring, t.ex. joterade vokaltecken och hård- och mjuktecken. Dessa historiska verk 

jämförs med en modern beskrivning av det ryska ljudsystemet. 

Frågeställningen kan sammanfattas på följande vis: Hur presenterar och förstår 

1800-talets ryska språkvetare hårdhet och mjukhet? Hur skiljer sig deras syn 

från den moderna? 

Deras syn kommer att exemplifieras med fyra verk som är representativa för den 

ryska ljudläran som den såg ut under 1800-talet, före den moderna fonologins utveck-

ling i början av 1900-talet. 

Vad beträffar ämnets vetenskapliga relevans, är konsonanternas palataliserings-

korrelation ett av det ryska språkets tydligaste särdrag. Dess ställning i språket, med 

tanke på både fonetik, fonologi och ortografi, har historiskt utgjort och utgör fortfa-

rande en viktig språkvetenskaplig fråga. Ovanstående frågeställning är alltså intres-

sant utifrån flera synvinklar: dels från lärdomshistoriens perspektiv, när det gäller den 

ryska språkvetenskapens historiska utveckling och dess relation till fonologin, dels 

från den moderna språkvetenskapens, i det fall det finns bortglömda lärdomar att 

finna i det förflutna, och slutligen från den enskilde språkinlärarens, som än i dag, 

tack vare den arkaiserande ryska stavningen, ställs inför samma frågor kring hårdhet 

och mjukhet som 1800-talets språkvetare. 

1.2 Metod 

Uppsatsens frågeställning besvaras genom en kvalitativ analys av ett antal ryska 

böcker från 1800-talet som behandlar rysk ljudlära. Vart och ett av verken har lästs i 

sin helhet för att se hur respektive författare förklarar hårdhet och mjukhet, i förhål-

lande till den moderna språkvetenskapliga diskursen. 
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Analysen måste vara kvalitativ, eftersom det inte finns någonting i frågeställningen 

som kan kvantifieras; den beträffar författarnas övergripande, helhetliga förståelse av 

ett brett och abstrakt ämne. Med detta i åtanke måste också böckerna läsas i sin helhet, 

och inte bara specifika, lösryckta kapitel; även om det i vissa fall finns särskilda kapi-

tel som endast handlar om palatalisering, är palataliseringens roll i ryskan så pass stor 

att den genomsyrar nästan allt. 

Likväl måste analysen ha en viss organisation, och författarnas syn på palatalisering 

måste kategoriseras på något sätt för att över huvud taget kunna jämföras med var-

andra och med modern språkvetenskaplig konsensus. Därför delas beskrivningen av 

varje verk in i fem avsnitt: 

1. Bakgrund 

2. Praktisk behandling av palatalisering 

3. Hårdhetens och mjukhetens plats i ljudsystemet 

4. Hårdhetens och mjukhetens artikulation 

5. Mjukhetens härkomst 

I det första avsnittet beskrivs hur respektive författare ser på sin lärobok, på fonetiken 

och på språkvetenskapen i allmänhet. I det andra beskrivs hur hårdhet och mjukhet 

rent praktiskt behandlas: Hur syns palataliseringsoppositionen i själva textens upp-

byggnad? På vilket sätt transkriberas mjukhet, och hur konsekvent? 

I det tredje avsnittet undersöks hur verkets författare resonerar om palataliserings-

oppositionens betydelse i ryska språket och dess ljudsystem. Hur förhåller denna sig 

till andra oppositioner, som den mellan tonande och tonlösa konsonanter? 

De två resterande avsnitten går igenom respektive författares artikulatoriska förklar-

ing av hårdhet och mjukhet samt hans synpunkter på mjukhetens historiska utveckling. 

1.3 Material 

För att uppnå en rimlig balans mellan redan bekant och ännu outforskat material har 

jag valt att läsa böcker av både mer kända författare – Grot och Brandt – och mindre 

kända – Romanovič och Bogorodickij. De fyra verken har valts för att de behandlar 

det ryska ljudsystemet ur ett perspektiv där den moderna fonologin skulle vara rele-

vant. Från samma period finns många andra böcker som säger sig vara läroböcker i 

fonetik, men ett urval har gjorts, dels för att arbetet måste begränsas vad gäller både 

tid och längd, men också för att flera fonetikböcker från perioden snarare behandlar 
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ljudet från ett fysiskt eller neurologiskt än från ett lingvistiskt perspektiv. Nedan följer 

en sammanställning av undersökningens fyra källor och deras relevans. 

J. K. Grots (1812–1893) Spornye voprosy russkago pravopisanija ot Petra Velikago 

donyne (1873) är en utredning dels av den ryska ortografin, dels av det ryska ljud-

systemet, som under 1800-talet kom att bli helt tonsättande för den allmänna språkve-

tenskapliga synen i Ryssland på alfabetet och dess förhållande till ljudsystemet. Grot 

var professor vid Helsingfors universitet och från 1889 vice ordförande i Kejserliga 

vetenskapsakademin (Grot online). 

P. R. Romanovičs (livstid okänd) Fonetika russkago i drevne-cerkovno-slavjanskago 

jazyka (1885) är en beskrivning både av ryskans moderna och av fornkyrkoslaviskans 

historiska ljudsystem. Romanovič var filolog, språkhistoriker och lärare på Aleksan-

drovskaja učitel’naja škola i Novgorod (Romanovič online). 

V. A. Bogorodickijs (1857–1941) Kurs grammatiki russkago jazyka är också en serie, 

vars första del Fonetika (1887) undersöks. Bogorodickij var professor i filologi, var 

medlem i Kejserliga vetenskapsakademin och i Lingvistiska sällskapet i Paris och an-

ses vara en av den kazanska lingvistiska skolans grundare, tillsammans med Jan Bau-

douin de Courtenay, under vilken han också studerade, och Mikołaj Kruszewski 

(Bogorodickij online). 

R. F. Brandts (1853–1920) Lekcii po istoričeskoj grammatikě rysskago jazyka är en 

serie lektioner, vars första del, Fonetika (1892), undersöks i uppsatsen. Den utgår 

främst från ett språkhistoriskt perspektiv, men innehåller även beskrivningar av det 

samtida ryska ljudsystemet. Brandt var professor vid Moskvauniversitetet, medlem i 

Kejserliga vetenskapsakademin (Brandt online) och, liksom Grot, känd bland annat 

för sitt engagemang i 1800-talets diskussion om den ryska ortografin (Leonova 2007). 
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2 Teori 

Detta kapitel kommer först att presentera de relevanta grunderna i fonetik och fono-

logi och den fonologiska vetenskapens historiska utveckling. Sedan undersöks palata-

lisering som tvärspråkligt fenomen mera ingående. Slutligen beskrivs den ryska pala-

taliseringsoppositionen utifrån både ett synkront och ett diakront perspektiv. 

Uppsatsen kommer att använda termerna fonetik och fonologi så som de definieras av 

N. S. Trubetzkoy (1969). Trubetzkoys Grundzüge der Phonologie publicerades ur-

sprungligen 1939, och uppsatsen utgår från dess engelska översättning, publicerad 

1969 som Principles of Phonology. Enligt översättaren, Baltaxe (1969), utgör verket 

en ”final synthesis” av de fonologiska idéer som hade utvecklats före andra världskri-

get. Trubetzkoys idéer utgör grunden inom den så kallade Pragskolan, som etablerade 

fonologin som vetenskaplig disciplin. 

Trubetzkoys definition utgår utifrån Saussures termer langue och parole, vilka han 

förstår som det generella, abstrakta språksystemet resp. den specifika, konkreta tal-

handlingen.1 Utifrån denna uppdelning kan man analysera språkets ljud på två olika 

sätt: antingen som del av langue eller som del av parole. Det langue-orienterade stu-

diet undersöker ljudets roll i språket som helhet – dess lingvistiska funktion – medan 

det parole-orienterade studiet undersöker dess rent ”fenomenalistiska” sida (Trubetz-

koy 1969, s. 12), d.v.s. saker som artikulation och perception. Trubetzkoy ger denna 

langue-inriktade disciplin namnet fonologi och dess parole-inriktade motsvarighet 

namnet fonetik (Trubetzkoy 1969, ss. 3–4): 

Accordingly it would be advisable to institute in place of a single “study of sound” 

two different studies, one directed toward the act of speech [parole], the other toward 

the language system [langue] . . . We designate the study of sound pertaining to the 

act of speech by the term phonetics, the study of sound pertaining to the system of 

lanugage by the term phonology. 

Fonologisk transkription anges i regel mellan snedstreck, t.ex. /h/, medan fonetisk 

transkription anges inom hakparenteser, t.ex. [h]. 

                                                

1 Trubetzkoy använder på tyska termerna Sprachgebilde resp. Sprechakt, som översätts till engelska 

som ”language system” resp. ”speech act”. För fler tänkbara översättningar, se översättarens fotnot på 

s. 2 i Trubetzkoy (1969). 
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2.1 Fonetikens grunder 

Till grund för uppsatsens beskrivning av fonetiken ligger B. Malmbergs Lärobok i 

fonetik (1969). Malmberg var professor i både fonetik och allmän språkvetenskap vid 

Lunds universitet och 1961–1975 ordförande i International Society of Phonetic 

Sciences (Vem är det 1993, s. 742). 

Enligt Trubetzkoy (1969) är fonetiken studiet av ljudet som del av parole; Malmberg 

(1969, s. 31) beskriver den som studiet av språkets ljudmässiga uttryck. Detta avsnitt 

kommer att beskriva vad Malmberg (1969, s. 16) kallar den artikulatoriska eller fy-

siologiska fonetiken – den vetenskapliga beskrivningen av ljudens produktion. För att 

förstå uppsatsens ämne, palataliseringen av konsonanter, måste man förstå hur konso-

nantljud över huvud taget produceras. 

Konsonanter produceras genom att luftpassagen antingen förträngs eller helt avspärras 

(Malmberg 1969, s. 93). Denna förträngning eller avspärrning åstadkommes i mun-

hålan genom att antingen läpparna trycks mot varandra (vid bilabiala ljud), en läpp 

trycks mot tänderna (vid labio-dentala ljud) eller tungan trycks mot något av följande 

ställen: 

• tänderna (vid dentala ljud), 

• tandvallen (vid alveolara ljud), 

• hårda gommen (vid palatala ljud), 

• mjuka gommen (vid velara ljud), 

• tungspenen (vid uvulara ljud) och 

• bakre svalgväggen (vid faryngala ljud). 

Ytterligare beror ljudets typ på vilken del av tungan det är som skapar förträngningen 

(Malmberg 1969, s. 67): 

• tungspetsen (vid apikala ljud), 

• tungryggen (vid dorsala ljud), 

• tungbladet (vid predorsala ljud) eller 

• tungroten (vid radikala ljud). 

Till exempel är det rikssvenska ljudet [r] apiko-alveolart, eftersom det bildas med 

tungspetsen mot tandvallen (Malmberg 1969, s. 108). Det bilabiala [m] bildas genom 

att båda läpparna trycks mot varandra, och det labio-dentala [v] genom att ena läppen 
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trycks mot tänderna. För en sammanfattning av de olika typerna av konsonantljud, se 

figur 1. 

Vidare talar Malmberg (1969, s. 121) om olika sekundära egenskaper, av vilka vissa 

konsonanter kännetecknas. De tre viktigaste av dessa är labialisering, velarisering 

och palatalisering. Dessa termer används för att beteckna konsonanter som utöver sin 

vanliga artikulation uttalas med en viss tillsats: 

• Labialisering innebär en tillsats av läpprundning. Malmberg ger som exempel 

det svenska ordet ko, vars k ”smittas” av det följande o:ets läpprundning. 

• Velarisering innebär att tungan närmar sig mjuka gommen (velum). Ett 

exempel är det engelska l-ljudet, som kan beskrivas som apiko-alveolart – 

liksom det svenska rl-ljudet i kärl – men som skiljer sig från rl-ljudet genom 

att tungan också närmar sig mjuka gommen, varför det kallas ett velariserat l 

(Malmberg 1969, s. 105). 

• Palatalisering innebär att tungan närmar sig hårda gommen (palatum). Detta 

kan inträffa när man uttalar kombinationer av typen [pi], [ki], [li], så som sker 

i uttalet av svenskans kille. Malmberg (1969, s. 124) definierar en palataliserad 

konsonant som ”en konsonant uttalad med tungan i [i]-läge”.  

Han anmärker ytterligare att ryskan ”kännetecknas av särskilt framträdande palatalise-

ring […] av sina konsonanter i palatal omgivning” (Malmberg 1969, s. 125). (Här kan 

man anmärka att palatalisering i ryskan sker även där ingen palatal omgivning finns, 

som i тётя, där ingen av de bakre vokalerna torde föranleda någon palatalisering. 

Detta fenomen kommer att diskuteras närmare i avsnitt 2.5.) 

Observera att palataliserade konsonanter inte får förväxlas med de ovan nämnda pala-

tala konsonanterna, vilka har hårda gommen som sitt primära artikulationsställe. 
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2.2 Fonologins grunder 

Fonologin undersöker ljudet som del av langue. Detta ljud är inte detsamma som det 

konkreta, fysiska ljud som undersöks av fonetiken och som brukar kallas fon, utan en 

abstrakt, idémässig ljudenhet eller ljudstruktur, som kallas fonem. Fonemet brukar de-

finieras som ett språks minsta betydelseskiljande enhet (Trubetzkoy 1969, s. 31). Det 

betyder en fonologisk enhet som i ett givet språk 

1. verkar betydelseskiljande, och 

2. inte kan delas upp i mindre betydelseskiljande enheter. 

En fonologisk enhet är betydelseskiljande, eller distinktiv, om den används i språket 

för att särskilja mellan två semantiska enheter, t.ex. två ord eller två morfem. Det 

finns fonologiska enheter som är betydelseskiljande, t.ex. enheterna /rik/ och /lat/ i de 

svenska orden rikare och latare, men som inte är fonem, eftersom de kan delas upp i 

ännu mindre fonologiska enheter som i sig är betydelseskiljande; rik och lat innehåller 

t.ex. enheterna /r/ och /l/, som verkar betydelseskiljande i orden rik och lik. Dessa 

enheter, /r/ och /l/, kan däremot inte delas upp i mindre betydelseskiljande enheter, 

varför de i svenskan utgör var sitt fonem. 

Figur 1 Schema över de olika konsonantljuden, ur Malmberg (1969, s. 122) 
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Ett fonem skiljs från ett annat genom sina distinktiva eller fonologiskt relevanta 

egenskaper. Exempelvis skiljer egenskapen tonalitet i svenskan /b/ från /p/, /g/ från /k/ 

och /d/ från /t/. Vilka egenskaper som är fonologiskt relevanta varierar dock från 

språk till språk. I ryskan och tyskan är tonaliteten exempelvis inte distinktiv i ordslut. 

Franskan har distinktiv nasalitet, vilket svenskan, ryskan och tyskan saknar; ryskan 

har distinktiv palatalisering, vilket svenskan, tyskan och franskan saknar. 

Ett fonem är inte ett egentligt, fullständigt ljud; /r/ betecknar ovan inte ljudet [r], 

utan ”the sum of the phonologically relevant properties of [the] sound” (Trubetzkoy 

1969, s. 36). Med andra ord definieras fonemet /r/ inte utifrån samtliga faktorer i utta-

let av /r/, utan endast utifrån de faktorer i uttalet som gör fonemet betydelseskiljande 

gentemot alla andra fonem i språket. Om i ett visst språk fonemet /r/ i regel uttalades 

med läpprundning, men läpprundningen aldrig spelade någon roll för betydelsen, 

skulle läpprundningen inte betraktas som en egenskap av fonemet /r/, även om /r/ all-

tid uttalades med läpprundning. 

Eftersom det är oundvikligt att ett uttalat ljud innehåller fonologiskt irrelevanta 

egenskaper, d.v.s. icke betydelseskiljande egenskaper, kan ett ljud i sig aldrig utgöra 

ett fonem, utan endast en realisation av ett fonem (Trubetzkoy 1969, s. 36): 

Any sound perceived and produced in the concrete act of speech contains, in addition 

to the phonologically relevant properties, many others that are phonologically 

irrelevant. None of these sounds can therefore simply be considered a phoneme. But 

insofar as such a sound also contains the phonologically relevant properties of a 

specific phoneme, it can be considered the realization of this phoneme. 

De olika sätt på vilka ett fonem kan realiseras kallas allofoner. Exempelvis har 

svenskans /r/ minst två allofoner, tungspets- resp. tungrots-r. Ytterligare ett exempel 

är [k] och [kʲ], som är allofoner av svenskans /k/. Det palataliserade [kʲ] förekommer 

framför främre konsonant, t.ex. i kille eller Kent, medan det icke-palataliserade [k] 

framträder framför bakre konsonant, t.ex. i ko eller Karin. 

På så vis existerar alltså palatalisering i svenskan, men den är allofonisk och inte 

fonologisk. Det finns visserligen bestämda regler för användningen av palatalisering, 

men det finns inget fall där två olika betydelser åtskiljs på grund av den. Om kaffe 

uttalas med [k] eller [kʲ] gör ingen skillnad för betydelsen; det är ändå samma ord. 
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2.3 Fonologins utveckling 

Detta avsnitt kommer att sammanfatta den fonologiska vetenskapens historiska 

utveckling fram till 1930-talet, med utgångspunkt i Trubetzkoys (1969) beskrivning 

därav. Mot bakgrund av den moderna fonologin, som beskrivs i avsnitt 2.2, kommer i 

detta avsnitt två röda trådar att följas: dels fonologins särskiljning från fonetiken, dels 

fonembegreppets utveckling.  

Distinktionen mellan fonetik och fonologi utvecklades gradvis under tiden kring 

sekelskiftet 1900. Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929) var enligt Trubetzkoy 

(1969, s. 4–5) den förste som insåg behovet av två skilda språkljudsvetenskaper. Bau-

douin skilde inte mellan fonetik och fonologi, utan mellan antropofonetik och 

psykofonetik (Baudouin de Courtenay 1972, ursprungligen publicerad 1927). 2 

Baudouins idéer fick emellertid liten spridning, och det var inte förrän efter första 

världskriget som tanken på en uppdelning mellan två språkljudsvetenskaper blev mer 

allmänt populär. På 1920- och 1930-talen utvecklades denna tanke vidare inom 

Pragskolan, av Roman Jakobson, Sergej Karcevskij och Trubetzkoy själv (Trubetzkoy 

1969, s. 5). 

Baudouin använde termen fonem som en psykofonetisk motsvarighet till det fysiska 

ljud som undersöktes av antropofonetiken (Baudouin de Courtenay 1972, s. 279): 

phoneme, the psychological equivalent of physical “sound,” the actual and 

reproducible phonetic unit of linguistic thought. 

Utöver Baudouins definition av fonemet föreslogs under tiden fram till andra 

världskriget flera andra. En liknande definition gavs av Nicolaas van Wijk, som 

beskrev fonemen som lingvistiska element i talarnas psyken eller som de minsta enhe-

terna som enligt talarnas språkkänsla inte kan delas upp i mindre enheter (Trubetzkoy 

1969, s. 38). 

I Principles of Phonology (Trubetzkoy 1969), som publicerades 1939 som Grundzüge 

der Phonologie, pekar Trubetzkoy på flera problem med alla tidigare definitioner av 

fonembegreppet. Baudouins definition av fonemet som språkljudets psykologiska 

motsvarighet antyder att de olika sätt på vilka samma fonem kan realiseras, t.ex. 

                                                

2 Det skall sägas att antropofonetik är det namn Baudouin använde 1927, men att han tidigare använde 

andra namn. 
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svenskans tungrots- och tungspets-r, vilka båda är realisationer av r, i verkligheten 

motsvarar olika fonem, eftersom vart och ett av r-ljuden säkerligen har sin egen 

psykologiska motsvarighet. För det andra är det problematiskt att definiera fonemet 

utifrån språkljudet, eftersom det enligt Trubetzkoy i själva verket måste vara tvärt om 

(Trubetzkoy 1969, s. 37, min egen emfas i fetstil): 

Furthermore, this definition is based on the assumption that the speech sound itself is 

a concrete, positive given entity. But in reality this is not the case. Only the actual 

continuous sound flow of the speech event is a positive entity. When we extract 

individual “speech sounds” from this continuum we do so because the respective 

section of the sound continuum “corresponds” to a word made up of specific 

phonemes. The speech sound can only be defined in terms of its relation to the 

phoneme. But if, in the definition of the phoneme, one proceeds from the speech 

sound, one is caught in a vicious circle. 

Trubetzkoy (1969, ss. 37–38) understryker att fonemet måste definieras utan hänvis-

ning till vare sig fysiologi eller psykologi. I allmänhet menar han att synen på foneti-

ken som fysiologisk och fonologin som psykologisk är felaktig. Enligt honom förhål-

ler det sig snarare tvärt om: det är fonetiken som i stor utsträckning befattar sig med 

psykologi, medan fonologin har att göra med ”supra-individual social values” 

(Trubetzkoy 1969, s. 9). Trubetzkoys egen definition av fonetiken och fonologin utgår 

i stället från Saussures begrepp langue och parole. 

Sammanfattningsvis var det inte förrän på 1900-talet som en klar bild av skillnaden 

mellan fonetik och fonologi och en tydlig definition av fonemet utvecklades, vilket 

utgör en viktig skillnad mellan moderna språkvetare och deras motsvarigheter på 

1800-talet, vad gäller deras förutsättningar att analysera det ryska språkets 

palataliseringsopposition. 

2.4 Palatalisering och palataliseringskorrelationer 

Palatalisering som tvärspråkligt fenomen kommer att beskrivas utifrån Elena Stadniks 

monografi Die Palatalisierung in den Sprachen Europas und Asiens (2002), som ut-

gör en sammanfattning av dagens allmänna språkvetenskapliga syn på palatalisering. 

Stadnik (2002, s. 23) definierar palatalisering på följande vis: 

Die Palatalisierung ist eine sekundäre Modifikation einer primären Artikulation und 

besteht in der zusätzlichen Bewegung des Zungenrückes in Richtung Palatum. 

Sekundäre Modifikation und primäre Artikulation finden gleichzeitig statt. 
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Skillnaden mellan en palataliserad och en icke-palataliserad konsonant, t.ex. [kʲ] och 

[k], ligger alltså i att tungan vid uttalet av [kʲ] närmar sig palatum. Denna tungrörelse 

ändrar inte stället för den primära artikulationen, utan utgör en sekundär modifiering 

av den primära artikulationen. 

Detta skiljer palataliserade konsonanter från palatala konsonanter. De förra har, som 

sagt, ett annat primärt artikulationsställe än palatum, men modifieras i riktning mot 

palatum, medan de senare har palatum som sitt primära artikulationsställe. Eftersom 

palatala konsonanters primära artikulationsställe redan är palatum, kan de inte 

palataliseras (Stadnik 2002, s. 26). 

Palatalisering kan i ett visst språk vara fonologiskt relevant, d.v.s. betydelseskiljande. 

Exempelvis är det palataliseringen som skiljer ryska мал ’liten’ och мял ’skrynklade’ 

från varandra. Eftersom palataliseringen av en konsonant i praktiken alltid ackom-

panjeras av en viss förändring av den följande vokalens kvalitet, kan det emellertid 

vara svårt att avgöra vilken av dessa som är fonologiskt relevant och vilken som är 

allofonisk. Egentligen skiljer sig мал och мял åt inte bara i konsonantljudet, utan 

också i vokalljudet. Frågan är alltså om oppositionen ska analyseras som /mal – mʲᴀl/ 

eller som /mal – mᴀ̟l/. Det som i ryskans fall är avgörande är det faktum att distinktiv 

palatalisering kan hittas även i ordslut, där ingen skillnad i vokalkvalitet föreligger, 

t.ex. i брат ’bror’ – брать ’ta’ (Stadnik 2002, ss. 24–25). Med andra ord är i ryskan 

palataliseringen att betrakta som fonologiskt relevant, och skillnaden i vokalkvalitet 

efter palataliserad konsonant att betrakta som allofonisk, betingad av den föregående 

konsonantens palatalisering eller avsaknad därav. 

Enligt Stadnik är palatalisering vitt utbrett på den eurasiska kontinenten. Fenomenet 

återfinns i turkspråken och flera uraliska, mongoliska, manchu-tungusiska och indo-

germanska språk (Stadnik 2002, s. 15). Språken kan indelas i två kategorier, av 

Stadnik kallade typ I resp. typ II, som motsvarar språk med allofonisk palatalisering 

resp. språk med distinktiv palatalisering (Stadnik 2002, s. 112). 

Språk av typ I, t.ex. östfinska, kännetecknas i regel av en stark opposition i hela 

vokalsystemet mellan främre och bakre vokaler, jämte en allofonisk palatalisering av 

konsonanter före främre vokaler (Stadnik 2002, ss. 113–114). 

Typ II låter sig indelas i två olika grupper, IIa resp. IIb, varav endast den första är 

relevant för uppsatsen. I denna första grupp ingår språk som karaktäriseras av en stark, 

distinktiv palataliseringskorrelation och en svag opposition mellan främre och bakre 
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vokaler; till dessa språk, vilkas ljudsystem är i högre eller lägre grad motsatta typ I:s, 

skall exempelvis ryskan och ukrainskan höra. Här kan anmärkas att Nuorluoto (2019, 

s. 89) placerar ukrainskan i en annan kategori, som uppvisar endast begränsad palata-

lisering. 

Stadnik (2002, s. 120) föreslår att ljudsystem av typ I kan utvecklas till typ IIa genom 

en sammansmältning av oppositionella vokalfonem: 

/æ – ɑ> /ᴀ/: /Cæ – Cᴀ/ > /Cʲᴀ – Cᴀ/ 

/y – u/ > /u/: /Cy – Cu/ > /Cʲu – Cu/ 

/ø – o/ > /o/: /Cø – Co/ > /Cʲo – Co/ 

/i – ɯ/ > /i/: /Ci – Cɯ/ > /Cʲi – Ci/ 

Detta kan utgöra en preliminär modell för den moderna ryska palataliseringskorrela-

tionens utveckling, som mer utförligt kommer att beskrivas i 2.6. 

2.5 Palatalisering i modern rysk fonetik och fonologi 

Enligt Stadnik (2002, s. 83) deltar alla ryska konsonanter i palataliseringskorrela-

tionen med undantag för /g, x, ͜ts, ͜tʃ j/. Oppositionen /k – kʲ/ är dock endast marginellt 

distinktiv; den uppvisas endast i exemplet /kot – tkʲot/. Fonemen /g, x/ har allofonerna 

[g ~ gʲ, x ~ xʲ], varav de palataliserade formerna förekommer framför främre vokaler. 

/͜tʃ, ͜ts/ realiseras oavsett ljudmässig omgivning som [t͜ʃʲ, ͜ts], medan /ʃʲ, ʒʲ/ realiseras 

som [ʃʲʃʲ, ʒʲʒʲ]. 

Palataliseringskorrelationen har i olika positioner olika stor ”funktionale Belastung”. 

Palataliseringen är som mest distinktiv framför /i/ och i ordslut. Framför /ᴀ, u/ spelar 

den en mindre roll. Framför /u/ verkar endast oppositionerna /n – nʲ, l – lʲ, r – rʲ/, och 

framför /e/ endast /ʃ – ʃʲ, ʒ – ʒʲ/ (alla andra konsonanter är framför /e/ alltid palatalise-

rade, med undantag för vissa lånord, t.ex. мэр). Framför andra konsonanter är palata-

liseringen marginellt distinktiv (Stadnik 2002, s. 83–84). 

Det är värt att upprepa skillnaden mellan denna sorts palatalisering och en sådan 

palatalisering framför främre vokaler som kännetecknar t.ex. svenskan. Det finns en 

naturlig tendens att uttala konsonanter mer palataliserat framför [e] och [i] även i 

andra språk än ryskan, men det som särskiljer just ryskan är att palataliseringen i 

många ställningar är distinktiv. 

I avsnitt 2.4 fastställdes att en konsonants mjukhet går hand i hand med följande vo-

kals kvalitet. Vart och ett av ryskans vokalfonem har således två olika allofoner, varav 
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den ena uppträder efter palataliserad konsonant och den andra efter icke-palataliserad 

konsonant (Stadnik 2002, s. 83): 

/i/: [i ~ ɨ] бить [bʲitʲ] / bʲitʲ/ ’schlagen’ – быть [bɨtʲ] /bitʲ/ ’sein’ 

/e/: [e ~ ɛ] щель [ʃʲʃʲelʲ] /ʃʲelʲ/ ’Spalt’ – шесть [ʃɛsʲtʲ] /ʃestʲ/ ’sechs’ 

/ᴀ/: [ᴀ̟ ~ ᴀ] мять [mʲᴀ̟tʲ] /mʲᴀtʲ/ ’kneten’ – мать [mᴀtʲ] /mᴀtʲ/ ’Mutter’ 

/o/: [ɔ̟ ~ ɔ] пёс [pʲɔ̟s] /pʲos/ ’Hund’ – пот [pɔt] /pot/ ’Schweiß’ 

/u/: [u̟ ~ u] люди [lʲu̟dʲi] /lʲudʲi/ ’Menschen’ – лук [lˠuk] /luk/ ’Zwiebel’ 

Det är i samband med detta relevant att notera att konsonantfonemens hårdhet eller 

mjukhet inte uttrycks i det ryska alfabetets konsonantgrafem. Alfabetet innehåller inte 

olika tecken för hårda och mjuka konsonanter: /t/ och /tʲ/ skrivs båda med <т>. I stäl-

let uttrycks palataliseringen alltid i det följande tecknet: /ta/ och /tʲa/ skrivs <та> resp. 

<тя>; i ordslut skrivs /t/ och /tʲ/ som <т> resp. <ть>. Trots detta är det alltså enligt den 

moderna fonetiken och fonologin inte i vokalen eller mjuktecknet som mjukheten 

egentligen sitter, utan i konsonantljudet självt. 

2.6 Utvecklingen av ryskans palataliseringskorrelation 

Den historiska framväxten av den moderna ryska palataliseringskorrelationen kommer 

att beskrivas utifrån Päivi Saurios och Jussi Nuorluotos Kortfattad rysk språkhistoria 

(2016) samt ovan nämnda Stadnik (2002). 

2.6.1 Urslaviskans ljudsystem 

Stadnik (2002, s. 134) karaktäriserar det urslaviska vokalsystemet sålunda: 

trad.: i y vgl. IPA: i ɯ 

 ь ъ     ± /:/ 

 e o   æ ɑ 

 ě a 

Till vänster återges de inom slavistiken traditionella transkriptionerna, och till höger 

deras motsvarigheter i IPA (International Phonetic Alphabet). Traditionellt räknas 

med de åtta vokalerna *i, *y, *ь, *ъ, *e, *o, *ě och *a. I Stadniks framställning 

betraktas de två yttre paren, *i, *y resp. *ě, *a, som långa varianter av de två inre pa-

ren, *ь, *ъ resp. *e, *o. Därutöver antas urslaviskan ha haft två nasalvokaler, som 

traditionellt betecknas *ę resp. *ǫ och i IPA */æ̃/ resp. */ɑ̃/, alltså nasala varianter av 

*/æ/ och */ɑ/. Det urslaviska vokalsystemet kan alltså sammanfattas på följande vis: 

i – y = /i: – ɯ:/ 

ь – ъ = /i – ɯ/ 



 18 

e – o = /æ – ɑ/ 

ě – a = /æ: – ɑ:/ 

ę – ǫ = /æ̃ – ɑ̃/ 

Vad gäller konsonantsystemet, är Stadnik (2002, s. 144) och Saurio och Nuorluoto 

(2016, s. 49) ense om att den palataliseringskorrelation som kännetecknar den mo-

derna ryskan inte fanns i urslaviskan, utan har uppstått först senare, och då endast i 

vissa slaviska språk. 

2.6.2 Palataliseringskorrelationens utveckling 

Saurio och Nuorluoto (2016, s. 49) beskriver ett antal olika steg i den ryska 

palataliseringskorrelationens utveckling: 

Det krävdes flera skeden för att palatalitetskorrelationen skulle utvecklas i ryskan. 

För det första förstärkes ett mjukt uttal av konsonanter före främre vokaler. För det 

andra gjorde denasaliseringen av ę att en bakre vokal a kunde stå efter en mjuk 

konsonant: męti > мять. 

Vidare skall också oppositionen /Co – Cʲo/ ha skapats genom det betonade e:ets 

förvandling till /o/ mellan en föregående mjuk och en följande hård konsonant; detta 

skapade minimala par som /vol/ ’oxe’ – /vʲol/ ’förde’. Saurio och Nuorluoto nämner 

också bortfallet av de så kallade jer-vokalerna, traditionellt betecknade ъ resp. ь, i 

ordslut, vilket skapade minimala par som /brat/ ’bror’ – /bratʲ/ ’ta’. 

Stadnik å sin sida presenterar sammanfattningsvis fyra olika sätt på vilka distinktiv 

palatalisering i ryskan har uppstått: 

(1) Det första, vilket redan nämnts i 2.4, är uppkomsten av en distinktiv palatalisering 

genom neutraliseringen av vokaloppositioner. De urslaviska vokaloppositionerna */i 

– ɯ/, */i: – ɯ:/, */æ – ɑ/,*/æ: – ɑ:/ samt */æ̃ – ɑ̃/ (Stadnik 2002, s. 134) blev i de 

efterföljande slaviska språken i högre eller mindre grad neutraliserade, d.v.s. sam-

mansmälta. Ryskan uppvisar neutraliseringen */i – ɯ/ > /i/ i t.ex. */bi:ti: – byti:/ > 

/bʲitʲ – bitʲ/, men, till skillnad från polskan, inte */æ – ɑ/ > /ᴀ/ (jfr ry. /mʲestɑ/ och pol. 

/mʲᴀsto/). 

(2) Distinktiv palatalisering i ordslut har uppstått genom vokalapokope, d.v.s. bortfal-

let av obetonad vokal i ordslut. I ryskan uppvisas enligt Stadnik (2002, s. 136) apo-

kope av */i:/ och */i/ i t.ex. */sɑli/ > /solʲ/, */dini/ > /dʲenʲ/, */pæ̃ti/ > /pʲᴀtʲ/, */bi:ti:/ > 

/bʲitʲ/. (Här kan anmärkas att */i:/ har apokoperats endast i den bemärkelsen att det 
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först har utvecklats till ett */i/, som sedan har apokoperats. Utvecklingen är */bi:ti:/ > 

*/bi:ti/ > /bʲitʲ/. Den apokopering av */i:/ som Stadnik beskriver är alltså egentligen en 

apokopering av */i/.) 

(3) Distinktiv palatalisering före bakre vokaler har kunnat uppstå genom förvand-

lingen av främre vokaler till bakre. När en främre vokal förvandlats till en bakre vo-

kal, har den föregående konsonantens palatalisering, som ursprungligen bara uppträtt 

allofoniskt framför främre vokal, behållits även framför den nya, bakre vokalen. I rys-

kan har urslaviskans */æ/ och */i/ utvecklats till /o/, vilket syns i t.ex. */tæplɯj/ > 

/tʲoplij/. Till denna typ av förvandling kan också */æ̃/ > /ᴀ/ räknas, synlig i t.ex. 

*/mæ̃sɑ/ > /mʲᴀsᴀ/, även om Stadnik egentligen kategoriserar /ᴀ/ inte som en bakre, 

utan som en central vokal (Stadnik 2002, s. 139). 

(4) Ytterligare en källa till distinktiv palatalisering hittas i konsonanter med efterföl-

jande jotering. Med andra ord har [Cj] utvecklats till [Cʲ]. Detta kan i ryskan ses i t.ex. 

*/kɑnji/ > /konʲ/, */vɑljɑ:/ > /volʲa/, */burjɑ/ > /burʲᴀ/. Förvandlingen skall enligt 

Stadnik (2002, s. 143) emellertid inte ha varit direkt, utan först ha gått från [Cj] till 

[Cpalatal], d.v.s. en palatal konsonant, och sedan till [Cj] (för skillnaden mellan palatala 

och palataliserade konsonanter se 2.4). Möjligen kan utvecklingen */rj/ > /rʲ/ undantas 

från denna regel och ha utvecklats utan mellanstadium (Stadnik 2002, s. 144). 

För att sammanfatta kan sägas att den nästan totala palataliseringskorrelation som i 

dag innefattar nästan varje rysk konsonant inte har utvecklats enhetligt, utan har 

successivt vuxit fram genom flera olika fonetiska och fonologiska förändringar. 
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3 Resultat 

3.1 Grot (1873) 

3.1.1 Bakgrund 

Grots Spornye voprosy russkago pravopisanija ot Petra Velikago donyne, utgiven 

1873, är en av de mest kända behandlingarna av den ryska ortografin sådan den såg ut 

efter Peter den stores stavningsreform. Många av de verk som ligger till grund för 

denna uppsats (med undantag för Grots eget) hänvisar åtminstone någon gång till 

detta alster, vars namn gärna förkortas till Spornye voprosy. 

Spornye voprosy behandlar egentligen endast den ryska stavningen, men eftersom 

stavningen alltid på ett eller annat sätt förhåller sig till uttalet, berörs även fonetiken. 

Grot (1873, s. 4) identifierar att varje givet språks stavningsstandard kan placeras på 

ett spektrum mellan fonetisk och etymologisk stavning. Franskan och engelskan befin-

ner sig enligt Grot på den etymologiska änden, medan tyskan och ryskan har en 

förhållandevis fonetisk stavning. 

I det standardryska uttalet identifierar Grot (1873, ss. 15, 16, 18) tre säregenheter: 

1) Двоякое произношеніе согласныхъ (кромѣ гортанныхъ и шипящихъ), 

означаемое въ концѣ, а иногда и въ серединѣ словъ, знаками ъ и ь […] 

2) Произношеніе гласныхъ вслѣдъ за двоякими согласными очень 

характеристично: гласныя могутъ быть сами по себѣ также двоякія: дебелыя — 

а, о, у, и тонкія — э, и […] 

3) Замѣчательную черту русской фонетики составляетъ близкое родство между 

гласными а и о, между я и ё, между е и о, такъ что произношеніе то не ясно 

отличаетъ каждую изъ нихъ, то замѣняетъ одну другою. 

Nedan kommer jag att fokusera på de två första av dessa. 

3.1.2 Praktisk behandling av palatalisering 

Grot använder den vedertagna ryska ortografins medel för att uttrycka mjukhet. 

Exempelvis skrivs [bʲ, vʲ, dʲ] som бь, вь, дь (Grot 1873, s. 17). Han använder också 

vid vissa tillfällen ь som en allmän mjukhetsmarkör även mitt i ord, t.ex. när han 

förklarar att всё, вся, всю egentligen borde skrivas всьо, всьа, всьу (Grot 1873, s. 17). 
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3.1.3 Hårdhetens och mjukhetens plats i ljudsystemet 

Grot lägger stor vikt vid palataliseringsoppositionen. Det är ett fenomen som 

genomsyrar hela det ryska ljudsystemet, inte bara vad gäller konsonanterna (Grot 

1873, s. 16): 

Это двоякое произношеніе проникаетъ всю нашу фонетику и имѣетъ 

чрезвычайно важное значеніе, отражаясь и на гласныхъ. 

Grot (1873, s. 16) skiljer mellan дебелыя och тонкія (tjocka och tunna) konsonanter: 

Звукъ согласной [sic] передъ еромъ, явнымъ или подразумѣваемымъ, можетъ 

быть названъ дебелымъ, звукъ же передъ ь —тонкимъ (употребляя 

терминологію Смотрицкаго и Востокова). 

Detta ”dubbla” uttal omfattar enligt Grot (1873, s. 15) samtliga konsonanter förutom 

гортанныя (laryngala) och шипящія (viskljud). Det är dock otydligt exakt vilka ljud 

som ingår i dessa kategorier, eftersom de inte definieras och ingen inventering görs av 

de ryska konsonantljuden i allmänhet. Viskljud brukar ш, щ, ж, ч kallas, av vilka 

dock ж uppträder med mjukt uttal i t.ex. приезжать, дождей. Till laryngala 

konsonanter brukar [h] räknas, som uppträder i denna tidens ryska språk i ord som 

Гансъ, Гельсингфорсъ. Det är dock inte helt uppenbart om det är dessa ljud som Grot 

menar inte deltar i palataliseringsoppositionen. 

Vad beträffar vokalerna, innefattas också de av oppositionen mellan ”tjocka” 

och ”tunna”. Om vokalernas uttal säger Grot (1873, s. 16) följande: 

Въ произношеніи [дебелыхъ] слышится тотъ же толстый иои широкій звукъ, 

который у согласныхъ отмѣчается знаком ъ: а = ъа, о = ъо, у = ъу. Изъ 

тонкихъ гласныхъ только И можетъ слѣдовать непосредственно за дебелой 

согласной и тогда произносится широкимъ звукомъ, неизвѣстнымъ и труднымъ 

для западныхъ Европейцевъ и означаемымъ на письмѣ: ы = ъи (еры = 

еръ + и). 

De ryska vokalerna kan alltså utifrån Grots beskrivning delas in på följande vis: 

• Tjocka: а, о, у, (ы) = ъа, ъо, ъу, (ъи) 

• Tunna: э, и 

Grot (1873, s. 17) demonstrerar att я, е, ѣ, ё, ю, om man drar ut på deras uttal, efter 

en konsonant egentligen betecknar samma ljud som а, э, о, у: 

Дѣло въ томъ, что когда къ тонкимъ согласнымъ (бь, вь, дь и т. д.) 

прислоняются дебелыя гласныя а, о, у, то утонченіе согласныхъ передается на 

письмѣ гласнымъ, и вмѣсто а, о, у пишутся двоегласныя я, е, ю; но въ 
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произношеніи слышатъся все-таки первыя, въ чем легко убѣдиться, если 

выговаривать гласныя протяженно, напр. коня = конь — аааа, синё = синь — 

оооо, велю = вель — уууу и т. д. 

Grot anmärker att utlänningar har särskilt svårt att tillägna sig detta uttal och i stället 

uttalar de joterade vokaltecknen efter konsonant på samma sätt som de uttalas i början 

av stavelsen, t.ex. конйа i stället för коньа (Grot 1873, s. 17). 

3.1.4 Hårdhetens och mjukhetens artikulation 

Grot ger ingen direkt fonetisk beskrivning av ”tjocka” resp. ”tunna” konsonantljuds 

uttal. Man kan utifrån Grot dock sluta sig till följande slutsatser: 

1. Hårda konsonanter uttalas med samma ”tjocka eller breda ljud” som vokalerna 

а, о, у (Grot 1873, s. 16), medan mjuka konsonanter uttalas liksom vokalerna 

э, и. 

2. Mjuka konsonanter innefattar en viss ”jotering”, som de åstadkommer hos föl-

jande vokalljud (Grot 1873, s. 17). 

Enligt Grot (1873, s. 16) påverkas vokalerna av föregående konsonants hårdhet eller 

mjukhet; exempelvis förvandlas и:s tunna uttal till ett tjockt uttal, när den föregås av 

en hård konsonant (ъи = ы). Grot (1873, s. 17) talar också om en ”särskild jotering” 

hos vissa vokaler, som uppstår till följd av den föregående konsonantens förtunning: 

Сравнимъ для примѣра русскія слова: меньше, меръ, вѣръ, сиръ, ли, нѣтъ, тѣ, 

съ нѣмецкими menchen, meer, wer и французскими sire, lit, nette, tes: въ 

русскихъ словахъ слышится особенное іотированіе гласной буквы, которое 

происходитъ отъ утонченія предыдущей согласной и котораго вовсе нѣтъ въ 

подобныхъ же иностранныхъ словахъ. 

Det är inte helt tydligt vad som här menas med jotering. Det bör inte vara tal om något 

rent j-ljud mellan konsonanten och vokalen, vilket ju enligt Grot själv vore ett felak-

tigt uttal. En möjlighet skulle kunna vara att Grot åsyftar den mycket högre grad av 

slutenhet, liksom en dragning mot artikulationsstället för j, som efter mjuk konsonant 

kännetecknar ryskans e- och i-ljud i jämförelse med andra europeiska språks motsva-

rande ljud. 

3.1.5 Mjukhetens härkomst 

I Grots beskrivning förknippas hårdhet och mjukhet huvudsakligen med ъ och ь, som 

härstammar från ett o- resp. ett e- eller i-ljud. (Grot 1873, s. 15): 
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Двоякое произношеніе согласныхъ [… означаемо] знаками ъ и ь, изъ которыхъ 

первый уподобляетъ прираженный звукъ сокращенному о, а второй 

сокращенному е или и. 

Hur mjukhet har uppstått i allmänhet, också framför andra vokaler som e, o och a, 

undersöker inte Spornye voprosy. 

3.2 Romanovič (1885) 

3.2.1 Bakgrund 

Romanovičs Fonetika russkago i drevne-tserkovnago-slavjanskago jazyka, publicerad 

1885, behandlar samtidigt ryskan och fornkyrkoslaviskan ur ett fonetiskt perspektiv. 

Romanovič (1885, s. 16) delar in så väl sin bok som ljudläran i allmänhet i två delar: 

I. Физіологія звуковъ, разсматривающая звуки человѣческой рѣчи съ 

физіологической или естественно-исторической точки зрѣнія, и 

II. Фонетика въ строгомъ смыслѣ этого слова, разсматривающая законы 

измѣненій звуковъ языка. 

I ”ljudens fysiologi” förklaras och klassificeras ljudens uttal framför allt fysiologiskt, 

men också historiskt, i det att Romanovič går igenom hur ryskan och fornkyrkoslavis-

kan skiljer sig, vad beträffar konsonanternas uttal. I ”fonetiken i detta ords stränga 

bemärkelse” behandlas ljudförändringar. För vokalljud innefattar detta t.ex. systema-

tiska förändringar som нести – носить – нашивать, стекло – стёкла, власть – 

волость (Romanovič 1885, ss. 67–69, 83–84). För konsonantljud innefattar det bl.a. 

olika slags mjukning. 

Vad beträffar palatalisering, undersöker bokens första del, Физіологія звуковъ, vad 

hårdhet och mjukhet rent fysiologiskt består i, medan dess andra del, Фонетика въ 

строгомъ смыслѣ этого слова, undersöker ”under vilka omständigheter” mjukt ut-

tal återfinns (Romanovič 1885, s. 87). 

Denna uppdelning påminner om Trubetzkoys uppdelning mellan en parole- och en 

langue-inriktad disciplin. Romanovičs första studium, som han även kallar антро-

пофоника, undersöker ljudet i parole, talögonblicket; hans andra studium, фонетика 

въ строгомъ смыслѣ этого слова, undersöker ljudets roll i langue, språksystemet. 

Men medan Trubetzkoy förstår ljudets funktion i langue som en betydelseskiljande 

enhet, fokuserar Romanovičs фонетика i stället på systematiska ljudförändringar och 

deras roll i ordbildningen. 
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3.2.2 Praktisk behandling av palatalisering 

Romanovič skiljer i praktiken inte konsekvent mellan hårda och mjuka konsonanter. 

Där konsonantljuden diskuteras vart för sig, görs ingen grafisk skillnad mellan hårda 

och mjuka; exempelvis definieras ч som en sammansättning av т + ш = тш, samti-

digt som det noteras att denna alltid uttalas mjukt (Romanovič 1885, s. 41). Där mjuk-

het som fenomen diskuteras, t.ex. i anslutning till joterade vokaler (Romanovič 1885, 

ss. 53–55) eller mjuktecken (Romanovič 1885, ss. 87–88), används samtidigt tre olika 

grafiska representationer, t.ex. (Romanovič 1885, s. 54): 

стыдꙗше = стыдj-аше = стыд’-аше 

I övriga fall används i regel den normala ryska ortografin, där mjukhet representeras 

av joterad vokal eller mjuktecken. 

3.2.3 Hårdhetens och mjukhetens plats i ljudsystemet 

Romanovič ämnar uttryckligen frångå en traditionell förståelse av я, е, ё, ю som ett 

särskilt slags mjuka vokaler och i stället införa en uppdelning mellan hårda och mjuka 

konsonanter (Romanovič 1885, s. IV): 

Во первой [части книги] — физіологіи звуковъ — разсматриваются звуки 

русскаго и славянскаго языка съ точки зрѣнія физической, по ихъ 

происхожденію, по ихъ существу. Здѣзь составитель устраняетъ старое ученіе о 

твердыхъ и мягкихъ гласныхъ и о придыханіяхъ и при анализѣ согласныхъ 

звуковъ вводитъ дѣленіе ихъ на твердые и мягкіе. 

Romanovič beskriver hårdhet och mjukhet som en ”наклонность согласныхъ 

звуковъ произноситься двояко, то твердо, то мягко” (Romanovič 1885, s. 40). Det 

behandlas som en betydelseskiljande egenskap, på så vis att Romanovič, även om 

hans analys inte är fonologisk, i sina exempel tydligt demonstrerar egenskapens bety-

delseskiljande förmåga (Romanovič 1885, s. 40): 

кровъ (домъ) кровь 

цѣпъ цѣпь 

уголъ уголь 

гладъ гладь 

братъ брать 

говоритъ говорить. 

Vissa konsonanter, t.ex. к, г, х, ж, ш, ц, ч, har en tendens att uttalas antingen bara 

hårt eller bara mjukt. Romanovič noterar att к, г, х i fornkyrkoslaviskan uttalades hårt, 

medan de i ryskan är mer disponerade att uttalas mjukt. För ж, ш gäller det motsatta: 
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de uttalas i ryskan alltid hårt, i fornkyrkoslaviskan alltid mjukt. ц uttalas ”в боль-

шинствѣ случаевъ” hårt, medan й (j) och ч (= тш) alltid uttalas mjukt (Romanovič 

1885, ss. 40–41). Vad gäller uttalet av щ är Romanovič otydlig; han analyserar ljudet 

som шт, en sammansättning av ш och т (Romanovič 1885, ss. 38, 41), men 

diskuterar inte dess hårdhet eller mjukhet. 

3.2.4 Hårdhetens och mjukhetens artikulation 

Romanovič erbjuder följande artikulatoriska förklaring för konsonantljudens hårdhet 

och mjukhet (Romanovič 1885, s. 40): 

На твердость и мягкость согласныхъ звуковъ оказываютъ вліяніе различныя 

формы, принимаемыя надставной трубой, измѣненіе которой находится въ 

прямой связи съ извѣстнымъ положеніемъ звука. При образованіи твердыхъ 

согласныхъ языкъ насколько возможно удаляется отъ нёба, а вслѣдствіе этого 

надставная труба является по объему своему довольно широко; при 

произнесеніи мягкихъ согласныхъ онъ прижимается или приближается къ нёбу, 

вслѣвствіе чего надставная твуба съуживается. 

Hårdhet och mjukhet handlar alltså om en förändring i ansatsrörets slutenhet, orsakad 

av tungans största möjliga fjärmande från gommen resp. dess närmande mot gommen. 

Därför kallas hårda och mjuka konsonantljud också öppna (широкие) resp. slutna 

(узкие) (Romanovič 1885, s. 40).  

3.2.5 Mjukhetens härkomst 

Mjukning av konsonanter delas in i icke-övergående och övergående (Romanovič 

1885, s. 86). Övergående mjukning innebär att konsonanten inte ändrar sin natur i 

grunden, utan bara får ett mjukt uttal, medan övergående mjukning är av typen благъ 

– блажити, där konsonantljudet övergår i ett annat organs ljud. Detta bruk av samma 

term för dessa två olika fenomen är inte unikt för Romanovič; även i modern rysk 

språkhistoria talas om utvecklingen благъ – блажити som en palatalisering. 

Icke-övergående mjukhet, d.v.s. det som i den moderna fonetiken kallas palatalisering, 

förklaras av Romanovič som resultatet av en konsonants sammansmältning med ett 

följande j-ljud, som i skriften representeras av ь (Romanovič 1885, s. 87): 

Въ §§ 42 и 43 указано, что большинству согласныхъ звуковъ свойственно и 

твердое, и мягкое произношеніе. Здѣсь же остается разобрать, при какихъ 

условіяхъ согласный звукъ является мягкимъ или узкимъ. 

Если мы возьмемъ пары словъ: 
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уголъ уголь 

цѣпъ цѣпь 

жаръ жарь, 

то увидимъ, что различіе ихъ состоитъ только въ томъ, что слова втораго ряда 

имѣютъ на концѣ согласные, произносимые мягко, благодаря соединенію ихъ 

съ ь = jъ, т. е. 

уголjъ 

цѣпjъ 

жарjъ. 

Detsamma gäller de joterade vokaltecknen, vilka betecknar en tillfogning av j, som 

efter konsonant resulterar i samma mjukning (Romanovič 1885, s. 54): 

 стыдꙗше = стыдj-аше = стыд’-аше 

 ꙁанѥ = занj-е = зан’-е  

Det är oklart i vilken utsträckning Romanovič menar att det vid palatalisering faktiskt 

föreligger ett riktigt j-ljud, eller om palataliseringen är resten av ett historiskt j-ljud 

som fallit bort. Det är sannolikt att han menar det senare, men å andra sidan är det för-

virrande att han sätter likhetstecken mellan t.ex. занj-е och зан’-е. Om det bara hand-

lade om en historisk utveckling, kunde man förvänta sig en pil av något slag: занj-е > 

зан’-е. 

Romanovič (1885, s. 72) identifierar specifikt uppkomsten av mjukhet i förvandlingen 

av e till ё: 

Въ русскомъ языкѣ звукъ е переходитъ не только въ о, но и въ ё = jо. Таковое 

усиленіе возможно только при сохраненіи двухъ условій, а именно: 1) когда на 

е падаетъ удареніе и 2) когда слѣдующій за нимъ гласный будетъ не 

іотированный, а чистый, или же глухой ъ, напр.: 

везу = вёзъ = вjоз-ъ 

несу = нёсъ = нjос-ъ 

ель = ёлка = jолк-а 

стекло = стёкла = стjокл-а 

село = посёлокъ = посjол-о-къ 

Denna beskrivning avslöjar att Romanovič, trots sin ambition att förstå mjukheten 

som en egenskap av konsonanter och inte av ett särskilt slags vokaler, ändå har en 

tendens att beskriva mjukhet utifrån vokalerna snarare än konsonanterna. En modern 

språkhistoriker skulle nämligen säga att e:s utveckling i betonad ställning till o betin-

gades av förekomsten av en föregående mjuk konsonant och följande hård konsonant 

(se 2.6.2), men i stället för att tala om en föregående mjuk konsonant, talar Roma-
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novič om bokstaven <е>, som implicit förutsätter en föregående mjuk konsonant; i 

stället för att tala om en följande hård konsonant, talar han om att följande vokal 

måste vara icke-joterad eller utgöras av ъ. 

3.3 Bogorodickij (1887) 

3.3.1 Bakgrund 

Bogorodickijs Kurs grammatiki russkago jazyka är en rysk grammatikbok i flera delar, 

varav den första, Fonetika, utgiven 1887, behandlar det ryska ljudsystemet. 

Bogorodickij (1887, s. 102) karäkteriserar grammatiken som vetenskapligt studium på 

ett sätt som kan beskrivas med följande schema: 

• Grammatik 

o Syntax 

o Etymologi 

� Morfologi 

� Fonetik: vokalism, konsonantism 

Ytterligare en kategori, språkfysiologin (физіологія рѣчи), räknas som separat från 

fonetiken. Skillnaden mellan dessa ligger i att fonetiken alltid undersöker ljudet i för-

hållande till morfologin, medan språkfysiologin, som Bogorodickij betraktar den, sna-

rare undersöker ljudet som isolerat fysiologiskt fenomen. 

På så vis upprättar Bogorodickij, liksom Romanovič, en skillnad mellan två veten-

skapliga discipliner inte olik Trubetzkoys. Bogorodickijs språkfysiologi kan sägas un-

dersöka parole, hans fonetik langue. 

3.3.2 Praktisk behandling av palatalisering 

Bogorodickij skiljer konsekvent och tydligt mellan hårda och mjuka konsonantljud, 

behandlar dem som separata ljud och låter aldrig t.ex. tecknet ф representera både [f] 

och [fʲ]. I alla sammanställningar av det ryska språkets ljud inkluderas både hårda och 

mjuka ljud, vilka skiljs tydligt från varandra (t.ex. Bogorodickij 1887, ss. 14, 30–31). 

3.3.3 Hårdhetens och mjukhetens plats i ljudsystemet 

Bogorodickij (1887, s. 14) räknar totalt med 44 huvudsakliga (”главнейшихъ”) ljud i 

det ryska språket: 
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а, æ, є, і, о, у, ы, ф, ф’, в, в’, п, п’, б, б’, м, м’, с, с’, з, з’, ш, ж, л, л’, р, р’, т, т’, д, 

д’, ц, ч’, н, н’, j, х, х’, ɣ, ɣ’, к, к’[,] г, г’. 

Mjukhet är i Bogorodickijs behandling en så att säga första klassens egenskap som 

definierar särskilda konsonantljud, vilka skiljer sig från andra, icke-mjuka konsonant-

ljud. [sʲ] (av Bogorodickij betecknat som с’) är alltså ett annat ljud än [s] på ungefär 

samma sätt som [fʲ] är ett annat ljud än [s]. 

Det som dock förenar [s] med [sʲ] är att [sʲ] uttalas närmare [s] än [fʲ] gör. På så vis 

kan [s] och [sʲ] betraktas som åtskilda ljud, men samtidigt sägas motsvara varandra 

(Bogorodickij 1887, s. 26, min egen emfas understruken): 

Если мы сравнимъ произношеніе, напр., согласнаго с съ произношеніемъ с’ и 

ф’, то легко замѣтить, что звуки с и с’ ближе между собою, нежели с и ф’. Въ 

самом дѣлѣ, согласные с и с’ оба язычно-небные, между тѣмъ какъ ф’ — 

согласный губной. Сравнимъ произношеніе с съ произногеніемъ с’ и х’: правда, 

всѣ три звука язычно-небные; но изъ нихъ с и с’ — передніе, а х’ — задній; 

значитъ, къ твердому с ближе с’, нежели х’. Да вообще, изъ всѣхъ мягкихъ 

согласныхъ согласный с’ является самымъ близкимъ къ с; это мы выражаемъ 

слѣдующимъ образомъ: твердому согласному с соотвѣтствуетъ мягкій с’. 

Mjukhet, som betingas av tungans närmande mot gommen, är som kategori hos Bo-

gorodickij inte begränsad till konsonanter, utan tillskrivs också vokalerna і, є och æ; 

palataliserade konsonanter skiljs heller inte från palatala (Bogorodickij 1887, s. 28). 

Bogorodickij (1887, s. 13) understryker vikten av att skilja mellan ljud och bokstav, 

eftersom uttal och stavning inte alltid motsvarar varandra, och av att behandla de jote-

rade vokaltecknen som sammansättningar av två skilda ljud, t.ex. я = j + а, е = j + э, ё 

= j + о (Bogorodickij 1887, ss. 13, 14). Ett eget kapitel, О русскомъ правописаніи, 

tillägnas distinktionen mellan den ryska stavningen och det ryska uttalet. 

För diskussionen om fonetik och fonologi kan det vara värt att notera att Bogorodickij, 

liksom Romanovič, tydligt demonstrerar mjukhetens betydelseskiljande förmåga (Bo-

gorodickij 1887, s. 125): 

сла́п : осла́п’ вра́л : враiл’ 

-сла́ф : сла́iф’ ста́л : ста́iл’ 

ма́т : ма́iт’ да́л : да́iл’ 

[…] 
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3.3.4 Hårdhetens och mjukhetens artikulation 

Enligt Bogorodickij (1887, s. 11) kan uttalet undersökas antingen från ett anatomisk-

fysiologiskt, akustiskt, hörselmässigt eller muskel-/känselmässigt perspektiv, varav 

Bogorodickij fokuserar på det första. 

Bogorodickij beskriver utförligt var och en av de mjuka konsonanterna och dess uttal. 

De delas in i två huvudkategorier med flera underkategorier (Bogorodickij s. 27–28). 

Notera att jag här använder IPA-transkription för att återge ljuden, vilket Bogorodickij 

givetvis inte gör. 

1. ljud där läpparna och tungans mellersta del deltar: 

a. ljud där båda läppar närmar sig varandra samtidigt som tungans 

mellersta del närmar sig gommen – [pʲ, bʲ, mʲ], 

b. ljud där den nedre läppen rör vid de övre tänderna samtidigt som 

tungans mellersta del närmar sig gommen – [fʲ, vʲ]; 

2. ljud där tungans mellersta del mer eller mindre närmar sig gommen och 

läpparna befinner sig i oförändrat läge: 

a. ljud där tungan trycks mot eller närmar sig gommen med sin främre 

mellersta del, men med sin främre del nedsänks från de övre tänderna 

och trycks mot de nedre tänderna – [tʲ, dʲ, nʲ, sʲ, zʲ], 

b. ljud där tungans sidor nedsänks något, samtidigt som dess främre del 

trycks mot de övre tänderna och deras tandkött och dess mellersta del 

närmar sig gommen – [lʲ], 

c. ljud där tungan trycks mot eller närmar sig gommen med sin bakre 

mellersta del och tungspetsen trycks mot de nedre tänderna – [kʲ, gʲ, 

xʲ, ɣʲ].  

Dessa mer specifika förklaringar sammanfattas med en mer generell regel för uttalet 

av mjuka konsonanter, nämligen att det betingas av tungans mellersta dels närmande 

mot gommen (Bogorodickij 1887, s. 28): 

Изъ изложеннаго видно, что „мягкость“ звуковъ обусловливается 

приближеніемъ къ небу средней части языка. 

Konsonantens palatalisering påverkar också uttalet av den efterföljande vokalen, detta 

enligt Bogorodickij (1887, s. 38) för att vokalens uttal börjar där den föregående 

konsonantens uttal slutar. Moderna fonetiska redogörelser brukar tala om ett liknande 

fenomen, som framträder framför allt mellan två mjuka konsonanter, i t.ex. пять, 
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тётя, чуть, där palataliseringen får den bakre vokalen att uttalas längre fram 

(fronting). 

Bogorodickij kan sägas expandera fenomenet; i hans behandling påverkas vokalens 

uttal inte bara av huruvida föregående konsonant är palataliserad, utan också av vilket 

konsonantljud det är. Så uttalas exempelvis тё och бё med något olika o-ljud 

(Bogorodickij 1887, s. 38): 

Сравнимъ призношеніе сочетаній звуковъ 

 то || т’о 

В первомъ случаѣ экскурсія для гласнаго о начинается отъ уложенія твердаго 

согласнаго, а во второмъ — отъ удолженія мягкаго согласнаго. 

При произнесеніи сочетанія 

 б’о 

гласный по началу другой, нежели въ сочетаніи т’о, такъ какъ въ одномъ 

случаѣ экскурсія гласнаго о начинается отъ уложенія т’, а въ другомъ — отъ 

уложенія б’. 

И такъ, гласные различаются по своему началу послѣ различныхъ твердыхъ и 

мягкихъ согласныхъ. 

3.3.5 Mjukhetens härkomst 

Bogorodickij erbjuder inte någon enkel, sammanfattande regel för mjukhetens upp-

komst som fenomen, men ger förklaringar på flera olika specifika fall där mjukhet 

förekommer. Detta, att föredra detaljerade, specifika beskrivningar framför mer 

överblickande, generella, är karaktäristiskt för Bogorodickij i allmänhet. 

Sammansättningen [Cʲɛ] förklaras av konsonantljudets assimilation med vokalens 

mjuka uttal (Bogorodickij 1887, s. 267): 

Въ словѣ „с’в’ǽт“ (свѣтъ, свѣтъ) звукъ в мягокъ подъ вліяніемъ слѣдующаго 

гласнаго звука, а мягкость звука с зависитъ отъ мягкаго произношенія звука в. 

Разсмотримъ это „смягченіе“ звуковъ. Для произнесенія звука е средняя часть 

язвыка нѣсколько приближается къ небу. При произнесеніи твердаго в языкъ 

находится въ индифферентномъ положеніи; вотъ на счетъ этого 

индифферентнаго положенія языка и происходитъ захожденіе работы звука е, 

вслѣдствіе чего в произносится тоже при приближеніи къ небу средней части 

языка, т. е. мягко. 

Bogorodickij redogör inte explicit för det, men samma princip förklarar [Cʲi], efter-

som [i] liksom [ɛ] är en ”mjuk” vokal (Bogorodickij 1887, s. 28). 
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Sammansättningar av typen [vʲɔl] förklaras som en ursprunglig [vʲɛl], för att använda 

en modern transkription, där vokalen har assimilerats med den efterföljande 

konsonantens hårda uttal (Bogorodickij 1887, s. 94). 

Det som saknas i Bogorodickijs beskrivning är redogörelser för uppkomsten av [Cʲᴀ] 

och [Cʲu]. Dessa kan, till skillnad från [Cʲi], inte förklaras på samma sätt som [Cʲɛ], 

eftersom [ᴀ] och [u] inte är ”mjuka” vokaler, för att bruka Bogorodickijs terminologi. 

3.4 Brandt (1892) 

3.4.1 Bakgrund 

Brandts Lektsii po istoričeskoj grammatike russkago jazyka är en serie lektioner i rysk 

grammatik, vars syfte är att belysa det litterära ryska språkets grammatik ur 

ett ”historisk-jämförande” perspektiv (Brandt 1892, förordet). Det är denna series 

första del, Fonetika (Brandt 1892), som här kommer att undersökas. 

Brandt går igenom ljuden både utifrån deras ”качественныя особенности” och ut-

ifrån deras historiska härkomst (Brandt 1892, s. 1), men för inget vidare resonemang 

om fonetiken och dess syfte i allmänhet. På så vis utgör Brandt en källa till informa-

tion om de ryska konsonantljuden själva och deras härkomst, men inte om fonetiken 

som vetenskapligt område. 

3.4.2 Praktisk behandling av palatalisering 

Brandt gör genomgående en tydlig skillnad mellan mjuka och hårda konsonantljud. 

Konsonanters mjukhet anges med apostrof, ett bruk som etableras i början av boken 

(Brandt 1892, s. 2) och tillämpas konsekvent. När särskilda ord diskuteras, används en 

fonetisk transkription i stället för normal rysk ortografi; exempelvis skrivs к̇н’ас’ i 

stället för князь (Brandt 1892, s. 126). I diskussionen av särskilda ljud eller 

sammansättningar av ljud och deras historiska utveckling används samma transkrip-

tion, som behåller skillnaden mellan hårdhet och mjukhet – t.ex. ’а i motsats till а, х’ i 

motsats till х, р’ i motsats till р (Brandt 1892, ss. 2, 111, 116). 

Det enda ställe där Brandts konsekvens i transkriptionen kan ifrågasättas är där han 

betecknar ч med т͡ш. Han specificerar dock direkt efter att sammansättningen uttalas 

som т’ш̇ , d.v.s. med mjukt т och ”средній” ш (Brandt 1892, ss. 2–3). 
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3.4.3 Hårdhetens och mjukhetens plats i ljudsystemet 

I Brandts behandling av konsonantljuden läggs i allmänhet stor vikt vid deras indel-

ning i hårda och mjuka, vilken presenteras före alla andra indelningar (Brandt 1982, 

ss. 104–106). 

Det för ryskan ”karaktäristiska särdrag” som oppositionen mellan hårda och mjuka 

konsonanter utgör, kontrasteras mot de europeiska språkens mediala (средніе) 

konsonanter: medan oppositionen är tydlig mellan t-ljuden i томный ’vemodig’ resp. 

тёмный ’mörk’, ligger t-ljudet i tyska Tonne ’tunna’ någonstans mellan dem. Rys-

kans palataliseringsopposition går också djupare än andra slaviska språks, vilka dess-

utom, med undantag av några få, inte har så hårda konsonanter som ryskan (Brandt 

1892, s. 104). 

3.4.4 Hårdhetens och mjukhetens artikulation 

Brandt ger följande fysiologiska förklaring av mjuka konsonanters uttal (Brandt 1892, 

s. 109): 

«Мягкость » согласныхъ, о коей рѣчь была уже ранѣе, съ физіологической 

стороны состоитъ въ томъ, что при образованія согласнаго средняя часть языка 

приближается къ среднему нёбу и губы складываются въ узкое отверстіе, какъ 

для гласнаго i и ровственнаго ему согласнаго j […] 

Fysiologiskt består mjukhet i att tungans mellersta del närmar sig mellersta gommen, 

samtidigt som läpparnas öppning görs trängre. Utifrån detta kan mjukhet beskrivas 

som en ”joteringstillsats” som ”genomsyrar” konsonantljudet, d.v.s. samtidigt med det 

vanliga konsonantljudet uttalas ett j. Hårdhet, å sin sida, består i avsaknaden av denna 

tillsats (Brandt 1892, s. 110): 

[…] иначе говоря, одновременно съ другимъ согласным произносится j, 

который примѣшивается къ этому другому согласному и такъ сказать 

пропитываетъ его насквозь. Противоположная мягкости твердость состоитъ 

въ отсутсвіи іотовой примѣси, въ образованіи согласнаго по-дальше отъ 

средняго нёба и въ широкомъ растворѣ губъ. 

3.4.5 Mjukhetens härkomst 

Mjuka är enligt Brandt alla de ryska konsonanter som ursprungligen föregicks av є, ѣ, 

и, ѧ och ь; detta förklaras av att de ljud som representeras av є, ѣ och и är naturligt 

muljerande, av att ѧ övergick till ’a och slutligen av att mjukheten från ь behölls även 

efter själva vokalljudets bortfall (Brandt 1892, s. 105). 
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Denna redogörelse innefattar dock inte alla fall där mjukhet påträffas. [Cʲɔ] förklaras 

av e:s övergång till ’o, som beskrivs annorstädes (Brandt 1892, ss. 19 ff.), men [Cʲu] 

tycks inte redogöras för över huvud taget. Det fattas därtill fonetiska förklaringar av 

flera av dessa ljudförändringar, inte bara av [Cʲu], utan också av varför ѧ övergick 

till ’a och varför [Cʲɛ] övergick till [Cʲɔ]. Detta är i allmänhet karaktäristiskt för 

Brandts framställning, som ger ingående redogörelser för vilka ljudförändringar som 

har skett, men i regel inte förklarar varför de har skett. 

Som ett undantag till denna regel ger dock Brandt en fonetisk förklaring av mjukt 

konsonantuttal som allmänspråkligt fenomen. Det uppstår till följd av det opraktiska i 

att uttala en sluten vokal efter en hård konsonant. I urslaviskan fungerade mjukhet 

sannolikt på samma sätt som i den moderna tyskan, där t-ljuden i Tor ’port’, 

Teer ’tjära’ och Tier ’djur’ alla uttalas med olika grad av palatalisering, helt beroende 

på följande vokalljuds slutenhet, utan någon tydlig opposition mellan hårda och mjuka 

konsonanter. Oppositionen har utvecklats senare, och den är i ryskan så stark att språ-

ket nästan saknar mediala konsonanter (Brandt 1982, s. 106). 

Denna observation om palataliseringens olika karaktär i ryskan och tyskan kommer 

förhållandevis nära moderna fonologiska jämförelser, men utan begreppet om fonolo-

gisk distinktivitet kan Brandt inte ge en till fullo tillfredsställande förklaring av vilket 

sätt ryskan särskiljer sig från tyskan i fråga om palatalisering. 
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4 Diskussion 

4.1 Sammanställning och jämförelse 

Materialet undersöktes utifrån fyra olika perspektiv: hur palataliseringen praktiskt 

behandlas, vilken plats den ges i ljudsystemet, hur dess artikulation förklaras och slut-

ligen hur dess uppkomst redogörs för. Dessa kommer här att sammanfattas. 

4.1.1 Praktisk behandling 

Vad gäller transkription, skiljer sig läroböckerna åt. Totalt kan fyra olika tillväga-

gångssätt identifieras: 

1. att använda den vanliga ryska ortografin (t.ex. пять), 

2. att använda det ryska alfabetets mjuktecken för att uttrycka mjukhet oavsett 

position (t.ex. пьать), 

3. att använda en apostrof för att uttrycka mjukhet (t.ex. п’ат’) och slutligen 

4. att använda ett j för att uttrycka mjukhet (t.ex. пj-атj). 

Samtliga läroböcker använder det ryska alfabetet för transkription, med undantag för 

ljud för vilka det saknas ryska bokstäver, t.ex. j, h, ɣ. Brandt använder utöver apostrof 

också en punkt ovanför bokstaven för att beteckna ett ”centralt” uttal, som ligger 

någonstans emellan hårt och mjukt, i t.ex. к̇н’ас’. 

Hur konsekvent transkriptionen följs, skiljer sig mellan läroböckerna. Grot och Roma-

novič använder i allmänhet en särskild transkription för mjukhet endast när mjukhet är 

det huvudsakliga ämnet som diskuteras eller när det är viktigt att särskilja det mjuka 

uttalet från det hårda. Bogorodickij och Brandt skiljer däremot mycket konsekvent 

mellan hårda och mjuka konsonanter. 

4.1.2 Plats i ljudsystemet 

Först och främst är det relevant att inventera den terminologi som används för att tala 

om fenomenet. Den kan sammanfattas på följande vis: 

• дебелый – тонкий (Grot) 

• твёрдый – мягкий (Romanovič, Bogorodickij) 

• твёрдый – (средний) – мягкий (Brandt) 
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Vilka konsonanter som enligt respektive författare deltar i palataliseringskorrelationen 

kan sammanställas på följande vis: 

• Grot: samtliga konsonanter förutom гортанныя (laryngala) och шипящія 

(viskljud). 

• Romanovič: inte helt tydligt, men к, г, х, ж, ш, ц, ч har i varje fall en tendens 

att uttalas antingen endast hårt eller endast mjukt.  

• Bogorodickij: ф, в, п, б, м, с, з, л, р, т, д, н, х, ɣ, к, г (ш, ж, ц, j ingår ej). 

• Brandt: oklart. 

Det finns en förhållandevis stor skillnad mellan dessa framställningar och Stadnik 

(2002), enligt vilken alla ryska konsonanter deltar i palataliseringskorrelationen med 

undantag för /g, x, ͜ts, ͜tʃ j/ (och /k – kʲ/ är endast knappt distinktiv). 

Slutligen bör det nämnas att samtliga undersökta författare identifierar att mjukhet är 

en egenskap som tillhör konsonantljuden och inte vokalljuden. Detta är en enkel, men 

mycket viktig insikt, utan vilken det är omöjligt att korrekt analysera ryskans 

palatalisering vare sig fonetiskt eller fonologiskt. 

4.1.3 Artikulation 

Det finns en förhållandevis stor samstämmighet mellan de undersökta språkvetarnas 

redogörelser för mjuka konsonanters artikulation och moderna fonetikers. Romanovič 

(1885), Bogorodickij (1887) och Brandt (1892) identifierar att det mjuka konsonant-

uttalet kännetecknas av tungans närmande mot gommen. 

I likhet med Malmberg (1969), som förklarar att en palataliserad konsonant uttalas 

med tungan i i-läge, konceptualiserar Brandt (1892) mjukheten som en joterings-

tillsats: en mjuk konsonant produceras genom att uttala ett j samtidigt med det vanliga 

konsonantljudet. 

Hur mjukheten påverkar uttalet av vokaler diskuteras ingående av Bogorodickij (1887) 

och till viss del av Grot (1873). 

4.1.4 Härkomst 

I 2.6.2 presenterades fyra olika sätt på vilka enligt Stadnik (2002) ryskans distinktiva 

palatalisering har uppstått. Om vi jämför hennes behandling med det undersökta mate-

rialet, kan vi se ett antal likheter: 
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• Uppkomsten av palatalisering genom vokalapokope i t.ex. брать identifieras 

explicit av Brandt (1892, s. 105) och Grot (1873, s. 15) så till vida att de 

räknar med ett bortfallet vokalljud ь som en källa till mjukhet. 

• Förvandlingen av främre vokaler till bakre identifieras i fallet е > о av 

Romanovič (1885), Bogorodickij (1887) och Brandt (1892). 

• Utvecklingen [Cj] > [Cʲ] kan möjligen sägas ha identifierats av Romanovič, 

men på ett lite annorlunda sätt. Han identifierar ett j-ljud i både ь och de 

joterade vokalerna, vilket assimileras med föregående konsonant och gör den 

mjuk. Han har på så vis rätt i att [Cj] har utvecklats till [Cʲ], men fel när han 

säger att så är fallet i sammansättningar som -тя, -ть. 

De två läroböcker som mest genomgående redogör för mjukhetens historiska utveck-

ling är Bogorodickij (1887) och Brandt (1892), som båda ger förhållandevis detalje-

rade beskrivningar. Båda redogör för uppkomsten av mjuk konsonant före främre 

vokal samt före den bakre vokalen o. Bogorodickij (1887) ger till och med en fonetisk 

förklaring av varför e från första början kunde utvecklas till o: på grund av assimi-

lation med det följande hårda konsonantljudet. 

4.2 Sammanfattning 

För att besvara frågeställningen kan man säga att alla de fyra undersökta språkvetarna 

har en tämligen modern syn på hårdhet och mjukhet. Samtliga förstår att den mjukhet 

som betecknas av mjuktecken eller joterad vokal egentligen sitter på konsonanten och 

varken utgör något slags eget ljud eller är del av ett särskilt vokalljud. Vi kan dock se 

i materialet att denna förståelse var förhållandevis ny vid tiden för deras publicering. 

Förståelsen av de joterade vokalerna som ett eget slags vokalljud anses som en äldre, 

felaktig sådan, som dock ännu inte helt dött ut. 

De undersökta verken skiljer sig med avseende på hur heltäckande de är som 

läroböcker eller vetenskapliga behandlingar av den ryska fonetiken. Exempelvis är det 

endast Bogorodickij som ger läsaren en tydlig lista över alla vokal- och konsonantljud; 

på detta sätt kommer Bogorodickijs behandling nära moderna fonetiska redogörelser. 

Om man ska uttolka någon utveckling över tid, kan man säga att de senare verken 

förefaller mer moderna, även om samtliga verk publicerades under ungefär samma tid. 

Bogorodickij och Brandt använder en konsekvent transkription, som liknar dagens, 
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och de skiljer i allmänhet tydligare mellan hårda och mjuka konsonanter. De disku-

terar också i större utsträckning skälen bakom mjukhetens uppkomst. 

Det som dock förenar samtliga undersökta författare är att de föregår den moderna 

fonologins utveckling. På 1800-talet fanns ingen tydlig skillnad mellan fonetik och fo-

nologi, och termen fonetik användes för att beteckna i princip all språkvetenskap som 

har med ljud att göra. När man läser 1800-talets redogörelser för den ryska fonetiken, 

blir denna mångfald tydlig. Somliga fokuserar uteslutande på ljudens artikulation, 

medan andra endast befattar sig med historiska ljudlagar och ljudförändringar. 

Sedan finns i det undersökta materialet likväl vissa tillstymmelser till ett modernt 

fonologibegrepp. Romanovič (1885), Bogorodickij (1887) och även Brandt (1892) 

lyckas åtminstone tangera en modern fonologisk beskrivning av den ryska pala-

taliseringen, i det de demonstrerar dess betydelseskiljande förmåga i minimala par. 

Brandt (1892) kommer också förhållandevis nära en modern fonologisk beskrivning 

av den ryska palataliseringskorrelationen, i det att han identifierar en skillnad mellan 

palataliseringens roll i ryskan och i tyskan. Han når dock aldrig hela vägen fram till 

insikten att det är just palataliseringens betydelseskiljande förmåga som skiljer ryskan 

från tyskan. 

Den fonologiska idén om distinktiva egenskaper skymtar nästan i Bogorodickijs 

(1887) diskussion om varför с motsvarar с’, men inte ф’. Det fonologiska svaret är att 

/s/ och /sʲ/ åtskiljs genom en enda distinktiv egenskap och på så vis bildar ett motsats-

par, där den ena kan sägas ha +palatalisering och den andra −palatalisering. Bogoro-

dickijs (1887) svar är att с och с’ motsvarar varandra eftersom de uttalas närmare var-

andra än ф’, vilket inte riktigt kommer hela vägen fram till den fonologiska idén; det 

är tydligt att Bogorodickij (1887) identifierar ett problem vars lösning han inte riktigt 

kan formulera. 

En fråga som man kan ställa sig är varför Grots (1873) inventering av ryskans vokal-

ljud inte skiljer mellan de två olika fonetiska realisationerna av ryskans /e/-fonem, 

som en rent fonetisk behandling skulle förväntas göra. Menar han att de två e-ljuden 

egentligen representerar samma e? Vad är i så fall detta e? Är det bokstaven e, eller är 

det en abstrakt, liksom platonsk ”idé” om e? Här skymtar en obestämdhet som är 

karaktäristisk för den tidiga fonetiken. Är det ljudlärans roll att liksom mekaniskt, 

utan urskillning, beskriva alla ljud som ingår i språket? Eller är det fonetikerns upp-

drag att destillera detta oändliga spektrum till ett begränsat antal idealiska enheter som 
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enligt någon standard kunde anses utgöra de egentliga, tänkta ”ljuden”? Och i så fall 

enligt vilken standard? 

Det är just detta som fonologin erbjuder: en tydlig och välfungerande standard utifrån 

vilken språkljuden kan identifieras och beskrivas. ”The speech sound”, som Trubetz-

koy (1969, s. 37) förklarar, ”can only be defined in terms of its relation to the pho-

neme”. I undersökningen kan man på så vis finna ett existensberättigande för den mo-

derna fonologin. Det är tydligt att 1800-talets fonetiker kände något som de hade svårt 

att sätta ord på, och att de utgår från någon standard för att identifiera vilka ljud som 

ingår i det ryska språket, men denna standard, som stundom men inte alltid samman-

faller med alfabetet, är otydlig och odefinierad. Båda dessa luckor fylls av fonologin. 

Faktum är att det i det undersökta materialet finns allt man behöver för att göra en 

korrekt fonologisk analys av palatalisering i ryskan: att palataliseringen är en egen-

skap hos vissa konsonanter, att palataliseringen är betydelseskiljande i minimala par 

och att så även är fallet i ordslut. Det enda som saknas är det fonologiska perspektivet 

– insikten om den viktiga roll i ljudsystemet som spelas av distinktiviteten. 
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