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Alle slavister med respekt for seg selv (og antageligvis en del ikke-slavister uten) har en 
mening om de reduserte vokalene i gammelrussisk – “jerenes fall og vokalisering”. I dette 
foredraget diskuterer jeg (a) hvordan en tilnærming med utgangspunkt i prosodiske 
domener (“føtter”) kan kaste lys over emnet, og (b) hva kognitiv lingvistikk har å bidra med. 

Tidlig gammelrussisk arvet i likhet med de andre slaviske språkene to “reduserte” 
vokalfonemer (“jerer”) fra sen fellesslavisk: /ĭ, ŭ/. Disse falt bort i visse posisjoner, men ble 
vokalisert til /e, o/ i andre. I lærebøker formuleres regelen for jerenes fall og vokalisering 
omtrent slik: 

(1) a. Nummerér jerene i et ord fra høyre mot venstre. 
b. Begynn nummereringen på nytt når du støter på en ikke-redusert vokal. 
c. Jerer med oddetall faller, mens jerer med partall vokaliseres. 

Ved hjelp av denne regelen er vi i stand til å forutsi riktig resultat. For eksempel blir žĭ3nĭ2cĭ1 
til žnec ‘slåttekar’ og sŭ3vĭ2rstĭ1nikŭ1 til sverstnik ‘jevnaldring’. Men særlig mye 
forklaringskraft har regelen i (1) ikke.  

Om vi antar at tidlig gammelrussisk hadde et system med trokéiske føtter som ble bygd opp 
fra høyre ordgrense, får vi en beskrivelse med mer forklaringskraft: 

(2) a. VЪ (domŭ ‘hus’) 
b. *ЪV (ikke belagt) 
c. ЪЪ (sŭnŭ ‘drøm’) 
d. VV (more ‘hav’) 

Gammelrussisk tolererte altså ikke reduserte vokaler i fotens venstrekant (overleddet) med 
mindre også fotens høyrekant (underleddet) hadde en redusert vokal. Nå kan vi reformulere 
regelen for jerenes fall og vokalisering: Jerene falt hvis de var overledd i en fot, mens alle 
andre jerer ble vokalisert. 

Selv om en analyse basert på prosodiske domener løser mange problemer, reiser den nye 
spørsmål som vil bli diskutert i foredraget, bl.a. hvordan de foreslåtte føttene samhandler 
med andre prosodiske kategorier slik som trykk, og hvordan russisk i løpet av 
gammelrussisk tid skifter fra trokéiske til jambiske domener i forbindelse med utviklingen 
av vokalreduksjon. Men fremfor alt må vi som kognitive lingvister spørre oss hvordan 
kognitiv lingvistikk kan gjøre rede for jerenes fall og vokalisering. I foredraget vil jeg foreslå 
at de belagte fottypene i (2a, c og d) er skjemaer som danner radiale kategorier, og at 
språkendring kan modelleres som et samspill mellom disse radiale kategoriene og skjemaer 
for enkeltord. På denne måten vil den analysen jeg foreslår, bidra til å utvikle kognitiv 
fonologi – en fortsatt underutviklet del av kognitiv lingvistikk. 


