
 1

 
 

RYSKA OCH LITAUISKA –  
I DEN RÖRLIGA BETONINGENS SPÅR 

 
 

C-UPPSATS AV PER KROOK  
SLAVISKA INSTITUTIONEN 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
HÖSTTERMINEN 1999 

 
 
 
 
 
 
 

1. INLEDNING.................................................................................................................................................. 2 

2. MODERNA ACCENTFÖRHÅLLANDEN ................................................................................................ 3 

2.1. RYSKA ................................................................................................................................................... 3 
2.2. LITAUISKA ........................................................................................................................................... 8 

3. HISTORISK BAKGRUND ........................................................................................................................ 11 

3.1. BALTOSLAVISKAN........................................................................................................................... 11 
3.2. FRÅN URSLAVISKA TILL MODERN RYSKA................................................................................ 15 
3.3. FRÅN URLITAUISKAN TILL MODERN LITAUISKA.................................................................... 23 

4. SAMMANFATTNING / SLUTSATSER .................................................................................................. 28 

5. LITTERATURFÖRTECKNING .............................................................................................................. 31 

 



 2

 
 

1. INLEDNING 
 
Nybörjaren i ryska eller litauiska stöter strax på en svårighet, som han eller hon oftast inte 
mött tidigare: den rörliga betoningen. Om man som jag studerat båda språken frågar man sig 
så småningom om överensstämmelserna i deras betoningsmönster – som så många andra av 
likheterna – beror på ett gemensamt ursprung. Kan det rent av vara möjligt att utifrån 
betoningen hos en viss ordform i det ena språket förutse betoningen hos en viss ordform i det 
andra språket? 
 
Jag har därför försökt sammanställa de ljudlagar som förändrat betoningsmönstren från 
baltoslaviskan och fram till våra dagars ryska och litauiska. Jag har dock begränsat mig till 
substantiven, inte minst därför att det är denna ordklass där den studerande möter de största 
svårigheterna. Jag har dessutom avstått från att beskriva utvecklingen före baltoslaviskan, och 
inte heller tar jag upp enstaka avvikande former. Dessutom har dualen lämnats därhän, 
eftersom dessa former är helt utdöda i dagens ryska och obsoleta i litauiskan, varvid den 
modernspråkliga komparativa effekten går förlorad. Uppsatsen gäller accentförhållandena, 
och förändringarna i ordens böjning – som är uppenbara när man betraktar de många 
exemplen – berörs inte heller. 
 
Först kommer en beskrivning av ”start och mål”, d.v.s. substantivbetoningen i de båda 
moderna språken. Avsikten är att den som endast studerat det ena språket ska få en inblick i 
förhållandena i det andra. Därefter följer en redogörelse för accentförhållandena i 
baltoslaviskan, och sedan – parallellt så lång det är möjligt – de ljudlagar som lett fram till 
dagens förhållanden. Avslutningsvis försöker jag att med ett antal exempel visa hur man kan 
följa ett ord från ryskan till litauiskan eller vice versa för att pröva överensstämmelsernas 
pålitlighet. 
 
Den vördade läsaren ombedes ha överseende med att Microsoft Word möjliggör användande 
av i princip samtliga existerande skrivtecken i de latinska och kyrilliska alfabetenas nationella 
varianter – inklusive diakritiska tecken av vetenskaplig karaktär – dock utan att estetiska krav 
alltid kan uppfyllas. 
 
Stort tack till: 
 
• min tålmodige handledare Per Ambrosiani; 
• min tidigare chef  PG Olson för att aldrig ha slutat påminna mig.  
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2. MODERNA ACCENTFÖRHÅLLANDEN 
 

2.1. RYSKA 
 
Ryska substantiv har rörlig eller fast betoning. Till skillnad från litauiskan rör det sig inte om 
olika accenttyper, istället är en vokal antingen betonad (med en kraftig tryckaccent) eller 
obetonad. Till skillnad från litauiskan finns det i ryskan dessutom ett tydligt samband mellan 
betoningstyp och deklination1. De olika betoningstyperna låter sig därför bäst beskrivas 
deklination för deklination. Den beskrivning som följer nedan är i allt väsentligt hämtad från 
Wikland (1980). 
 
I de deklinationer som presenteras bör man observera att vissa former har nolländelse. Det rör 
sig om maskuliner i nom sing samt femininer och neutrer i gen plur. Då kan betoningen 
naturligtvis bara falla på stammen. I flera av fallen är det dock i själva verket frågan om 
”ändelsebetonade” former där betoningen faller på stammen enbart därför att ändelse saknas. 
Tidigare har formerna också haft en ändelse (den överkorta vokalen -ъ), som fallit bort. 
 
Resonemanget kan förefalla enbart teoretiskt, men det är enklare att konstatera att ett ord är 
genomgående ändelsebetonat – varvid man vid ändelselösa former automatiskt placerar 
betoningen på stammen – än att säga att ordet drar tillbaka betoningen i gen plur. I 
punktmönstren nedan har sådana former markerats såsom varande ändelsebetonade. 

                                                           
1 I stället för ”deklination” skulle man förenklat kunna använda termen ”genus”. 
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Första deklinationen, maskuliner: 
 
Nom sing är alltid ”stambetonat”, eftersom särskild kasusändelse saknas. Hos en grupp 
substantiv ligger betoningen fast på stammen genom hela paradigmet. Det är dock vanligare 
att betoningen övergår till ändelsen, och detta sker antingen i gen sing, nom plur eller gen 
plur. När betoningen väl övergått till ändelsen, stannar den där i resten av paradigmet2: 
 
 ”tecken” ”bord” ”trädgård” ”varg” 
 
Nom зна́к ���� са́д во́лк 
Gen зна́ка ����а́ са́да во́лка 
Dat зна́ку   ����у́ са́ду во́лку 
Ack зна́к ���� са́д во́лка 
Instr зна́ком ����о́́м са́дом во́лком  
Lok зна́ке ����е́ са́де3 во́лке  
     
Nom зна́ки ����ы́ сады́ во́лки 
Gen зна́ков ����о́в садо́в волко́в   
Dat зна́кам ����а́м сада́м волка́м  
Ack зна́ки ����ы́ сады́ волко́в 
Instr зна́ками ����а́ми сада́ми волка́ми 
Lok зна́ках ����а́х сада́х волка́х 
 
 
 зна́к ���� са́д во́лк 

Nom    
Gen  
Dat   
Ack 
Instr  
Lok 
 

Nom 
Gen 

Dat 
Ack 
Instr 
Lok 
 
Ord av typen ���� är alltså egentligen genomgående ändelsebetonade, eftersom betoningen i 
nom sing faller på stammen enbart därför att ändelse saknas. 
 

                                                           
2 Givetvis med undantag för de fall då ackusativ är lika med nominativ 
3 Här avses den ”vanliga” lokativformen, alltså inte в саду́. 
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Första deklinationen, neutrer: 
 
Ett mindre antal neutrer har antingen fast stambetoning eller fast ändelsebetoning. Det 
vanligaste är dock att betoningen växlar mellan sing och plur; från stam- till ändelsebetoning 
eller tvärtom: 
 ”sol” ”ord” ”fönster” 
 

Nom со́лнце сло́во окно́  
Gen со́лнца сло́во окна́  
Dat со́лнцу сло́ву окну́  
Ack со́лнце сло́во окно́  
Instr со́лнцем сло́́вом окно́м  
Lok со́лнце сло́ве окне́   
     
Nom со́лнца �лова́ о́кна  
Gen со́лнец �ло́в о́кон    
Dat со́лнцам �лова́м о́кнам 
Ack со́лнца �лова́ о́кна  
Instr со́лнцами �лова́ми о́кнами 
Lok со́лнцах �лова́х о́кнах 
 
 со́лнце сло́во окно́   
 
Nom 
Gen 
Dat 
Ack 
Instr  
Lok 
 

Nom 
Gen 
Dat 
Ack 
Instr 
Lok 
 
Observera att �ло́в i gen plur egentligen är ändelsebetonat, eftersom betoningen faller på 
stammen enbart därför att ändelse saknas. 
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Andra deklinationen, femininer: 

Feminina substantiv som i nom sing är stambetonade behåller denna betoning genom hela 
paradigmet. Även bland dem som i nom sing är ändelsebetonade finns ett antal substantiv som 
behåller betoningen, men flertalet drar tillbaka betoningen i en eller flera av följande 
böjningsformer:  

a) ack sing 
b) nom/ack plur 
c) övriga plur. 
 

Bland femininerna återfinns alltså ett antal olika kombinationsmöjligheter: 

 
 ”bok” ”artikel” ”land” ”hand” ”vatten” ”tår” 
 
Nom кни́га статья́ страна́ рука́ вода́ слеза́ 
Gen кни́ги статьи́ страны́ руки́ воды́ слезы́ 
Dat кни́ге статье́ стране́ руке́ воде́ слезе́  
Ack кни́гу статью́ страну́ ру́ку во́ду слезу́ 
Instr кни́гой статьёй страно́й руко́й водо́й слезо́й 
Lok кни́ге статье́ стране́ руке́ воде́ слезе́ 
     
Nom кни́ги статьи́ стра́ны ру́ки во́ды слёзы 
Gen книг стате́й стран рук вод слёз 
Dat кни́гам статья́м стра́нам рука́м во́дам слеза́м 
Ack кни́ги статьи́ стра́ны ру́ки  во́ды слёзы 
Instr кни́гами статья́ми стра́нами рука́ми во́дами слеза́ми 
Lok кни́гах статья́х стра́нах рука́х во́дах слеза́х 
 
 кни́га статья́ страна́ рука́ вода́ слеза́ 
 
Nom  
Gen 
Dat 
Ack 
Instr 
Lok 
 
Nom 
Gen 
Dat 
Ack 
Instr 
Lok 
 
 
Observera att рук och слёз alltså är ändelsebetonade, eftersom betoningen faller på stammen 
enbart därför att ändelse saknas. De följande formerna i plur (utom ack = nom) är nämligen 
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ändelsebetonade. книг, стран och вод är däremot stambetonade ”på riktigt”, eftersom 
övriga plur är stambetonat. 
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det i ryskan finns följande huvudsakliga 
accentueringsmönster för substantiv: 
 
• Genomgående stambetoning 
• Genomgående ändelsebetoning 
• Rörlig betoning 
 
Substantiven med rörlig betoning kan sedan uppdelas i undergrupper med avseende på vilka 
former som har stambetoning: 
 
• Hela sing 
• Ack sing 
• Nom plur 
• Hela plur 
(inklusive kombinationer av dessa, t.ex. ack sing + hela plur) 
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2.2. LITAUISKA 

 
Den beskrivning av den litauiska substantivbetoningen, som följer nedan, har jag själv 
utarbetat. Grundfakta inklusive exemplen är hämtat från Dambriunas / Klimas / Schmalstieg 
(1980). Att först presentera en grundstruktur, och sedan låta den åtföljas av så många 
avvikelser att föga av den återstår, är måhända olämpligt. Dock utgör metoden ett alternativ 
till inlärning utantill av varje variant för sig: 

Litauiska substantiv kan i likhet med de ryska ha såväl rörlig som fast betoning. Skillnaden 
består i att de litauiska dessutom har olika accenttyper: grav, akut eller cirkumflex. 

Om den betonade vokalen är kort4 är accenten alltid av en och samma sort, och har inga 
uttalsmässiga särdrag. Den kallas då grav: kadà ”när” 

Om den betonade vokalen är lång, eller om det är en diftong som är betonad, är accenten akut 
eller cirkumflex.  

Skillnaden i uttalet mellan akut och cirkumflex beskrivs enklast om man tänker sig att den 
långa vokalen eller diftongen består av två delar:   

Akut: Vokalen eller diftongen är kraftigast betonad i den första delen: óras ”luft” 

Cirkumflex: Vokalen eller diftongen är kraftigast betonad i den andra delen: lẽdas ”is” 

Det går inte att i förväg veta om en lång betonad vokal/diftong har akut eller cirkumflex 
accent, det måste inläras från fall till fall. Accenttypen varierar dock inte mellan olika 
böjningsformer av ett och samma ord; är den betonade stavelsen akut i en viss kasusform, är 
den det i alla andra former av samma ord och vice versa5. Se vidare exemplen nedan. 

 
De litauiska substantiven kan, oberoende av genus och deklination, indelas i fyra 
accentparadigm (AP). Inom varje accentparadigm följer betoningen ett och samma mönster. 
De har följande grundläggande särdrag: 

 
AP 1: Fast stambetoning. 

AP 2: Stambetoning, dock ändelsebetoning i instr sing och ack plur. 

AP 3: Ändelsebetoning, dock stambetoning i instr sing och ack plur 

AP 4: Fast ändelsebetoning. 

 

 

                                                           
4 Vokaler med diakritiska tecken samt y (=långt i) är alltid långa, i och u är alltid korta, a, e och o kan vara korta 
eller långa (måste inläras från fall till fall).  
5 med undantag för dativ pluralis, som aldrig är cirkumflex. 
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Systemet har alltså karaktären av en spegelbild: 

 
 AP1 AP2 AP3 AP4 

Nom    
Gen  
Dat   
Ack 
Instr  
Lok 
Vok 
 
Nom    
Gen  
Dat    
Ack 
Instr  
Lok 
Vok 
  
Detta enkla system existerar dock inte i praktiken. Det förrycks av ett antal morfologiskt 
betingade regler, som säger att vissa kasusformer måste ha den ena eller andra betoningen: 
 
1. Mask nom sing på -as är aldrig ändelsebetonat 
2. Fem nom sing på -a är alltid ändelsebetonat6 
3. Mask gen sing på -o är aldrig ändelsebetonat 
4. Dat sing (samtliga genus) är aldrig ändelsebetonat 
5. Ack sing (samtliga genus) är aldrig ändelsebetonat 
6. Instr sing på -mi medför accentförflyttning i AP2 och AP37 
7. Lok sing på -e8 är alltid ändelsebetonat6 
8. Vok sing på kort vokal är aldrig ändelsebetonat 
9. Nom plur kan bara vara ändelsebetonat om ändelsen är -ai 
 
Detta medför exempelvis att ord ur den största enskilda litauiska böjningstypen, nämligen 
maskuliner på -as, inte kan vara ändelsebetonade i singularis annat än i instr och lok, oavsett 
vilka accentparadigm de tillhör. Det medför också att ”normaltypen” inom AP3 och AP4 inte 
alls finns p.g.a. alla de regler som omöjliggör ändelsebetoning i den ena eller andra formen.  

 
Accenttyp om den betonade stavelsen är lång:  

AP1 har alltid akut accent på tvåstaviga; flerstaviga kan ha cirkumflex. 

AP2 har alltid cirkumflex accent. 

AP3 har akut accent i de stambetonade formerna och cirkumflex på de ändelsebetonade, med 
undantag för tre- och flerstaviga ord som även kan ha cirkumflex accent på stammen. 

AP4 har alltid cirkumflex accent. 

                                                           
6  utom i AP1, eftersom detta accentparadigm ”står över” dessa regler och ALLTID är stambetonad. 
7 d.v.s. instr sing på -mi i AP2 byter till stambetoning, och instr sing på -mi i AP3 byter till ändelsebetoning. 
8 d.v.s. enbart -e, alltså inte nödvändigtvis formerna på -yje, -eje, -oje, -uje 
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Här följer så exempel på de olika accentparadigmen med deras varianter. Siffran inom 
parentes anger vilken av de ovannämnda reglerna som förorsakar avvikelsen:  

 
 
 AP1 AP2 AP2 AP2 AP2 
 (samtliga) (normaltyp) (nom sing på -as) (nom sing på -a)  (instr sing på -mi) 
 
 ”man” ”träd” ”skrift” ”hand” ”siffra” 
 
Nom výras me ̃dis rãštas rankà (2) skaĩčius 

Gen výro me ̃džio9 rãšto rañkos skaĩčiaus 
Dat výrui me ̃džiui rãštui rañkai skaĩčiui 
Ack výrą me ̃dį rãštą rañką skaĩčių 
Instr výru medžiù raštù rañkà skaĩčiumi (6) 
Lok výre me ̃dyje raštè (7) rañkoje skaĩčiuje 
Vok výre me ̃di  rãšte rañka skaĩčiau 
      
Nom výrai mẽdžiai rãštai rañkos skaĩčiai 
Gen výrų me ̃džių rãštų rañkų skaĩčių 
Dat výrams me ̃džiams rãštams rañkoms skaĩčiams 
Ack výrus medžiùs raštùs rankàs skaičiùs 
Instr výrais mẽdžiais rãštais rañkomis skaĩčiais 
Lok výruose me ̃džiuose rãštuose rañkose skaĩčiuose 
  
 
 AP3 AP3 AP3 AP4 AP4 
 (på -as) (på -us) (trestavigt)  (nom sing på -as)  (nom sing på -a) 
 
 ”stubbe” ”son” ”kittel” ”barn” ”gren” 
 
Nom kélmas (1) sūnùs  kãtilas (1) vaĩkas (1) šakà       

Gen kélmo (3) sūnau ̃s kãtilo (3) vaĩko (3) šakõs  
Dat kélmui (4) sū́nui (4) kãtilui (4) vaĩkui (4) šãkai (4) 
Ack kélmą (5) sū́nų (5) kãtilą (5) vaĩką (5) šãką (5)  
Instr kélmu sūnumì (6) kãtilu vaikù šakà  
Lok kelmè  sūnujè katilè  vaikè šakojè  
Vok kélme (8) sūnau ̃ kãtile (8) vaĩke (8) šãka (8)  
      
Nom kelmaĩ sū ́nūs (9) katilaĩ vaikaĩ šãkos (9)  
Gen kelmų ̃ sūnų ̃ katilų̃ vaikų ̃ šakų ̃  
Dat kelmáms sūnùms katiláms vaikáms šakóms  
Ack kélmus sū ́nus kãtilus vaikùs šakàs  
Instr kelmaĩs sūnumìs katilaĩs vaikaĩs šakomìs  
Lok kelmuosè sūnuosè katiluosè vaikuosè šakosè  

                                                           
9 t och d framför i följt av vokal övergår till č resp.  dž 
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3. HISTORISK BAKGRUND 
 

3.1. BALTOSLAVISKAN      
 
De baltiska och slaviska språken uppvisar stora inbördes likheter. Många språkforskare har 
velat förklara detta med att de båda språkfamiljerna utgjorde en enhet efter 
urindoeuropeiskans sönderfall. Urslaviskan och urbaltiskan skulle alltså vara dotterspråk till 
urbaltoslaviskan. Andra forskare har hävdat att likheterna beror på en lång period av språkliga 
kontakter. Jag går här inte närmare in på de olika teorierna, men konstaterar bara att det ena 
inte behöver utesluta det andra; de nordiska språken har fortsatt att utvecklas i samma riktning 
på en rad punkter även efter det att de framträtt som skilda språk. Den följande presentationen 
förutsätter endast någon form av baltoslavisk språkgemenskap under förhistorisk tid. 
 
Som Lehfeldt (1993:32) påpekar vet vi vet naturligtvis ingenting om hur accentueringen i 
baltoslaviskan lät. När vi i det följande talar om ”akuta” och ”cirkumflexa” betoningar är detta 
endast konventionella beteckningar för något slags skillnad. Forskarna har nämligen kunnat 
konstatera att varje lång stavelse i baltoslaviskan hade ett av två olika ”tonförlopp”. Hos de 
korta stavelserna fanns inga olika tonförlopp, men de uppför sig i flera avseenden som de 
cirkumflexa, så de kommer att sorteras in under dessa i den följande redogörelsen. 

 
När det sedan gäller att fastställa accentens placering måste först ett antal termer förklaras 
(enligt Lehfeldt, 1993:33-34): 

En accentenhet är ett ord, eller en grupp ord, som tillsammans har en enda huvudaccent. 

Samtliga ordformer kan delas in i två grupper: 

• Accentogena ordformer, d.v.s. ord som kan bilda en egen accentenhet. Hit hör t.ex. 
substantiven. 

• Klitika, d.v.s. ord som inte kan bilda en egen accentenhet. Hit hör t.ex. prepositioner och 
konjunktioner. Ett proklitikon kommer före huvudordet, ett enklitikon kommer efter. 

 
De accentogena delas i sin tur upp i två olika grupper: 

• Ortotona; ordformen är själv accentuerad, oavsett om ett klitikon finns med i 
accentenheten. 

• Enklinomenformer; dessa är accentuerade (i så fall på första stavelsen) om inga klitika 
finns med i accentenheten. Om både enklitikon och proklitikon finns, faller accenten på 
den förstnämnda. 

 
Det sistnämnda baserar sig på Vasiljev-Dolobkos lag, som först formulerades för fornryskan 
av  L.L. Vasiljev (1929) och som sedan Dolobko kunde applicera även på urslaviskan. Ett 
exempel från fornryskan: 

 
не створю же́ (både pro- och enklitikon finns) 
не́ створю  (enklitikon saknas men proklitikon finns) 
ство́рю  (klitika saknas, och först då kan accenten falla på huvudordet, och just på 

första stavelsen). 
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Lehfeldt (1993:35) framhåller vidare att ett visst ord kan bestå både av ortotona 
böjningsformer och enklinomenformer. De ortotona formerna av sådana ord var i 
baltoslaviskan och urslaviskan ändelsebetonade. Spår av detta möter i ryskan; сторона́ och 
голова́ var ortotona, medan сто́рону och го́лову var enklinomenformer. En preposition var 
ett proklitikon, som övertog accenten om det stod framför en enklinomenform, och därför 
hette det на́ сторону. De former av dessa ord som idag är stambetonade i ryskan går tillbaka 
på enklinomenformer, och de som är ändelsebetonade var ortotona. 

Om ett ord däremot inte innehöll några enklinomenformer var de ortotona i stället 
stambetonade.  

Fördelningen mellan stam- och ändelsebetonade former kan också förklaras genom att man 
skiljer mellan ”starka” och ”svaga” morfem, och varje ordform är betonad på det första starka 
morfemet. (Derksen 1991:73; Kortlandt 1978a: 278-279; Dybo 1962; Garde 1976) 

 

I urbaltoslaviskan fanns således två accenttyper (AT): 

• AT1 med fast stambetoning 

• AT2 med rörlig betoning 

I båda AT fanns såväl akut som cirkumflex betoning på stamstavelsen. 

De former som i AT2 var stambetonade var enklinomenformer. De former som var 
ändelsebetonade var ortotona.  

Exempel (hämtade från urslaviskan och urlitauiskan): 

 AT1 AT2 
 Urslav.  Urlit.  Urslav. Urlit. 
Sing: 

Nom la�va várnâ golva � O galvá O 

Gen la�vy várnās golvy� O galvãs O 

Dat la�vĕ várnāi go �lvĕ E gálvāi E 

Ack la�vo � várnāN go �lvo � E gálvāN E 

Instr la�vojo � várnâN golvojo �� O gálvâN E? 

Lok la�vĕ várnâN golvĕ � O galvājéN O 

 
Plur 

Nom la�vy várnās go �lvy E gálvās E 

Gen la�v	 várnōN golv	� O galvõN O  

Dat la�vam	 várnāmus golvam	� O galvámus O 

Ack la�vy várnâs go �lvy E gálvâs E  

Instr la�vami várnāmîs golvami � O galvāmís O 

Lok la�vach	 várnāsu  golvach	� O galvāsù O  
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Teckenförklaring, urslaviskan10: 

 �� betonad akut 

�̂ första stavelsen i en enklinomenform (om denna är lång) 

� första stavelsen i en enklinomenform (om denna är kort) 
΄ betonade stavelser som ursprungligen ( i baltoslaviskan) var 

cirkumflexa11 
 
Teckenförklaring, urlitauiskan: 

 
 ´ betonad akut  
 ` kort accentuerad 
 ^ obetonad akut 
 ¯ (lång) obetonad cirkumflex 
 ' obekant eller irrelevant tonalitet  
 N nasalkonsonant 
 

E = (Ursprunglig) enklinomenform, O = Ortoton form. För litauiskan är det dock inte 
lämpligt att i detta skede längre tala om enklinomenformer, av skäl som följer nedan.  

Som synes överensstämmer mönstret väl mellan de båda språken. Stang (157, 174) skriver i 
Slavonic Accentuation att fördelningen mellan stambetonade och ändelsebetonade 
kasusformer stämmer överens mycket väl mellan slaviskan och litauiskan, så att man måste 
anta ett gemensamt ursprung. 

Enligt Dybo var fördelningen av morfemen mellan ”starka” och ”svaga” nedärvd. (Derksen) 

Inom AT2 kan vi konstatera, att det hos a-stammarna12 i singularis endast finns två 
enklinomenformer (dat + ack), medan hos o-stammarna13 samtliga former i singularis är 
enklinomenformer. 

 
På vägen mot urslaviska och urbaltiska hade dock viktiga skillnader uppstått: 

• I urslaviskans AT2  fanns inte längre någon skillnad mellan akuta och cirkumflexa 
stammar (men det litauiska materialet gör det möjligt att rekonstruera den ursprungliga 
skillnaden).  

• I urlitauiskans AT2 var de stambetonade formerna inte längre verkliga enklinomenformer, 
som kunde överflyttas till proklitika eller enklitika, utan stambetonade ”på riktigt”. 

 

Sedan inträdde accentförskjutningsprocesser i de båda språken, som i hög grad var parallella. 
För de slaviska språken beskriver V.A. Dybo (1962, 8) processen på följande sätt: 

Först uppstod i urslaviskan hos ord tillhörande AT2 med akut stam en ”speciell intonation” 
som sedan spreds till de ord i AT2 vars stam ursprungligen var cirkumflex (eller kort). 

                                                           
10 Flera av dessa tecken förekommer inte i de närmast föregående uppställningarna, men väl i de följande. 
11 Symbolen kan också användas för en betonad stavelse vars intonationstyp är okänd eller irrelevant. 
12 a-stammar var de substantiv, som i normalfallet har utvecklat sig till feminina substantiv på - a i både ryska 
och litauiska. 
13 o- stammar var de substantiv, som i normalfallet har utvecklat sig till maskulina substantiv på konsonant i 
ryska och  -as i litauiska.  
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Därmed hade skillnaden akut – cirkumflex neutraliserats, och Dybo kallar resultatet 
”neutraliseringscirkumflex”. 

Eftersom denna neutraliseringscirkumflex kom att likna den ursprungliga cirkumflexen hos 
ord i AT1 måste de senare förändras, för att skillnaden mellan de båda AT skulle bevaras. 
Detta skedde genom att accenten i ett ord med ursprungligen cirkumflex eller kort stam 
flyttades till nästa stavelse. Detta kallas Dybos lag (jfr t.ex. Kortlandt 1975, Ebeling 1967) 
eller Illičččč-Svityčččč lag (jfr t.ex. Garde 1976). 

I urbalitiskan inträdde i stället De Saussures lag: Om betoningen låg på en icke-akut stavelse 
flyttades den till nästa stavelse, om denna var akut (mer om detta nedan). Således påminner 
denna lag och Illič-Svityč lag om varandra, men de skiljer sig åt på viktiga punkter:  

• I baltiskan flyttades accenten endast om följande stavelse var akut, ett villkor som inte 
ställdes i slaviskan.   

• I baltiskan verkade De Saussures lag både i AT1 och AT2, eftersom det fanns cirkumflexa 
stammar i bådadera. I slaviskan verkade Illič-Svityč lag endast i AT1, eftersom det inte 
fanns några betonade stammar i AT2; dessa var ju genomgående enklinomenformer.  

På detta sätt uppdelades AT1 och AT2 på olika sätt i urslaviskan och urlitauiskan, och 
resultatet blev olika accentparadigm (AP): 

 

Slaviska:    Litauiska  

 AT1 AT2 AT1 AT2 

 AP a AP b AP c AP1 AP2 AP3 AP4 
 

För den fortsatta beskrivningen måste vi nu följa de båda språken var för sig. 
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3.2. FRÅN URSLAVISKA TILL MODERN RYSKA 
 

Låt oss återgå till perioden innan Illič-Svityč lag verkade. Urslaviskan hade två accenttyper, 
av vilka den ena hade två undergrupper: AT1 med fast stambetoning samt AT2 med 
stambetoning i en eller flera former (ursprungliga enklinomenformer) och ändelsebetoning i 
övriga: 

 

 AT1 AT2 
 Akut  Cfx    
Sing: 

Nom la�va kόsa golva �  

Gen la�vy kόsy golvy�  

Dat la�vĕ kόsĕ go �lvĕ 

Ack la�vo � kόso � go �lvo �  

Instr la�vojo � kόsojo � golvojo�  

Lok la�vĕ kόsĕ golvĕ �  
 
Plur 

Nom la�vy kόsy go �lvy  

Gen la�v	 kόs	 golv	�  

Dat la�vam	 kόsam	 golvam	�  

Ack la�vy kόsy go �lvy  

Instr la�vami kόsami golvami�  

Lok la�vach	 kόsach	 golvach	�  
 
 
Teckenförklaring: 

 �� betonad akut 

�̂ första stavelsen i en enklinomenform (om denna är lång) 

� första stavelsen i en enklinomenform (om denna är kort) 
΄ betonade stavelser som ursprungligen ( i baltoslaviskan) var 

cirkumflexa14 
 

 
Efter inverkan av Illič-Svityč lag (jfr ovan) såg de tre AP ut på följande sätt: 
 

 

 

                                                           
14  Symbolen kan också användas för en betonad stavelse vars intonationstyp är okänd eller irrelevant. 
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 APa APb APc 
Sing: 
 

Nom la�va kosa � r golva �  

Gen la�vy kosy� r golvý15 

Dat la�vĕ kosĕ � r go �lvĕ 

Ack la�vo � koso �� r go �lvo �  

Instr la�vojo � kosόjo � r golvojo �������������   

Lok la�vĕ kosĕ � r golvĕ �  
 
Plur 

Nom la�vy kosy� r go �lvy  

Gen la�v	 kos	� r golv	́  

Dat la�vam	 kosa �m	 r golva�m	 n  

Ack la�vy kosy� r go �lvy  

Instr la�vami kosa �mi r golva�mi n  

Lok la�vach	 kosa �ch	 r golva�ch	 n  
 

r = Förändrad enligt Illič-Svityč lag eftersom den betonade stavelsen tidigare var 
cirkumflex. 
 
n betecknar de former där en annan förändring ägt rum: I dat, instr och lok plur av a-
stammar kom accenten att ligga på vokalen närmast före den egentliga ändelsen – den s.k. 
temavokalen – vilket berodde på att temavokalen i dessa former gick tillbaka på en 
indoeuropeisk lång monoftong. 
 
Därefter var det dags för en omfattande förändring av det urslaviska accentsystemet: 
 
När betoningen föll på 
 
a) en stavelse med oförkortad lång vokal eller 
b) en stavelse med reducerad vokal (ъ eller ь) 
 
flyttades den en stavelse bakåt i ordet.  
 

Denna ”nya” accent kallas för Neoakut, och den betecknas med   ��om den faller på en lång 

stavelse och  	om den faller på en kort. För detaljer se Garde 1976, 218ff. Derksen kallar denna 
förändring Stangs lag (Stang 1957:57-59).  

                                                           
15  Accenttecknet betecknar i detta fall en lång betonad ändelsevokal som inte förkortades i AP c. Jfr Dybo 
1981b, 31. 
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Denna accentförskjutning drabbade bara vissa former av varje ord, och därför uppstod nu helt 
nya accentmönster. En ny sorts ”rörlig” betoning kan sägas ha uppstått, och olika 
accentmönster uppstod beroende på vad slags vokal ändelsen innehöll. 

Låt oss som exempel studera substantivet dv��r� ”dörr”: 

 

 Tidig Efter inverkan av  Efter inverkan av   
 urslaviska Illič-Svityč lag Stangs lag 
Sing:   

Nom dv��r� dv�r�� dv�	r� r 

Gen dv��ri dv�ri � dv�ri �  

Dat dv��ri dv�ri � dv�ri �  

Ack dv��r� dv�r�� dv�	r� r 

Instr dv��rjo � dv�rjo �� dv�	rjo � r 

Lok dv��ri dv�ri � dv�ri � 
 
Plur:     

Nom dv��ri dv�ri � dv�ri �  

Gen dv��r�j� dv�r��j� dv�	r�j� r 

Dat dv��r�mъ dv�r��mъ dv�	r�mъ r 

Ack dv��ri dv�ri � dv�ri �  

Instr dv��r�mi dv�r��mi dv�	r�mi r 

Lok dv��r�chъ dv�r��chъ dv�	r�chъ r 
 

r = Accenten förflyttad en stavelse bakåt i ordet eftersom den tidigare föll på en stavelse 
med reducerad vokal. 

Som synes innebar Illič-Svityč lag att accenten övergick från stammen till ändelsen, men den 
var fortfarande fast. Efter den därpå följande accentförskjutningen var den dock ”rörlig”.  

 

Låt oss då studera ett exempel från vardera accentparadigmet i tidig fornryska: 

 AP a AP b AP c 
Sing: 
 

Nom гри�ва жена� голова�  

Gen гри�вы жены� головы� 

Dat гри�в
 жен�� го�лов
 

Ack гри�ву жену � го�лову  

Instr гри�вою жено�ю голово�ю  

Lok гри�в
 жен�� голов��  
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Plur 

Nom гри�вы жены� го�ловы  

Gen гри�въ же �нъ голо�въ 

Dat гри�вамъ жена�мъ голова�мъ  

Ack гри�вы жены� го�ловы  

Instr гри�вами жена�ми голова�ми  

Lok гри�вахъ жена�хъ голова�хъ  
 

Beskrivningen av den fortsatta utvecklingen från det ovan beskrivna fornryska accentsystemet 
fram till det moderna ryska är hämtad direkt från A.A. Zaliznjak (1985: 371-377): 

 

Den viktigaste enskilda tendensen under den fortsatta utvecklingen var att företeelsen 
enklinomenform försvann. Betoningen kunde fortsätta att vara rörlig inom det enskilda ordet, 
men övergick inte regelbundet till något klitikon. Det hette alltså inte längre за́ воду utan за 
во́ду. Former med betoningen på ett klitikon kunde dock leva kvar som stelnade uttryck, om 
huvudord + klitikon kunde uppfattas som en enda semantisk enhet: жить за́ городом  ”bo 
på landet”. 

 

Alla övriga förändringar som ägt rum har varit olika slags analogiförändringar, och 
mekanismerna har varit: 

1. En grupp ordformer som förenas av något särskilt kännetecken får samma betoning; 

2. En grupp ordformer som skiljs åt av något särskilt kännetecken får olika betoning; 

Här finner vi framför allt följande: 

a) grammatikalisering av betoningen inom ett paradigm, d.v.s. förändringarna gäller en viss 
grammatisk kategori, t.ex. numerus; 

b) semantisering av betoningen, d.v.s. förändringarna hänger på något sätt samman med 
ordets betydelse; 

c) pragmatisering av betoningen, d.v.s. accentskillnader uppstår som beror på om orden är 
”tillägnade” eller ”icke tillägnade”.  

Låt oss se vad detta innebar konkret: 

Inom substantiven möter en tydlig strävan mot att åstadkomma en skillnad mellan sing och 
plur; stambetoning i sing och ändelsebetoning i plur eller vice versa. Denna process bestod av 
två komponenter: 

a) en strävan mot att sing och plur verkligen skulle ha olika betoning; 

b) en strävan efter att ha samma betoning inom sing resp. plur. 

I båda fallen gällde det företeelser som redan fanns i språket, men som nu kom att utbreda sig. 

 

Motsättningen mellan sing och plur tog först form i neutrum (o-deklinationen), där modellen 
мо́ре - моря́ var ursprunglig (AP c). Tämligen tidigt uppstod också den omvända varianten 
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число́ - чи́сла genom analogi. Senare utvecklade sig också motsättningen sing – plur hos 
flertalet icke-avledda substantiv inom AP a.  

 

Hos femininerna (a-deklinationen) uppkom motsättningen mellan sing och plur genom att 
AP b och AP c närmade sig varandra. Denna utveckling bestod av tre processer: 

1. I nom sing och nom plur var typen  роса́ - ро́сы ursprunglig i AP c. Denna modell spred 
sig sedan även till AP b, t.ex. жена́ - жёны i stället för жена́ - жены́. 

2. I AP c fick dat och ack sing ändelsebetoning i överensstämmelse med övriga kasus i sing, 
alltså росе́, росу́ i stället för ро́се, ро́су. Det blev alltså samma mönster som i AP b 
(жене́, жену́). 

3. Böjda kasus i plur, som ursprungligen hade stambetoning, fick ändelsebetoning i 
överensstämmelse med nom och gen plur: ро́сам, ро́сами, ро́сах och жёнам, жёнами 
жёнах i stället för -а́м, -а́ми, -а́х.  

I ack sing var utvecklingen en annan. Här konkurrerade två utvecklingstendenser som gick 
stick i stäv med varandra: 

1. Övergång till samma betoning inom hela sing (jfr ovan). 

2. Spridning av motsättningen mellan nom och ack sing, som var ursprunglig i AP c.  

Den sistnämnda tendensen ledde alltså till att fenomenet med tillbakadragen accent i ack sing 
(men inte dat sing) kunde fortleva in i våra dagar, och nu omfattar ett mindre antal, dock 
mycket vanliga, substantiv. Här, liksom i många andra fall, finns skillnader mellan olika 
dialekter vad gäller vilken typ som dragit det längsta strået. I litteraturspråket pekar tendensen 
i riktning mot rak betoning, och typen нога́ - но́гу minskar sakta men säkert. 

Min egen undran är varför det fanns en strävan mot bevarande av tillbakadragen accent i ack 
men inte i dat. 

 

Hos maskulinerna utvecklades motsättningen mellan sing och plur främst hos ord med 
stambetoning i sing, och det var pluralaccenten hos AP c som ändrades. Två processer kan 
iakttas: 

1. Övergång till ändelsebetoning i nom/ack plur, t.ex. до́мы > домы́ (senare дома́). 

2. Övergång till rak ändelsebetoning i böjda kasus i plur. 

Hos maskuliner och femininer begränsades den raka ändelsebetoningen i pluralis av en 
morfologiskt betingad regel: Hos substantiv med stam på mjuk konsonant16 (förutom -j) eller 
på de s.k. väsljuden sj, zj, tj, sjtj som hade stambetoning i sing och nom plur skedde ingen 
utjämning över hela pluralen; böjda kasus fortsatte att vara ändelsebetonade i motsats till 
nom: 

Här möter alltså nom sing ко́готь ма́ть 

 gen sing ко́гтя ма́тери 

 nom plur ко́гти ма́тери  

 gen plur когте́й матере́й 

                                                           
16 Regeln omfattar ej maskuliner med flerstavig stam. 
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Denna regel gör att betoningstypen med ändelsebetoning fr.o.m. gen plur (exemplet во́лк 
ovan) är tämligen ståndaktig i modern ryska. Nämnda exempel har dock inte samma 
bakgrund, se vidare nedan. 

 

Här följer så en av mig formulerad genomgång av vilka följder dessa regler fick för det ovan 
beskrivna betoningsmönstren. 

• AP a: I likhet med ett stort antal maskuliner, samtliga femininer och ett mindre antal 

neutrer berördes typordet гри�ва inte av någon av de nämnda reglerna, utan fortsatte att 
vara genomgående stambetonade. Flertalet neutrer och ett betydande antal maskuliner 
inom AP a övergick dock till att vara ändelsebetonade i plur. 

• AP b: Hos femininerna fick den dittills ändelsebetonade nom plur stambetoning för att 
kontrastera mot nom sing. Övriga plur rättar sig sedan efter nom plur för att skapa 
enhetliga betoningsmönster inom resp. numerus: 

 

 Före Efter 
Sing: 
 

Nom жена� жена́  

Gen жены� жены́ 

Dat жен�� жене́ 

Ack жену � жену́  

Instr жено�ю жено́й  

Lok жен�� жене́  
 
Plur: 

Nom жены� жёны  

Gen же �нъ жён 

Dat жена�мъ жёнам  

Ack жены� жёны  

Instr жена�ми жёнами  

Lok жена�хъ жёнах  
  
AP c: Hos maskulinerna övergick nom plur till ändelsebetoning, för att skapa kontrast mot 
nom sing. Denna hade ju blivit ”stambetonad” sedan ändelsen fallit. Hos femininerna fick den 
dittills stambetonade dat sing ändelsebetoning i analogi med övriga sing. Detta skedde hos 
många ord även i ack, men i detta kasus kunde stambetoningen hos ett antal mycket vanliga 
ord bevaras. Böjda kasus i plur övergick till stambetoning i analogi med nom plur.  
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 Före Efter 
Sing: 
 

Nom водa � вода́  

Gen воды� воды́  

Dat во�д
 воде́ ́  

Ack во�ду во́ду  

Instr водо�ю водо́й  

Lok вод�� воде́   
   

Nom во�ды во́ды  

Gen вод	� вод  

Dat вода�мъ во́дам  

Ack во�ды во́ды  

Instr вода�ми во́дами 

Lok вода�хъ во́дах  

 

Den pragmatiska faktorn: 

Enligt Zaliznjak kan orden i ett språk indelas i tillägnade och icke tillägnade. Tillägnade ord 
är sådana som en vuxen talare av språket är väl förtrogen med och själv kan använda, 
benämningar på föremål och företeelser i hans vardagsliv etc. Icke tillägnade ord är 
benämningar på föremål från främmande kulturer eller gångna tider, terminologi inom för 
talaren obekanta områden och ord som för huvuddelen av språkets talare har en skriftspråklig 
eller arkaisk karaktär. 

Under historiens gång möter oss en kontinuerlig process i riktning mot ett förhållande som är 
karakteristiskt för modern ryska: 

• Tillägnade ord har fast ändelsebetoning eller rörlig betoning. 

• Icke tillägnade ord har fast stambetoning. 

Detta har lett till att en rad substantiv ur AP a fått ändelsebetoning i pluralis, t.ex. ве́тер 
(vind), дым (rök), ка́мень (sten), у́голь (kol), хлеб (bröd) och язы́к (tunga/språk), ord 
som betecknar företeelser ur var mans dagliga liv och som därför kan beskrivas som 
”tillägnade”. 

Samtidigt har ett antal ord ur AP b och AP c fått fast stambetoning, t.ex. брак (äktenskap), 
вопль (klagorop), лук (båge att skjuta med), по́сох (vandringsstav) och храм (tempel), 
benämningar på föremål som inte längre används eller ord som associerar till högtidligare 
sammanhang och som därför kan beskrivas som ”icke tillägnade” 

Min reflexion är att företeelsen känns igen från flera håll i språkens värld; man ska vara väl 
förtrogen med ett ord för att förmå att tillämpa en ”ovanlig” böjnings- eller betoningsform på 
det.  
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Den semantiska faktorn: 

Hos ett antal tillägnade enstaviga maskuliner skedde dessutom en omflyttning av betoningen i 
sing av semantiska skäl: 

• Räknebara substantiv fick fast ändelsebetoning. 

• Icke räknebara substantiv fick fast stambetoning. 

Detta gällde alltså sing, medan betoningen i plur inte berördes. Utgångspunkten för detta 
fanns i fornryskan, där de icke räknebara dominerade i AP a och AP c, medan de räknebara 
dominerade i AP b. 

Exempel på räknebara ord som dittills varit stambetonade i sing, men nu blev 
ändelsebetonade: гвоздь (spik), лист (blad), кит (val) och жук (skalbagge). 

Exempel på icke räknebara ord som dittills varit ändelsebetonade i sing, men nu blev 
stambetonade: рай (paradis), гнев (vrede), смех (skratt) och  страх (skräck). 

Utanför ramarna för de nämnda reglerna återfinns några få substantiv, bl.a. волк (varg, jfr 
ovan), med ändelsebetoning fr.o.m. gen plur. 
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3.3. FRÅN URLITAUISKAN TILL MODERN LITAUISKA 
 

Låt oss återgå till perioden innan De Saussures lag verkade. Urlitauiskan hade två accenttyper, 
av vilka båda hade två undergrupper: AT1 med fast stambetoning samt AT2 med 
stambetoning i en eller flera former (ursprungliga enklinomenformer) och ändelsebetoning i 
övriga: 

 AT1 AT2 
 Akut  Cfx  Akut  Cfx  
Sing: 

Nom várnâ ran kâ galvá mergá 

Gen várnās ran kās galvãs mergãs 
Dat várnāi ran kāi gálvāi mergāi 
Ack várnāN ran kāN gálvāN mer gāN 
Instr várnâN ran kâN gálvâN mer gâN 
Lok várnājêN ran kājêN galvājéN mergājéN 
 
Plur 

Nom várnās ran kās gálvās mer gās 
Gen várnōN ran kōN galvõN mergõN 

Dat várnāmus ran kāmus galvámus mergámus 

Ack várnâs ran kâs gálvâs mer gâs 
Instr várnāmîs ran kāmîs galvāmís mergāmís 

Lok várnāsu ran kāsu galvāsù mergāsù 
 
Teckenförklaring: 

 ´ betonad akut  
 ` kort accentuerad 
 ^ obetonad akut 
 ¯ (lång) obetonad cirkumflex 
 ' obekant eller irrelevant tonalitet  
 N nasalkonsonant 
 
Därefter verkade De Saussures lag: Om betoningen låg på en icke-akut stavelse flyttades den 
till nästa stavelse, om denna var akut. 

 
Därigenom delades de båda accenttyperna i två accentparadigm (AP), varvid ett antal former 
med cirkumflex accent fick ändelsebetoning. De varianter av AT1 och AT2 som hade akut 
betoning påverkades inte. 

 AT1  AT2 

 

 
              

 AP1 AP2 AP3 AP4 
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 AT1 (cirkumflex) AT2 (cirkumflex) 
 Före Efter Före Efter 
Sing:     

Nom ran kâ ranká r mergá mergá 

Gen ran kās ran kās mergãs mergãs 
Dat ran kāi ran kāi mer gāi mergāi 

Ack ran kāN ran ką mer gāN mer gą 

Instr ran kâN ranką� r mer gâN mergą� r 

Lok ran kājêN ran kāję � mergājéN mergāję́ 
 

Plur:     

Nom ran kās ran kās mer gās mer gās 

Gen ran kōN ran kų  mergõN mergų̃ 

Dat ran kāmus ran kāmus mergámus mergámus 

Ack ran kâs rankás r mer gâs mergás r 

Instr ran kāmîs rankāmîs mergāmís mergāmís 

Lok ran kāsu ran kāsu mergāsù mergāsù 
 

r = Förändrad enligt De Saussures lag eftersom den betonade cirkumflexa stavelsen följdes 
av en akut. 

 
Detta system är i princip intakt i dagens litauiska vad accentens placering beträffar. Dock har 
accentens karaktär i flera fall ändrats genom Leskiens lag, enligt vilken alla akuta långa 
monoftonger och nasalvokaler i en slutstavelse förkortades: 

 
y, ie į > i      ū, uo, ų > u 
 
ė,ę > e       o, ą > a 
 
Därtill kom den separata ljudlagen ā > o 

 
Leskiens lag är alltså egentligen ingen primär accentlag utan en ljudlag, som dock fick till 
följd att akut accent i vissa fall övergick till kort.  

 
 AP2 (f.d. AT1 cfx) AP4 (f.d. AT2 cfx ) 
 Före Efter Före Efter 
Sing: 

Nom ranká  rankà r mergá mergà r 

Gen ran kās ran kos mergãs mergãs 
Dat ran kāi ran kai mer gāi mergai 

Ack ran ką ran ką mer gą mer gą 

Instr ranką�  rankà r mergą�  mergà r 

Lok ran kāję � ran koje mergāję́ mergojè 
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Plur: 

Nom ran kās ran kos mer gās mer gos 

Gen ran kų  ran kų mergų ̃ mergų ̃ 
Dat ran kāmus ran koms mergámus mergóms 

Ack rankás  rankàs r mergás mergàs r 

Instr ran kāmîs rankomis mergāmís mergomìs 

Lok ran kāsu ran kose mergāsù mergosè 
 

r = Förändrad enligt Leskiens lag eftersom vokalen i slutstavelsen var akut.  
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Nedan följer så hela den ovan beskrivna utvecklingen inom alla de fyra accentparadigmen, 
gestaltad  av exempel från både a- och o-stammarna. De former där accentförhållandena 
ändrats är fetstilade: 
 
AP1: výras ”man” 
 
 Urlitauiska Efter inverkan av  Efter inverkan av  
  De Saussures lag Leskiens lag 
Sing:   

Nom výras výras výras  
Gen výrā výrā výro  
Dat výrōi výrōi výrui  

Ack výrāN výrą výrą  
Instr výrô výrô výru 

Lok výrêN výrę� výre 
 

Plur:     

Nom výrāi výrāi výrai  

Gen výrōN výrų  výrų  
Dat výramus výramus výrams  

Ack výrôNs výrų�s výrų�s  
Instr výrāis výrāis výrais  
Lok výriēsu výriēsu výruose  

 

AP2: pirštas ”finger” 
 
 Urlitauiska Efter inverkan av  Efter inverkan av  
  De Saussures lag Leskiens lag 
Sing:   

Nom pirštas pirštas pirštas  
Gen pirštā pirštā piršto  
Dat pirštōi pirštōi pirštui  

Ack pirštāN pirštą pirštą  
Instr pirštô piršššštó piršššštù 
Lok pirštêN piršššštę́ piršššštè 
 

Plur:     

Nom pirštāi pirštāi pirštai  

Gen pirštōN pirštų  pirštų  

Dat pirštamus pirštamus pirštams  

Ack pirštôNs piršššštųųųų́ssss piršššštùssss  

Instr pirštāis pirštāis pirštais  

Lok pirštiēsu pirštiēsu pirštuose   
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AP3: galvà ”huvud” 
 
 Urlitauiska Efter inverkan av  Efter inverkan av  
  De Saussures lag Leskiens lag 
Sing:   

Nom galvá galvá galvà 
Gen galvãs galvãs galvõs  
Dat gálvāi gálvāi gálvai  

Ack gálvāN gálvą gálvą 

Instr gálvâN gálvâ� gálva 
Lok galvājéN galvāję́ galvojè 
 

Plur:     

Nom gálvās gálvās gálvos  

Gen galvõN galvų ̃ galvų ̃  
Dat galvámus galvámus galvóms 
Ack gálvâs gálvâs gálvas  

Instr galvāmís galvāmís galvomìs  

Lok galvāsù galvāsù galvosè   

 
AP4: mergá ”flicka  ” 
 
 Urlitauiska Efter inverkan av  Efter inverkan av  
  De Saussures lag Leskiens lag 
Sing:   

Nom mergá mergá mergà 

Gen mergãs mergãs mergãs  

Dat mer gāi mergāi mergai  

Ack mer gāN mer gą mer gą 
Instr mer gâN mergą ́  mergà 

Lok mergājéN mergāję́ mergojè 
 

Plur:     

Nom mer gās mer gās mer gos  

Gen mergõN mergų̃ mergų 
Dat mergámus mergámus mergóms 

Ack mer gâs mergás mergàs 

Instr mergāmís mergāmís mergomìs 

Lok mergāsù mergāsù mergosè 
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4. SAMMANFATTNING / SLUTSATSER 
 
Efter denna genomgång av accentutvecklingarna i de båda språken är det dags att försöka 
svara på den fråga som ställs i inledningen: Kan man utifrån betoningen hos en viss ordform i 
det ena språket kan förutse betoningen hos en viss ordform i det andra språket? 
 
För att pröva detta behöver man konkreta exempel. Först gäller det att leta fram ord i de båda 
språken som är kognater, d.v.s. har utvecklats från ett och samma ord i urbaltoslaviskan. För 
att frågeställningen ska kännas mera meningsfull är det också lämpligt att orden dels inte har 
undergått sådana förändringar att släktskapen endast upptäcks genom språkforskarens 
mikroskop, dels att orden är i vardagligt bruk. Sådana ordpar är inte svåra att finna, även om 
de inte möter i varje text.  
 
• звезда́ - žvaigždė 
 
звезда́ betonas som слеза́ och жена́ ovan med ändelsebetoning i hela sing och 
stambetoning i hela plur. Ordet tillhörde alltså ursprungligen AP b, där det haft 
ändelsebetoning i alla former. AP b går i sin tur tillbaka på den urbaltoslaviska AT1 med 
cirkumflex stambetoning.  
 
žvaigždė tillhör AP 4 och har alltså ändelsebetoning i alla former då inte de morfologiska 
begränsningarna (se 2.2) förhindrar detta. AP 4 går tillbaka på urlitauiska AP 4, som i sin tur 
går tillbaka på urbaltoslaviska AT2 med cirkumflex betoning. 
 
Det ”stämmer” alltså inte. Antingen skulle även det ryska ordet ha utvecklats från 
AT2/cirkumflex, och hamnat i AP c. Det skulle fortfarande ha hetat звезда́ men sannolikt 
haft tillbakadragen accent i ack sing och kanske också ändelsebetoning i böjda kasus i plur 
(som голова́). Alternativt skulle det litauiska ordet likt det ryska ha utvecklats från 
AT1/cirkumflex, och hamnat i AP 2. Det skulle fortfarande ha hetat žvaigždė men haft 
stambetoning i fler kasusformer än de ”obligatoriska” (som rankà). (En förklaring till varför 
det inte stämmer följer nedan.) 
 

• сын - sūnùs 
 
сын har fast stambetoning i sing och fast ändelsebetoning i plur17. Ordet tillhörde 
ursprungligen AP c med rörlig betoning, varvid de fasta betoningarna inom sing resp. plur 
utvecklats senare. AP c går tillbaka på den urbaltoslaviska AT2. 
 
sūnùs tillhör AP 3 och har därmed ändelsebetoning i alla former utom de obligatoriska samt 
ack plur (dock inte instr sing p.g.a. ändelsen, jfr ovan). AP 3 går tillbaka på urlitauiska AP 3, 
som i sin tur går tillbaka på urbaltoslaviska AT2 med akut betoning. 
 
Det ”stämmer” alltså. Dock fanns ingen skillnad mellan akuta och cirkumflexa i den 
urslaviska AT2, men litauiskan avslöjar alltså att detta ord ursprungligen haft akut betoning. 
  
 
 
                                                           
17 Detta gäller både den vanliga pluralen сыновья́ och den historiskt korrekta formen сыны́, som numera bara 
används i överförd betydelse. 
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• борода́ - barzdà 
 
борода́ har tillbakadragen accent i ack sing och nom plur, men ändelsebetoning i övriga 
kasus (som рука́). Ordet tillhörde alltså ursprungligen AP c, som går tillbaka på den 
urbaltoslaviska AT2. 
 
barzdà tillhör AP 4 och betonas i princip som žvaigždė ovan. AP4 går tillbaka på urlitauiska 
AP 4, som i sin tur går tillbaka på urbaltoslaviskans AT2 cirkumflex. 
 
Det ”stämmer” alltså. I baltoslaviskan hade ordets motsvarighet rörlig betoning med 
cirkumflex accent på de stambetonade formerna. 
 
• берёза - béržas 
 
берёза har fast stambetoning. Ordet tillhörde alltså ursprungligen AP a, som går tillbaka på 
urbaltoslaviskans AT1 akut. 
 
béržas tillhör AP1 och har fast akut stambetoning. AP1 går tillbaka på urlitauiska AP 1, som i 
sin tur går tillbaka på urbaltoslaviskans AT1 akut. 
 
Det ”stämmer” alltså. Även i baltoslaviskan hade ordets motsvarighet fast akut stambetoning.  
 
För dessa förhållanden lämnar Derksen (1991; 56-58) en redogörelse: Vi kan förvänta oss en 
överensstämmelse mellan ord tillhörande litauiskans AP1 och ryska ord med fast 
stambetoning: 
 
 bóba ба́ба 
 várna воро́на 
 grúodas град (gen plur гра́дов) 
 
Likaså mellan ord tillhörande litauiskans AP2 och ryska ord ur AP b (av typen жена́): 
 

 blusà блоха́ (ack sing блоху́) 
 ker̃slas чересло́ 
 vapsà оса́ (ack sing осу́) 
 
I litauiskan har dock en annan process inverkat: den rörliga betoningens spridning på den 
fastas bekostnad. Processen har lett till att ett antal litauiska substantiv övergått till AP4 
medan deras ryska kognater tillhör AP b: 
 

 žvaigždė звезда́ 
 lankà лука́ (ack sing луку́) 
 laũkas луч (gen sing луча́) 
 stãlas стол (gen sing стола́) 
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Det normala är annars en överensstämmelse mellan litauiska ord tillhörande AP 4 och ryska 
ord ur AP c: 
 žam̃bas зуб (gen plur зубо́в) 
 sniẽgas снег (gen plur снего́в) 
 žiemà зима́ (ack sing зи́му) 
 
Även ord ur litauiska ord tillhörande AP 3 motsvaras av ryska ord ur AP c: 
 
 galvà голова́ (ack sing го́лову) 
 zvėrìs зверь (gen plur звере́й) 
 
Om vi enbart jämför sådana ord som inte i någotdera språket har bytt accentschema går det 
alltså att göra vissa förutsägelser: 
A) Om man utgår från det ryska substantivet: 
 
1) Ord med fast stambetoning motsvaras av ord med fast stambetoning (AP1) även i 

litauiskan. 
2) Maskuliner med ändelsebetoning i alla former (utom nom sing) och femininer med samma 

betoning inom resp. numerus motsvaras av ord tillhörande AP2 i litauiskan. 
3) Ord med genomgående ändelsebetoning (eventuellt med tillbakadragen accent i enstaka 

kasusformer) motsvaras av ord som tillhör AP3 eller AP4 i litauiskan. 
 
B) Om man utgår från det litauiska substantivet: 
 
1) Ord tillhörande AP1 motsvaras av ord med fast stambetoning även i ryskan (undantag för 

ett antal maskuliner och flertalet neutrer). 
2) Ord tillhörande AP2 motsvaras i ryskan av ord med antingen ändelsebetoning i sing och 

stambetoning i plur (femininer) eller fast ändelsebetoning i alla former utom nom sing 
(maskuliner). 

3) Ord tillhörande AP3 och AP4 motsvaras i ryskan av ord med antingen ändelsebetoning i 
flertalet former, men stambetoning i ack sing och nom plur (femininer) eller stambetoning 
i hela sing och nom plur, i övrigt ändelsebetoning (maskuliner) 

 
 
Svaret på den fråga som ställs i inledning är enligt min uppfattning ”ja, i viss mån”. 
Accentutvecklingen i de båda språken är förvisso möjlig att följa, men den kantas också av så 
många oregelbundenheter och avvikelser att man aldrig med säkerhet kan förutsäga en 
ordform i det ena språket utifrån motsvarande ordform i det andra. Å andra sidan är det oftast 
bättre att åtminstone ha denna möjlighet att räkna ut vilken betoning som borde vara den 
korrekta än ingen alls.  
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