
 
 
 
 

Я og R 
 

De latinske og russiske alfabeters fødsel, vekst og sameksistens 
 

Med hovedvekt på moderne translitterasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILOS, HF, UIO 

Masteroppgave i russisk språk 

Dag Gravem Hansen 

Veileder: Jan Ivar Bjørnflaten 

Høst 2008 



 
 

 

1

 



 
 

 

2

Takk 
Jeg er stor takk skyldig min veileder, professor Jan Ivar Bjørnflaten, for gode, men 
tidsbegrensede råd og innspill underveis i prosessen med fullføringen av oppgaven. 



 
 

 

3

 



 
 

 

4

 

1 Innledning 6 

2 Kriterier og definisjoner 7 
2.1 Mål for oppgaven 7 
2.2 Definisjoner 8 

3 Skrift 9 

4 Det latinske alfabet 12 
4.1 Historisk utvikling 13 

4.1.1 Opprinnelsen 13 
4.1.2 Den gammellatinske perioden 13 
4.1.3 Den klassisk latinske periode og senantikken 14 
4.1.4 Fra middelalderen til opplysningstiden 15 

4.2 Spredning 15 
4.3 Utvidelsesstrategier 18 

5 Det kyrilliske alfabet 19 
5.1 Historisk utvikling 19 

5.1.1 Opprinnelsen 19 
5.1.2 Det første kyrilliske alfabetet 20 
5.1.3 Det kyrilliske alfabetet i det østslaviske språkområdet 22 
5.1.4 200 års alfabetdebatt 27 
5.1.5 Den siste reformen 31 

5.2 Latinisering av russisk 34 
5.2.1 1800-tallets radikalister 34 
5.2.2 Det kommunistiske latiniseringsprosjekt 39 

6 Eksisterende translitterasjonssystemer 44 
6.1 Historisk utvikling 44 
6.2 BGN/PCGN 46 
6.3 ALA-LC 51 
6.4 ISO 54 
6.5 GOST 57 

7 Nasjonale transkriberingssystemer 60 
7.1 Tysk transkribering 60 
7.2 Norsk transkribering 63 
7.3 Fransk transkribering 66 
7.4 Spansk transkribering 69 
7.5 Chat-transkribering 71 

8 Forslag til nytt translitterasjonssystem 75 
8.1 Utfordringer 75 
8.2 Systemforslaget 77 

8.2.1 Stavelsesskillende tegn 78 
8.2.2 Sibilanter 80 
8.2.3 J-vokaler 85 
8.2.4 Historiske bokstaver 90 



 
 

 

5

9 Tabeller 94 

10 Referanser 97 
 



 
 

 

6

1 Innledning 

I verden i dag finnes ikke noe klart og entydig system for å overføre mellom det russiske og 

det latinske alfabet. Skillene går både langs språklinjer og brukslinjer – enkelte system er 

beregnet på enkeltspråks ortografiregler, mens andre er utviklet spesielt med tanke på ett 

bestemt bruksfelt (for eksempel geografiske navn). Dette er jo en utfordring ikke bare for 

translitteratøren, som skal velge i denne floraen, men også leseren, som selvfølgelig også må 

sette seg inn systemet, forutsatt at det i det hele tatt finnes informasjon om hvilket system som 

er valgt. 

 

Det finnes flere utfordringer ved mangelen på ett internasjonalt translitterasjonssystem som 

også er til dels ganske relevante for folk flest. Russere som utvandrer må før eller siden ta 

stilling til hvordan de skal skrive navnet sitt, dersom de ender opp i et land der det latinske 

alfabetet er rådende. Skal de velge den lokale transkriberingsstandarden for at deres nye 

landsmenn skal kunne greie å uttale og stave navnet deres, eller velge noe mer internasjonalt? 

Situasjonen kan også være problematisk for oss ikke-russere; for eksempel kan det by på 

problemer å finne et skuespill av ”Tsjekhov” på biblioteket, hvis en vitenskapelig anlagt 

bibliotekar har sortert det under C for ”Čexov”. For ikke å snakke om hvor i telefonkatalogen 

man skal slå opp for å finne bekjente. 

 

For å finne fram til et nytt (og forhåpentligvis bedre) system, har det virket naturlig å gå til 

allerede eksisterende system, ettersom de jo er en kilde til løsningsforslag. Med de mange 

translitterasjons- og transkripsjonssystem som finnes i dag er det vanskelig å komme fram til 

noe svært originalt uten at kreativiteten går på bekostning av hva som er praktisk.  

 

I tillegg til å se på system for overførsel mellom det russiske og det latinske alfabetet virker 

det også naturlig å se på de to skriftkonvensjonenes likheter og forskjeller, som jo har sitt 

utspring i historien. 

 

Jeg har svært få illusjoner om at denne oppgaven kommer til å løse verdens 

transkriberingsproblemer hva angår russisk. Dette er tross alt bare en masteroppgave. 

Variasjonen synes å ha kommet for å bli – flere av translittereringssystemene er godt 

innarbeidet hos forskjellige institusjoner, og det er vel mildt sagt usannsynlig at et bibliotek 

som det amerikanske Kongressbiblioteket kommer til å forkaste sitt eget 
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translittereringssystem, og heller ikke alle de mindre bibliotekene som har importert det. De 

økonomiske kostnadene ville vært enorme. 

 

Men så lenge det ikke finnes noen global standard må det vel være lov å komme med forslag. 

Jeg presenterer herved mitt eget. 

 

 

 

 

2 Kriterier og definisjoner 

2.1 Mål for oppgaven 

I vurderingen av de ulike translittereringssystem som allerede eksisterer, samt utviklingen av 

mitt eget system, vil jeg legge til grunn fire mål eller kriterier for hva jeg mener kreves av en 

god konverteringsstandard, med det mest relevante først. 

 

Reversibilitet 

Ut i fra den valgte definisjonen av translitterering er denne det eneste absolutte kravet. En 

russisk tekst translitterert til det latinske skriftsystemet skal kunne konverteres tilbake til 

kyrillisk skrift på enklest mulig vis, for eksempel av en ufaglært person med en 

instruksjonsliste (eventuelt en datamaskin). 

 

Praktikk 

Det bør være en målsetning at et translitterasjonssystem skal kunne brukes av flest mulig. 

Målet er å komme fram til en måte å translitterere på som alle kan benytte, og som er mest 

mulig intuitiv for flest mulig mennesker, uavhengig av kunnskaper. Dette betyr at man så 

langt det er mulig benytter tegn som er tilgjengelig for de aller fleste, for at tegnene som 

benyttes er både kjente for leseren og lett tilgjengelige for skriveren. 

 

Fonologisk similaritet 

I teorien er det mulig å erstatte et hvilket som helst kyrillisk tegn med et latinsk, så lenge man 

er konsekvent. Det er vel likevel unødvendig å velge veldig ”eksotiske” løsninger, når andre 

valg faller mer naturlig – det kan neppe være noen ulempe om den leste uttalen av den 
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translittererte teksten som faller mottakeren naturlig er så nær den opprinnelige uttalen som 

mulig. 

 

Estetikk/Lesbarhet 

Det er ønskelig med et så ryddig skriftbilde som mulig, slik at leseprosessen hindres minst 

mulig av bokstavopphopninger. Selv om russisk i mindre grad enn for eksempel norsk 

samskriver sammensatte ord, finnes de likevel, og når man i tillegg kommer et bredt utvalg av 

grammatiske affikser som til sammen gjør at russiske ord kan komme opp i en anselig lengde, 

selv med russiske bokstaver. Det bør derfor etterstrebes at de latinske løsningene er så 

tegneffektive som mulig. 

 

2.2 Definisjoner 

Transkribering vs translitterering 

Hva som er definisjonen av translitterasjon synes nærmest å variere fra person til person, 

skjønt man kan ane to hovedtendenser. Den strengeste definisjonen krever både reversibilitet 

(at den translittererte teksten skal kunne translittereres tilbake til det opprinnelige skriftbildet) 

og et 1:1-forhold mellom de opprinnelige tegnene og tegnene i mål-skriftsystemet. Den litt 

mer vidtfavnende definisjonen nøyer seg med reversibilitetskravet. I alle tilfeller er 

translitterering også transkribering, men med ekstra krav. Jeg har valgt den løsere 

definisjonen av translitterering, fordi jeg mener at i forholdet mellom det russiske og det 

latinske alfabetet innebærer reversibilitet simpelthen et mer signifikant skille enn kravet om at 

ett kyrillisk tegn skal translittereres med ett latinsk. Riktignok blir resultatteksten ryddigere, 

og kravet om et 1:1-forhold appellerer til ordenssansen, men det fører også med seg nye 

problemer (disse diskuteres under presentasjonen av ISO-standarden) – kravet synes dermed å 

være inspirert mer av det estetiske og grafiske enn det praktiske. Konverteringssystemer som i 

det minste etterstreber reversibilitet vil derfor omtales som translittereringssystemer, mens for 

eksempel nasjonale standarder, som er mer fokusert på å oppnå tilnærmet riktig uttale ved å 

bruke sitt eget språks ortoepiske regler, vil beskrives som transkriberingssystemer. 

 

Russisk vs latinsk alfabet 

Jeg vil bare understreke at det foreligger en ”nivåforskjell” mellom mål- og 

kildeskriftsystemene – det russiske alfabetet er tross alt bare ett skriftsystem innen den 

kyrilliske tegnsfære, mens den latinske sfæren er langt mer utbredt. Utgangspunktet er altså 

det russiske alfabet, og ikke det ukrainske, bulgarske eller mongolske, for å nevne noen. 
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Derfor vil jeg kun referere til enkelttegn eller skriften som kyrillisk, mens selve alfabetet altså 

er russisk. Unntaket er den historiske perioden før nasjonale varianter av det opprinnelige 

alfabetet ble utviklet. Ettersom målet med oppgaven er et forslag til en internasjonal standard, 

må målalfabetet være det latinske og ikke nasjonale varianter av skriftsystemet. 

 

Grafisk gjengivelse 

For at de forskjellige tekstlige nivåene lettest mulig skal kunne holdes grafisk adskilt, har jeg 

valgt å sette alle kyrilliske tegn som opptrer i ellers latinskskrevne setninger i fet type. Dette 

gjelder da eksempelvis ikke translittererings-eksemplene i kapitlene om de forskjellige 

tanslittererings-systemene. Translitterert tekst vil settes <i haker> - de samme unntak gjelder 

også her, og også for translittererte navn i referansehenvisninger1. 

 

 

 

3 Skrift 

All skrift bygger på talespråk (Skånland, 3b), noe som går klart fram av skriftens lineære 

forløp. I teorien kunne skrift utfolde seg uhemmet over hele skriveflaten, men i stedet 

benyttes den ene dimensjonen kun til å skjøte på den endimensjonale skriftlinjen (enten den 

går loddrett eller vannrett).  Dette er en direkte konsekvens av at skrift gjengir tale. I vår 

skrifttradisjon er det altså den loddrette dimensjonen av skriveflaten som benyttes til å skjøte 

sammen linjer til en sammenhengende tekst, mens den vannrette uttrykker tidsdimensjonen, 

som er den eneste man kan manipulere i talespråket, da lydenes fysikk forhindrer taleren i å 

variere sine ytringer tredimensjonalt.  

 

Et annet forhold som viser at skrift er underlagt tale er dét mellom skrifttegn, allografer av et 

grafem (ibid., 3c). I motsetning til allofoner av et fonem, som alle har visse felles distinktive 

trekk som gjør at de i stor grad ligner hverandre,  er det ikke nødvendigvis slik for allografer, 

inkludert innenfor en og samme skriftkonvensjon. Et eksempel kan hentes fra det latinske 

alfabetet. Lyden /r/ representeres på en rekke måter. Trykt skrift har variantene R og r, og i 

håndskrift kan det grafiske uttrykket være en enda mindre gjenkjennelig r. Siden det ikke er 

noen elementer som tilsier at allografene tilhørere samme grafem, er den eneste grunnen til at 

 
1 I en oppgave som har som mål å kommer fram til en forbedret translitterasjonsstandard, synes det naturlig å 
benytte denne standarden utenom de kapitlene som omtaler andre, allerede eksisterende overføringsstandarder. 
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vi likevel kjenner igjen dem som representanter for samme grafem, at de refererer til samme 

fonem (ibid., 4b). Altså er språklydene grunnlaget for skriftkonvensjonene.  

 

I tillegg kommer selvsagt historikken, at skrift utviklet seg fra tale. Alle mennesker lærer å 

snakke før de lærer å skrive, og det finnes mange språksamfunn i verden som ikke har noen 

form for skriftkultur. Det er heller ikke slik at analfabeter har et dårligere grep om språket sitt 

enn skrivekyndige, så lenge analfabetismen ikke skyldes mentale handikap (ibid., 4d).  

 

Skrift kan dog aldri dekke alle detaljer ved talespråket. Forfatteren John Ronald Reuel 

Tolkien utviklet et alfabet som til en viss grad viste distinktive trekk for konsonanter (Tolkien, 

1092), der hver bokstav består av en vertikal strek og én eller to åpne eller lukkede buer. Den 

vertikale linjen indikerer plosivitet (forlenget oppover) eller ikke (forlenget nedover), antall 

buer indikerer stemthet (to buer) eller ikke (én), mens buenes åpenhet markerte labialitet 

(lukket) versus ikke-labialitet (åpen), men noe lignende system finnes ikke i naturlige 

utviklede alfabeter. 

 

Særlig vokaler har variasjonsmuligheter et effektivt skriftsystem vanskelig kan inkorporere 

(Skånland, 5a). I en overgang mellom to vokaler, vil vekslingen fra en posisjon til en annen 

ikke være direkte, men en bevegelse over et kontinuum mellom de to ytterpunktene, noe som 

vanskelig kan gjenspeiles i skrift. Også for enslige vokaler kan trekk som lengde variere fra 

taler til taler. 

 

Slike kontinuerlig varierende verdier kunne i teorien representeres ved hjelp av loddrette og 

vannrette linjer for å indikere lydlengde og åpning mellom tungen og ganen (eventuelt en 

kurve for diftonger). Men i praksis ville et slikt system være altfor krevende å prosessere for 

en leser, selv om vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper, til at det kunne benyttes 

utenfor fonetiske laboratorier 

 

Det er vel også tvilsomt om denne graden av detaljrikdom er nødvendig for forståelsen av 

teksten.  

 

Det faktum at skrift ikke gjengir alle lydlige aspekter ved tale, gjør dermed skrift avhengig av 

en forutgående analyse for å fungere som system (ibid.). Hver gang skrift er blitt oppfunnet 

har altså en slik analyse ligget til grunn. Selv om dette har skjedd flere ganger, har 
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oppfinnelsen i langt flere tilfelle spredt seg til andre språk, ved at en allerede etablert 

skriftkonvensjon , utviklet for ett språk, enten overtas av et nabospråk fullt og helt i sin 

opprinnelige utforming, eller delvis tilpasses i tråd med de lydlige forskjeller som eksisterer 

mellom de to språkene (ibid.). Dette kan tyde på at den nødvendige, forutgående analysen er 

av en ikke ubetydelig kompleksitet.  

 

Ethvert tegn består av et uttrykk og et innhold (ibid., 6c), der uttrykket er det skriftlige tegnet 

(grafemet), mens innholdet er den talespråksenheten tegnet representerer. Skrift kan også 

deles inn i to typer: Morfemisk skrift og lydskrift. Førstnevnte kan eksemplifiseres av tall, der 

uttrykket ’3’ kobles med innholdet (mengden) <tre>, men også av tegn som ’&’(opprinnelig 

et latinsk ord som nå er redusert til ett grafem), som uttrykker konjunksjonen ”og”.  

 

I lydbasert skrift, derimot, representerer skriftenhetene kun enkeltlyder, det vil si taleenheter 

som ikke har noe innhold, altså der innholdsdelen av tegnet kan gjengis fonetisk (ibid.). Det 

egentlige innholdet i ytringen ligger i kombinasjonen av skriftenheter. I Europa er 

skriftsystemene overveiende lydbaserte (bortsett fra enkelte morfologiske innslag, som tall-

tegn), med to modifikasjoner: 

 

For det første korresponderer ikke alle bokstaver med sine lydlige enheter perfekt, hverken 

mellom språk med samme skriftsystem, eller innen samme språk (ibid., 7a). Eksempler kan 

hentes fra alle de tre mest kjente alfabetene (det latinske, det kyrilliske og det greske); 

bokstaven <j> relaterer for eksempel til et vidt spekter av lyder, særlig innen den romanske 

språkfamilien, hvis bruksmåter alle divergerer fra de germanske språkenes mer homogene 

relasjoner (de slaviske språkene som benytter det latinske alfabetet følger de germanske). 

Også i den kyrilliske sfære finnes det mellomspråklig variasjon, der bokstaven и i det russiske 

alfabetet representerer lyden [i], og [i] i det ukrainske.  

 

Det greske alfabetet, derimot, benyttes kun til gresk språk, og kan dermed kun eksemplifisere 

intraspråklig representasjonsvariasjon. Nevnes kan bokstaven <υ>, som kan representere [i], 

[v] og [f]. Slik intraspråklig variasjon bestemmes av komplementær distribusjon – hvilken lyd 

som velges avhenger av tegnets språklydlige omgivelser (Endresen, Simonsen & Sveen, 227).  

 

Dessuten er det en tendens til å ville holde på et morfems stavemåte, selv om det måtte endre 

seg i den lydlige delen av språket (Skånland, 7a). Selv om <kronprins> ikke leses med mer 
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enn én [n] (den første labialiseres vanligvis til [m] som følge av regressiv assimilasjon), 

beholdes n’en grafisk i prinsens krone.  

 

I tillegg til forholdet mellom morfemisk og lydbasert skrift, er det også et skille mellom 

arbitrær og ikonisk (eller avbildende) skrift (ibid., s. 8). For ikoniske tegn ligner uttrykket og 

innholdet hverandre, mens det ikke er noe slikt forhold i arbitrære.  

 

Ikoniske tegn må dog nesten nødvendigvis ekskludere lydbasert skrift, på grunn av det noe 

manglende innholdet i sistnevnte (ibid.). Til og med det tidligere omtalte distinktive trekk-

alfabetet utviklet av Tolkien, benytter arbitrære representasjoner for de ulike trekkene. Man 

kunne kanskje tenke seg en stilistisk gjengivelse av munnhulen for å indikere tungens 

plassering for hver enkelt lyd, men i likhet med den foreslåtte skriftkonvensjonen som kunne 

vise (varierende) åpningsgrad for vokaler, ville dette vært relativt upraktisk til daglig bruk. 

Det eneste mulige unntaket i vårt eget alfabet er bokstaven 'o', der formen kan ses som en 

representasjon av lepperundingen for de tilhørende språklydene (ibid.). Men dette er et isolert, 

og derfor uviktig, unntak (i tillegg finnes det flere norske språklyder med lepperunding, som 

ikke kan representeres av <o> innen vår skriftkonvensjon). 

 

Dermed begrenses ikonisk skrift mer eller mindre naturlig til morfemiske tegn (ibid.). Men 

det finnes flere begrensinger, for eksempel i forbindelse med mer abstrakte konsepter som 

<sannhet> og <skjønnhet>. Noen ville kanskje si at en tegning av et hjerte kan brukes for 

begreper som <kjærlighet> og <elske>, men for det første bærer denne tradisjonelle 

gjengivelsen ikke den minste likhet med et virkelig hjerte, og for det andre har vitenskapen 

redusert de fleste følelser til kjemiske cerebrale prosesser (som igjen vanskelig lar seg avbilde 

på en lettfattelig måte). Det skal heller ikke mye til før tall blir veldig omfattende å avbilde 

ikonisk. Morfemisk skrift må dermed i relativt stor grad også bestå av arbitrære tegn (ibid.) 

 

 

4 Det latinske alfabet 

Her presenteres altså det latinske alfabet. Det blir imidlertid vanskelig å gå det like nøye etter 

i sømmene som det russiske, som jo er en rent nasjonal skriftkonvensjon. Derfor vil denne 

presentasjonen først og fremst fokusere på grafemene i det moderne latinske grunnalfabetet 

(det engelske alfabet, m.a.o.), og så gå gjennom forskjellige strategier som er brukt for å 

danne nye tegn. 



4.1 Historisk utvikling 

4.1.1 Opprinnelsen 

Man regner med at latinerne tok i bruk bokstaver på 600-tallet 

før Kristus, men kilden er uviss – utgangspunktet var enten det 

arkaiske (i motsetning til det klassiske) etruskiske alfabetet 

eller det vestgreske alfabetet brukt i kolonibyen Cumae 

(Jensen, s. 491), fra hvilket det etruskiske også var utviklet. 

Begge alfabetene omfattet imidlertid alle bokstavene i det 

opprinnelige latinske alfabetet.  

 

Det første latinske alfabetet bestod av 21 bokstaver (ibid., s. 

492): A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V 

og X. I tabellen til høyre2 vises det vestgreske alfabetet 

sammen med det arkaiske og det klassiske etruskiske alfabetet, 

med de bokstavene som ble innkorporert i det latinske. I denne 

første utgaven tilsvarte <C> den vestgreske versjonen av <Γ>, 

og ble i begynnelsen brukt for /g/. Det at bokstaven <X> 

representerer affrikaten /ks/ kommer også fra det vestgreske 

alfabetet (i tradisjonell gresk skrifttradisjon representerer den 

/kh/ (og senere /x/), mens /ks/ representeres av <Ξ> (Jensen, s. 

442, abb. 456)). Bokstaven som var forløperen til <F> 

representerte altså opprinnelig fonemet /v/, men latinerne 

brukte den for /f/. Det tiloversblevne fonemet ble så overført til 

etruskernes tegn for /u/, som dermed kunne lese på to måter.  

 

4.1.2 Den gammellatinske perioden 

På 500-tallet f. Kr. begynte en utvikling innen etruskisk skriftkultur, der bokstaver som 

representerte fonemer som ikke eksisterte i det etruskiske språk ble kuttet. Etruskisk hadde 

blant annet ikke stemte plosiver, slik at det ikke var noen ortoepisk forskjell i parene P/B, T/D 

og K/C (C ble som nevnt ellers bruk til å representere fonemet /g/), og P, T, og K ble derfor 

kuttet. Det siste kuttet fikk ringvirkninger også i latinernes skriftkultur, der man fulgte 
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2 Lånt fra Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Italic_alphabet - uthevingen av tegnene som kan ha vært 
forløpere for det første latinske alfabet er min – se for øvrig en utvidet versjon i Jensen, s. 480 (abb. 499) 
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etruskerne og overførte /k/-fonemet til bokstaven <C>, som da også var tilknyttet to fonem 

(/g/ og /k/) (Jensen, s. 483).  

 

På 300-tallet f. Kr. droppet romerne <Z>, som ikke lenger var nødvendig for å skrive vanlig 

latin (den stemte s-en var gått over til /r/) (ibid., s. 493). På et uvisst tidspunk utviklet man 

derimot en ny bokstav til å representere den stemte varianten av <C>. Dette var da også en 

modifisert utgave av <C> der man la til en liten horisontal strek til den nedre ”halen”, og 

dermed dannet bokstaven <G>, som siden er blitt brukt for å representere lyden /g/, og tok Z-

bokstavens plass i alfabetet. Lyden /k/ var heretter forbeholdt <C>, mens <K> bare ble brukt i 

et begrenset antall lånord, og selv da var bruk av <C> mulig (ibid., s. 494). 

 

4.1.3 Den klassisk latinske periode og senantikken 

Etter at romerne erobret Hellas i det første århundre f. Kr. ble greske lånord vanligere, og 

bokstaven <Z> ble gjeninnført (under sitt greske navn), sammen med den nye bokstaven <Y>, 

også med sitt opprinnelige navn (Jensen, s. 495). Begge bokstavene ble lagt til i enden av 

alfabetet. Keiser Claudius forsøkte også å innføre tre nye bokstaver, men mislyktes, slik at 

klassisk latin ble skrevet med et alfabet på 23 bokstaver.  

 

De andre bokstavene hadde også egne navn – dagens måte å navngi latinske bokstaver 

stammer også fra romerne. I motsetning til grekerne benyttet de ikke de klassiske (semittisk-

deriverte) navnene for bokstavene, men lot den lyden bokstaven representerte danne 

bokstavens navn etter visse mønstre. Vokalene klarte seg åpenbart kun med sine respektive 

lyder, mens plosivene fikk en etterstilt /eː/ (bortsett fra <K> og <Q>, som fikk andre vokaler 

for å skille dem fra <C>), og kontinuantene en foranstilt /e/, hvis de ikke bare ble kalt med sin 

egen lyd (ibid.): 

 

A B C D E F G H I K L M 

/aː/ /beː/ /keː/ /deː/ /eː/ /ef/ /geː/ /haː/ /iː/ /kaː/ /el/ /em/ 

N O P Q R S T V X Y Z 

/en/ /oː/ /peː/ /kwuː/ /er/ /es/ /teː/ /uː/ /eks/ /'ʏpsilɔn/ /'zeːta/

 

Med noen få endringer har denne navneskikken holdt seg helt fram til våre dager. 
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På denne tiden skrev man kun med store bokstaver. En mer uformell skrivestil kalt Romersk 

kursiv ble brukt i dagligskriften, mens en mer formell skrifttype basert på en eldre skriftstil 

(capitalis) ble benyttet til overskrifter, initialer og lignende (Jensen, s. 498).  

 

4.1.4 Fra middelalderen til opplysningstiden 

Bokstaven <w> ble ikke utviklet før i middelalderen, først brukt i 692 e. Kr.. Den ble innført 

fra runealfabetet, og bruktes mest i germanske språk, først og fremst engelsk og tysk. (Jensen, 

s. 502) 

 

I tillegg ble nye skriftstiler utviklet, nærmere bestemt de små bokstavene. Denne prosessen 

kunne føres tilbake gjennom halvuncial- og uncialskript til den tidligere omtalte kursiven 

(Jensen, s. 503). De gamle, store bokstavene ble fortsatt brukt til formelle inskripsjoner og til 

å utheve elementer i skrevne dokumenter. Generelt ble de store bokstavene benyttet i 

begynnelsen av avsnitt, setninger og egennavn, men bruksreglene varierte fra språk til språk 

og fra epoke til epoke.  

 

I renessansen ble lyden /j/ skilt ut som eget konsonanttegn <j>, og ikke en variant av vokalen 

<i>, slik det hadde vært tidligere. Separasjonen av <u> og <v> som henholdsvis vokal- og 

konsonanttegn begynte allerede i romersk kursiv, der man som oftest skrev VV for /v/. I 

minuskelskriften på 900-tallet begynte man å skrive <v> for initialvarianten, og <u> ellers. 

Ettersom latinske ord oftere begynner på /v/ enn på /u/, ble det dermed gradvis vanligere å 

benytte den første for konsonanten og den andre for vokalen (Jensen, s. 518). Med dette var 

altså de 26 bokstavene i det som i dag er det latinske grunnalfabetet utviklet. Med 

boktrykkerkunsten utviklet man typografi, med forskjellig fonter basert på ulike minuskler fra 

middelalderen, en utvikling som fortsetter i dag. 

 

4.2 Spredning 

Det latinske alfabet ble i første omgang spredt sammen med det latinske språk gjennom 

romernes erobringer, og strakte seg først ut over den italiske halvøy, og siden til landene rundt 

Middelhavet, skjønt i den østre halvdelen av riket (Hellas, Lilleasia, Levanten og Egypt) 

fortsatte gresk å være lingua franca.  
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Etter hvert som vestromerriket gikk i oppløsning utviklet de romanske språkene seg fra det 

latinske, og fortsatte å bruke og tilpasse det latinske alfabetet etter hvert som nye fonemer 

dukket opp. Spredningen av det latinske alfabetet til nye folkeslag, ble imidlertid overtatt av 

den vestlige kristendommen – østromerriket fortsatte å domineres av gresk (og etter skismaet i 

1054 var den greskspråklige ortodokse kirken også separat fra den latinskspråklige katolske 

kirken). Gjennom vestkirken ble det latinske alfabetet spredt nordover, der det erstattet ogham 

(for keltiske språk) (Jensen, s. 546) og runer (brukt av germanske folkeslag) (ibid., s. 519). I 

tillegg ble det brukt i baltiske (latvisk, litauisk, gammel-prøyssisk) og finsk-ugriske språk 

(først og fremst finsk, ungarsk og estisk).  

 

Slaverne ble delt mellom de to kirkene – og alfabetene, der vestslaviske folk (polakker, 

tsjekkere, slovaker, sorbere) ble katolikker, og innførte det latinske alfabetet, mens 

østslaverne (russere, ukrainere, hviterussere) ble kristnet fra Konstantinopel og mottok 

samtidig det kyrilliske alfabetet (som i følge legenden ble utviklet nærmest som et ledd i 

kampen mot katolisismens spredning). Sørslaverne endte opp i midten, med slovensk, 

kroatisk og bosnisk i den latinske sfæren, og serbisk, makedonsk og bulgarsk i den 

kyrillisk/ortodokse (serbisk og bosnisk benytter i dag begge alfabet). Det eneste romanske 

språket innen den ortodokse religionssfære, rumensk, fulgte sine trosfellers eksempel, og 

innførte det kyrilliske alfabet (Jensen, s. 471).  

 

Fram til 1492 var det latinske alfabet begrenset til det vestlige, nordlige og sentrale Europa. 

De sørøstlige delene av verdensdelen benyttet stort sett det kyrilliske alfabetet, bortsett fra den 

greskspråklige sfære. I Midtøsten og den øvrige muslimske verden (Malaysia, Indonesia) var 

det arabiske alfabetet enerådende, mens resten av Asia benyttet brahmiske alfabeter (Jensen, 

s. 344) eller kinesiske ikontegn.  

 

Med kolonialismen ble det imidlertid fart på kirkens spredning av det latinske alfabet, 

ettersom det mer eller mindre utelukkende var vesteuropeiske stater som ble kolonimakter. 

Ikke bare måtte de nye undersåttene lære seg engelsk, fransk, spansk, portugisisk, eller 

nederlandsk (med tilhørende alfabet), de skulle også få Bibelen oversatt til sitt eget språk, når 

man først hadde utviklet et skriftspråk for dem basert på det latinske alfabetet. På denne 

måten spredte alfabetet seg til hele den amerikanske hemisfæren, Afrika sør for Sahara (de 

nordlige områdene benyttet det arabiske alfabetet (Jensen, s. 312)), Australia og mye av 

Oseania. Det latinske alfabetet ble også innført i det franskstyrte Vietnam, der man tidligere 



hadde skrevet med kinesiske tegn (Jensen, s. 170), samt på Filippinene  (for tagalog), i 

Malaysia og i Indonesia, der det erstattet brahmiske alfabeter (Jensen, s. 313 og 372-4). 

 

I tillegg foregikk det en spredning på ”hjemmebane”. I Romania gikk man over fra det 

kyrilliske til det latinske alfabetet i 1860 (Jensen, s.472), som en erkjennelse av at rumensk er 

et romansk språk.  

 

I Tyrkia ble det latinske alfabetet innført for det tyrkiske språk i 1928 (Jensen, s. 313), som et 

ledd i Kemal Atatürks reformer. Tidligere hadde tyrkerne benyttet det arabiske alfabetet. Et 

latinskbasert alfabet ble utviklet i det daværende Sovjetunionen for landets tyrkiske folkeslag, 

deriblant tatarer, aserbajdsjanere, kasakher og kirgisere, som ble benyttet sent på 20-tallet og 

på 30-tallet, men vek senere for det kyrilliske (se kapittel 5.2.2). Etter Sovjetunionens kollaps 

i 1991 ble flere av disse tyrkiske språkene nasjonalspråk i nye republikker – tre av disse, 

Aserbajdsjan, Usbekistan og Turkmenistan gikk over til det latinske alfabetet etter å ha fått  

suverenitet (henholdsvis i 1991, 1995 og 1993 (UNGEGN versjon 2.2)), sammen med den 

overveiende rumensktalende republikken Moldova (1989). 

 

 
Det latinske alfabets utbredelse i mørkt grått – mellomgrå land benytter det latinske alfabetet som ett av flere3 

 

Det latinske alfabetet er det største skriftsystemet i verden, både i antall brukere og i 

geografisk utstrekning. Fra én av mange skriftkonvensjoner på den italiske halvøy har 
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3 Fra Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Latin_alphabet 
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alfabetet utviklet og spredt seg til det nå benyttes på alle kontinenter og i nær sagt alle 

språkfamilier. 

 

4.3 Utvidelsesstrategier 

Med den enorme geografiske og lingvistiske spredningen av det latinske alfabet har det 

naturlig nok også vært nødvendig med en grafisk utvikling av representasjoner etter hvert som 

alfabetet har spredt seg til nye språk med nye, tidligere ukjente fonemer. Et slikt tilfelle, <w>, 

er allerede omtalt, ettersom denne bokstaven inngår i det latinske grunnalfabetet. I tillegg til 

disse strategiene er det selvsagt også slik at forholdet mellom bokstaver og fonemer endrer 

seg over tid, selv innenfor samme språk, men dette temaet blir nok for stort i denne omgang.  

 

Ligaturer 

Det tidligere omtalte ortografiske nyutviklingen fra middelalderen er et eksempel på bruk av 

denne strategien. Her danner man et nytt tegn ved å skrive to allerede eksisterende tegn 

sammen til ett. Andre eksempler på denne strategien er <æ> (dannet av <a> og <e>, og 

benyttet for fonemet /æ/ blant annet i middelalderlatin, dansk og norsk) og <œ> (dannet av 

<o> og <e> og benyttet for fonemet /ø/ blant annet i fransk). 

 

Helt nye bokstaver 

Disse kan for eksempel importeres fra skriftsystemer brukt før innføringen av det latinske 

alfabetet. Dette er tilfelle med bokstaven <þ>, brukt i moderne islandsk, som ble innført fra 

runealfabetet (Jensen, s. 502). Den stemte motparten, <ð>, ble opprinnelig utviklet for irsk 

(ibid.). Begge disse ble også brukt i angelsaksisk ortografi, der latinsk skrift og runer  

sameksisterte, deriblant også et annet runegrafem for /w/, <ƿ>, og i minuskelen ble enda en 

irsk bokstav, <ȝ>, brukt (ibid., s. 501) – alle tre er imidlertid senere fortrengt henholdsvis av 

<w>,  digrafen <th> (for <þ> og <ð>) og <g> (for <ȝ>). 

 

Digrafer og tretegnskombinasjoner 

Her brukes kombinasjoner av to eller tre bokstaver til å representere andre fonemer enn man 

ville få om grafemene skulle leses sekvensielt. Det finnes en overflod av eksempler – i norsk 

har vi kombinasjoner som <kj> og <sj>, mens engelsk eksempelvis gjør bruk av <ch> og 

<th>. Disse kan sies å være forløpere for ligaturer. Den nederlandske digrafen <ij> ser ut til å 

ha stoppet noe senere i utviklingen mot et eget tegn – den regnes ikke som et eget tegn i 
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ordbøker, men behandles nesten som en ligatur ellers i ortografien (det nederlandske navnet 

på Island er for eksempel IJsland, ikke Ijsland, og i håndskrift skrives bokstavene stort sett 

sammen til en <y> med tødler). Kombinasjoner av tre tegn er noe sjeldnere, men finnes også 

for eksempel i norsk (<skj>) og tysk (<sch>). 

 

Diakritiske tegn 

Diakritiske markeringer kan også kalles aksenter, og tar form av et lite symbol plassert over, 

under, ved siden av eller på et tegn. Markeringer kan ha flere funksjoner – noen indikerer 

endringer i forholdet mellom grafem og fonem (som <ö> versus <o> i tysk), mens andre 

markerer trykk (som <ó> versus <o> i spansk). Det er imidlertid ikke slik at samme 

markering betyr det samme innen alle skriftkonvensjoner – tødler benyttes også til å skille 

vokaler som ellers ville dannet diftonger (eksempelvis det nederlandske navnet på Asia, 

”Azië”, som uten tødlene ville bli lest /’azi/), mens <ó> leses som diftongen /ou/ i en islandsk 

tekst, og monoftongen /u/ i en polsk. 

 

 

 

5 Det kyrilliske alfabet 

5.1 Historisk utvikling 

5.1.1 Opprinnelsen 

På tross av at det kyrilliske alfabetet ble utviklet ca 1400 år etter det latinske, er opprinnelsen 

nesten like mystisk. Også her finnes en legende, om to brødre fra Thessaloniki, sendt på 

kristningsferd til Mähren i dagens Tsjekkia av Konstantinopel på invitasjon fra den Mähriske 

fyrsten Rastislav, som mente at Bysants ville være å foretrekke som religiøst sentrum framfor 

Roma (med Roma som sentrum ville Mähren ha problemer med å opprettholde sin 

selvstendighet i forhold til allerede romerkristnede naboland) (Bjørnflaten, s. 58). Brødrene, 

Konstantin og Methodius, oversatte de evangeliske tekster til en slavisk dialekt, og i den 

forbindelse så de det ifølge legenden som nødvendig å utvikle et eget slavisk alfabet, bedre 

egnet til grafisk representasjon av slaviske sibilanter. Dette alfabetet ble så oppkalt etter den 

ene broren. Språket de brukte skulle så bli kirkeslavisk. 

 

Det eneste i denne historien som er sikkert, er at brødrene har levd, og at det kyrilliske 

alfabetet er oppkalt etter Konstantin (som tok munkenavnet Kyrillos).  Man er derimot ganske 



sikker på at brødrenes oversettelse til slavisk ikke ble gjort med det kyrilliske alfabetet, men 

det glagolittiske (ibid., s. 60). Dette  alfabetet var riktignok én av inspirasjonskildene for det 

kyrilliske, men i all hovedsak er de svært forskjellige.  

 

I stedet tror man at det kyrilliske alfabetet ble utviklet av Methodius’ disipler i Bulgaria. 

Brødrene hadde måttet avbryte misjonsreisen i Mähren for å dra til Roma og søke pavens 

godkjennelse for å spre ordet på slavisk, noe som tok så lang tid at da Methodius kom tilbake 

til Sentral-Europa (Konstantin døde i Roma), var fyrst Rastislav død, og etterkommeren hadde 

mottatt kristendommen fra Roma, ikke Bysants (ibid., s. 58). Methodius ble likevel værende 

som biskop av Pannonia i dagens Vest-Ungarn (tross et opphold i et Mährisk fangehull), men 

da også han døde, ble disiplene hans fordrevet fra Mähren, og de fleste av disse slo seg ned i 

Bulgaria, noen vest i Ohrid, sørvest i dagens Makedonia, og de andre i den daværende 

hovedstaden Preslav i det nordøstre hjørnet av dagens Bulgaria (ibid., s. 60). Nøyaktig hvor 

og av hvem det kyrilliske alfabetet ble utviklet vites ikke. 

 

Uansett hvem opphavsmannen eller – det glagolittiske alfabetet hadde til sammenligning mer 

kompliserte grafemer enn det kyrilliske, hvorav nesten ingen manglet et motsvar i den nye 

skriftkonvensjonen, og det ble dermed relativt raskt utkonkurrert.  

 

5.1.2 Det første kyrilliske alfabetet 

Det opprinnelige kyrilliske alfabetet matcher det glagolittiske så å si tegn for tegn på det 

strukturelle planet – så godt som hvert tegn i det glagolittiske alfabetet har et motsvarende 

kyrillisk (Schaeken & Birnbaum, s.77). Hovedmålet ser ut til å ha vært å forenkle det grafiske 

uttrykket, ettersom man der det var mulig erstattet de glagolittiske tegnene med bokstaver fra 

den (grafisk enklere) greske uncialskriften, og ellers i all hovedsak har forenklet og tilpasset 

de glagolittiske bokstavene som betegnet særslaviske lyder. Dette forklarer de likhetene som 

finnes mellom det kyrilliske og det latinske – de stammer (i hvert fall delvis) begge fra det 

greske.  

 

Blant disse greske lånbokstavene finner vi eksempelvis alle de regulære vokalene, , , , og 

digrafen  (etter den greske skrivemåten, ου – omikron-ypsilon), samt to varianter av <i>;  

og , henholdsvis fra de greske eta (Η) og iota (Ι) – den siste kunne, som sin greske fetter, 

også varieres med trema (Schaeken & Birnbaum, s.77).  
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Av konsonantene importerte man , , , , , , , , ,  og  (Schaeken & Birnbaum, 

s. 81). Midtbjelken i den kyrilliske n-bokstaven har åpenbart senere flatet ut i horisontal 

stilling, slik at den moderne versjonen av tegnet er identisk med den greske i-bokstaven som 

er opphavet til den moderne kyrilliske И. Til å representere /s/ valgte man derimot ikke den 

greske sigmaen som fortsatt benyttes i dag, men en måneformet sigma, som var i bruk i 

middelalderen og var grafisk identisk med den latinske c-bokstaven, altså  (Jensen, s.438). 

Fonemet knyttet til bokstaven , som derimot er det samme grafemet som i det latinske 

alfabetet, hadde i gresk imidlertid rukket å skifte fra /b/, slik det var da det latinske alfabetet 

ble utviklet, til /v/. Dette vises eksempelvis i at greske lånord i slaviske språk har /v/ der de 

samme lånordene som har tatt veien gjennom latin har /b/ (symbol/символ) (se for øvrig 

Jensen, s.442, Abb. 456).  

 

I tillegg var det behov for å dekke enkelte greske lyder benyttet i de gresk-ortodokse tekstene 

(Schaeken & Birnbaum, 81), slik at man også importerte de sett med slaviske øyne 

"unødvendige" tegnene , , , , og  (  var i begynnelsen tilknyttet samme lyd som i 

gresk ortoepi, [ü], skjønt det ble ofte [u], men etter at ortoepien endret seg i gresk mot slutten 

av 900-tallet slik at det tilhørnde fonemet ble [i], fulgte uttalen av den kyrilliske bokstaven 

etter (Uspenskij, s. 121), slik at man dermed hadde tre i-bokstaver). En ytterligere grunn til 

importen var at man sammen med alfabetet mottok det greske tallsystemet, der bokstaver stod 

for sifrene fra 1 til 9, så 10, 20 osv. Det glagolittiske alfabetet hadde et tilsvarende system 

utviklet etter den greske modellen, slik at tallene vokste i henhold til den glagolittiske 

bokstavrekkefølgen, mens i det kyrilliske tallsystemet vokste tallene mer i henhold til den 

greske bokstavrekkefølgen (en oversikt finnes i Schaeken & Birnbaum, s. 77, Diagramm III). 

 ble også innført, men ble også brukt utenom greske fremmedord, skjønt bruken av tegnet 

var i det hele tatt ikke veldig utbredt (Schaeken & Birnbaum, s. 80) – hovedsakelig i 

interjeksjonen ”ѡ!” for å skille den fra den ellers grafisk identiske preposisjonen , i 

preposisjonen og prefikset ѡтъ, men da ofte i ligatur (ibid.).  

 

De resterende bokstavene ble i all hovedsak importert fra det glagolittiske alfabetet (Schaeken 

& Birnbaum, 77 – Diagram III). Dette gjaldt da først og fremst sibilantene med unntak av /s/ 

og /z/, som jo allerede var belagt med greske bokstaver.  ble for eksempel importert direkte 

fra det glagolittiske, mens andre fikk en mer stilisert form (  fra ,  fra ,  fra  osv), 

og atter andre gjennomgikk en omdreining eller to før de ble tilpasset. Denne siste strategien 
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ble eksempelvis benyttet for å komme fram til en bokstav som kunne representere /b/, noe 

som altså ikke fantes i det greske alfabetet – i motsetning til tilfellet med /u/ valgte man her å 

ikke importere den greske løsningen med bokstavkombinasjonen <μπ> (<mp>), men tok det 

glagolittiske tegnet , satte det på hodet og stiliserte det på samme måte som med 

sibilantbokstavene og fikk  (Schaeken & Birnbaum, 73).  

 

Fra det glagolittiske alfabetet fikk man også de nasale vokalene (  fra  (Schaeken & 

Birnbaum, 73), som da først ble dreid 45 grader mot høyre, og  tilsvarende fra  (Ibid., 77, 

Diagramm III). De /j/-kombinerte versjonene av nasalvokalene ble også tilsvarende digrafer i 

det glagolittiske alfabetet (ibid.). I det kyrilliske alfabetet ble de dannet ved å forbinde den 

vanlige vokalen med : , . I tillegg fantes varianter som  og , som ikke hadde noen 

motsvarigheter i det glagolittiske alfabetet (ibid.). Nevnes skal også to halvvokaler, jerene, 

som fikk de tilhørende tegnene  og  (også importert fra det glagolittiske alfabetet 

(Trubeckoj, s. 39)), skjønt dette forholdet endret seg senere.  

 

Bokstaven  har derimot en mer mystisk opprinnelse. Den motsvarende bokstaven i det 

glagolittiske alfabetet likner mer på lille jus, og kan nepe ha vært noen grafisk forløper for ѣ 

(Trubeckoj, s. 39). , det glagolittiske tegnet for /a/, har en korsform, som kan kjennes igjen 

og kan ha vært utgangspunktet, men hvor buen nede til høyre i så fall kommer fra lar seg ikke 

forklare. 

 

I tillegg til bokstavene benyttet man diakritiske tegn – blant disse finner vi palataliseringstegn 

(tegn som indikerer at understående bokstav er palatalsiert) (Schaeken & Birnbaum, s. 83), 

supralineære buer ofte brukt når man forkortet ord som var vanlige og ikke-sakrale. Disse fikk 

nemlig en såkalt titlo, som da altså ble benyttet for å indikere at man hadde å gjøre med et 

forkortet, frekvent religiøst ord (de viktigste kan beskues i Schaeken & Birnbaum, s. 84), men 

som også kunne stå over enkeltbokstaver for å vise at man her benyttet bokstaven i kraft av 

dens tallverdi (ibid.). 

 

5.1.3 Det kyrilliske alfabetet i det østslaviske språkområdet 

Alfabetet som ble utviklet i Bulgaria ble så importert til Kievriket sammen med 

kristendommen av fyrst Vladimir i 988 (Moss, 17). Her ble det brukt både til det 

ekklesiastiske kirkeslaviske språket og det verdslige østslaviske, skjønt om forholdet dem 
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imellom strides de lærde (slik de ofte gjør), var det snakk om to språk, eller en høy og lav 

variant av det samme (Cubberley, s. 45)? Den store og mer eller mindre tilfeldige utbredelse 

av kirkeslavismer i verdslige østslaviske tekster indikerer imidlertid at selv om religiøse 

tekster i all hovedsak var forbeholdt kirkeslavisk, anså de fleste skrivende å ha både 

kirkeslaviske og østslaviske former til sin disposisjon (ibid.). 

 

På det fonologiske plan var det også enkelte forskjeller mellom de to slaviske variantene. Selv 

i de tidligste østslaviske skrifter man har tilgang til finnes det eksempelvis ikke nasale vokaler 

(Bjørnflaten, s. 51). Man mener likevel at mangelen på nasalvokaler var relativt ny på dette 

tidspunktet, ettersom østslaviske lånord i nabospråket østersjøfinsk viser spor etter nasalitet, 

noe som indikerer at nasale vokaler var til stede i østslavisk i det 9. og 10. århundret (ibid.). I 

de novgorodske neverbrevene brukes for eksempel   som /ja/, og ikke som sin kirkeslaviske 

nasale motpart (Zaliznjak, 31).  ble derimot mindre og mindre brukt, og selv om den 

fortsatt var i bruk på 1200-tallet var den allerede et hundreår tidligere blitt mer eller mindre 

perifer (Uspenskij, s. 84). 

 

I neverbrevene kan man også ovservere framvekst av forløperen til bokstaven у, skjønt 

utviklingen går litt forskjellig avhengig av de grafemiske omgivelsene. У dukker først opp 

sent på 1000-tallet. Antallet brev som benytter den kirkeslaviske digrafen  eksklusivt etter 

konsonant synker så jevnt og trutt fra et overveldende flertall før 1100 til helt å forsvinne midt 

på 1300-tallet, mens i (stavelses)fremlyd benyttes ikke ikke monografen før rundt 1200, og 

eksklusiv bruk av digrafen faller ikke lenger enn til ca en tredjedel av brevene etter 1400 

(Zaliznjak, 29). Ligaturen  får også en liten fremvekst fram til slutten av 1200-tallet, før den 

igjen blir mer sjelden fram mot 1400-tallet (Zaliznjak, 30).  

 

Bokstavene  og  viser en tilsvarende økning. Sistnevnte tok, i begrenset grad sammen med 

є, over for den vanlige e-en, som opprinnelig ble benyttet både for vokalen kombinert med /j/  

og den vanlige varianten. Tegnet var i bruk allerede på 1100-tallet, men ble ikke dominerende 

før fra 1300 og utover (ibid., s. 31). Førstnevnte tegn nådde i løpet av tidsperioden (fram til 

ca. 1450) derimot ikke noen dominerende posisjon i forhold til konkurrenten Ѧ, men bruken 

steg jevnt fra tidlig på 1200-tallet og utover (ibid.). Hvordan forholdet mellom disse to 

tegnene var, sier Zaliznjak lite om, mens Uspenskij kan avsløre (s. 84) at i østslavisk generelt 
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fordelte disse to tegnene seg slik at  opptrådte i stavelsesfremlyd, mens  ble benyttet etter 

konsonanter.  

 

Det siste fonemet som her skal omtales er /f/, som hadde de grafiske representasjonene ѳ og 

ф. Her ser vi en annen kurveform i den historiske utviklingen – andelen neverbrev som 

benytter ѳ stiger i løpet av 1100-tallet til nesten total dominans, før bruken i løpet av et drøyt 

hundreår faller dramatisk, til forholdet mellom de to grafemene er tilnærmet omvendt 

(Zaliznjak, s. 33).  

 

En langt mer permanent endring intraff over hele det østslaviske området i århundret mellom 

1150 og 1250 – jerenes fall (Bjørnflaten, s. 79). Jerendringen regnes sågar som den siste 

urslaviske endringen, ettersom den også inntraff i det vestslaviske og sørslaviske området 

(etter samme prinsipp, skjønt med varierende utslag (ibid., s.78)), der man allerede i tekster 

fra 900-tallet kan se at jerene begynner å opptre i utakt med den forventede historiske 

utvikling.  

 

Disse jerene var to korte halvvokaler, med den antatte uttalen [ŭ] og [ĭ], som var tilknyttet de 

moderne kyrilliske tegnene ъ og ь, respektivt. Selv om man ikke er sikker på selve uttalen 

mener man likevel å kunne stadfeste at begge vokaler var stavelsesbærende (ibid.), altså en 

markant forskjell fra dagens grafembruk.  

 

Prinsippet for jerendringen, som altså i store trekk var det samme over hele det slaviske 

området, var at jerene i såkalte svake posisjoner faller helt bort, og i sterke posisjoner faller 

sammen med allerede eksisterende vokaler i de enkelte språk (ibid.). Posisjonene fordelte seg 

også i overveiende grad på samme vis, mens vokalene jerene sammenfalt med varierte.  

 

Den som først beskrev mønsteret for hvordan sterk og svak posisjon fordelte seg, i 1889, var 

den tsjekkiske forskeren Havlík (ibid., s. 79). Ifølge Havlíks lov blir jerene svake når a) de 

står i absolutt utlyd, b) de står foran fullvokaler (altså alle ikke-jerer) og c) de står foran en 

annen jer. Jerer som står foran svake jerer blir derimot sterke (ibid.). Dette betyr at hvis man 

begynner å telle jerer bakfra i en betoningsenhet (et fullaksentuert ord med en eventuell 

preposisjon), og begynner på nytt hver gang man kommer til en fullvokal, vil jerer som står på 

oddetallsplass være svake, og de på partallsplass sterke (ibid.). 
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De svake jerene falt altså bort, mens de sterke falt sammen med andre eksisterende vokaler i 

språket. I østslavisk var dette for fremre jer (ь) /e/ og for bakre (ъ), /o/ (ibid., s. 80). Bortfallet 

av de svake jerene artet seg imidlertid litt forskjellig for fremre og bakre halvvokal: Mens 

bakre jer forsvant helt i svak posisjon ble den fremre motparten bevart rent grafisk. Etter den 

allofoniske palatalisering av konsonanter foran fremre vokaler (ibid., s. 69) hadde fremre jer 

palataliserende funksjon, og ble derfor stående for å indikere at forutgående konsonant var 

bløt. Tegnet for bakre jer (nå såkalt hardt tegn) ble også foreløpig stående i utlyd for å 

markere hard utlydskonsonant.  

 

Et eksempel på hvordan dette artet seg kan man finne i ordet for død, som før jerendringen 

utelukkende hadde jerer som vokaler, съмьрть. Ved å telle bakfra finner vi at den første, i 

utlyd, er svak og forsvinner på det fonologiske planet, selv om selve tegnet blir stående for å 

markere at den nye utlydskonsonanten er bløt. Neste jer står da på sterk partalsplass, og 

utvikles til fullvokalen /e/ fordi den er fremre, mens neste jer, lengst til venstre, igjen står i 

svak posisjon og bortfaller. Resultatet blir da смерть.  

 

Det fantes dog unntak, for eksempel der resultatet av jerbortfall ville føre til, som Eckert, 

Crome & Fleckenstein sier (s. 105), ”ubekvemme” konsonantklynger. I tilfellet дъска ville 

man for eksempel få дска – men i stedet blir jeren omgjort til fullvokal, i overensstemmelse 

med endringsreglene for øvrig, og ble доска. 

 

Med jerendringen ble det dermed slutt på prinsippet om åpne stavelser (et krav om at stavelser 

måtte slutte på vokal) i slavisk (Cuberley, s. 59). Dette førte igjen til at konsonanter kom i 

kontakt med hverandre i nye kombinasjoner, og man fikk avstemning i utlyd og 

konsonantassimilasjon i innlyd (Bjørnflaten, s. 81). Det første førte sågar til at fonemet /f/ 

ikke lenger var forbeholdt greske lånord, men nå også opptrådte som en avstemt /v/ med 

tilhørende palatalisert partner. Flere andre bløte konsonanter fikk også uavhengig 

fonemstatus, ettersom de nå kunne opptre uavhengig av fremre vokal (Cubberley, s. 59).  

 

Den variable distribusjonen av jerer gjennom formverket gjorde at også fenomenet vi i dag 

kaller flyktig vokal oppstod med bortfallet av jerene (Eckert, Crome & Fleckenstein, s. 105). 

Som eksempel kan nevnes forholdet mellom nominativ- og akkusativ/genitivformen i entall 

av det moderne russiske ordet for ”far”, henholdsvis отец og отца, der de respektive 
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stavingene var henholdsvis отьць og отьца – i nominativsformen får jeren lengst til venstre 

nummeret 2 og utvikles til fullvokalen e (/c/ blir også senere herdet (Cubberley, s. 61), slik at 

utlydsjeren forsvinner også grafisk), mens i akkusativ/genitivsformen er det bare én jer, som 

dermed får oddetallsplass og forsvinner. Som tidligere nevnt regnes også preposisjoner med 

når jerene skal telles, og en tilsvarende situasjon finnes beskrives i Eckert, Crome & 

Fleckenstein (s. 105): i tilfellet къ тобѣ vil jeren som første i betoningsenheten fra venstre 

falle bort, mens i къ мънѣ faller den jeren i pronomenet bort, mens ”preposisjonsjeren” 

utvikles til fullvokal – i moderne russisk blir formene da henholdsvis к тебе og ко мне. 

 

Den ortografiske situasjonen var i utgangspunktet noe komplisert, med en kirkeslavisk og en 

russisk standard med opptil tre tegn for én og samme lyd (/i/), og samtidig intet separat tegn 

for andre (/j/). Forskjellene ble imidlertid enda større med det som kalles den andre 

sørslaviske påvirkningen. Denne bestod i en gruppe sørslaviske ekklesiastikere som på slutten 

av 1300-tallet (Cubberley, s. 45) brakte med seg språkreformer som skulle gjøre det russiske 

kirkeslaviske språket ”renere” ved å fjerne østslaviske språktrekk som hadde sneket seg inn i 

de religiøse tekstene. Disse reformene var altså reaksjonære, og var stikk i strid med den 

utviklingen som hadde skjedd i talespråket. Selv om de nevnte sørslaverne var mest opptatt av 

religiøse verker, spredte endringene seg også til det vanlige skriftspråket ellers, som dermed 

ble enda fjernere fra den muntlige språklige virkelighet, som også var i utvikling (ibid., s. 46). 

Som et resultat av denne distanseringen ble det en individualisering av ortografien (Uspenskij, 

s. 196), og mot slutten av 1600-tallet indikerer mange tekster en komplett forvirring 

(Cubberley, s. 46).  

 

I 1708 kom så Peter den Stores alfabetreform, kalt grazhdanskij shrift ettersom den skulle 

være forbeholdt verdslig litteratur, mens kirkespråket fikk fortsette som de ville (ibid., s. 99). 

Med denne reformen ble bokstavene mindre kompliserte og dekorative, og de overflødige 

greske bokstavene ble forsøkt fjernet sammen med enkelte av de redundante tegnene. To år 

senere kom flere av dem tilbake (ibid., s. 100). Nå kom også to nye bokstaver med, я og э, 

som tidligere hadde eksistert i ukrainsk (ibid.). I 1730-årene kom også det nystartede 

Vitenskapsakademiet på banen, og anbefalte en bruksdistribusjon for /i/-lydens tilhørende 

bokstaver і og и – førstnevnte skulle bare benyttes foran vokaler eller /j/ i utlyd (ibid.). I 1735 

ble й innført (Jensen, s. 469), og i 1797 ble ё introdusert av Karamzin (Cubberley, s. 100).  
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Med dette skulle alle tegn i det moderne alfabetet være introdusert. Neste delkapittel tar for 

seg hvordan man ble kvitt de overflødige. 

 

5.1.4 200 års alfabetdebatt 

Peter den stores alfabetreform ble startskuddet for en debatt om det russiske skriftspråket som 

rullet og gikk med varierende grad av kontinuitet fram til revolusjonen i 1917, 209 år senere. 

Det kan nesten virke som om denne reformen ble et slags klarsignal for at det nå var lov å 

diskutere skriftspråket, som fram til dette tidspunktet hadde stått mer eller mindre urørt siden 

innføringen (dog med enkelte ortoepiske endringer). Fram til 1800-tallet var det stort sett 

forfattere som preget debattantlisten, deriblant Lomonosov, Sumarokov og Tredjakovskij 

(Denstadli, s. 5). Sistnevnte ga i 1748 ut en bok med tittelen Razgavor mezhdu 

chuzhestrannym chelovekom i rossijskim” ob” ortografii starinnoj i novoj i o vsem” chto 

prinadlezhit” k” sej materii, der han argumenterte for et brudd med kirkeslavisk tradisjon. 

Tredjakovskijs var en forgjenger for 1800-tallets zapadniker, og mente at Russlands eneste 

håp om modernisering var en vestvending av landet, og en viktig del av denne prosessen ville 

være skriftspråket (ibid., s. 6). 

 

På 1800-tallet falt forfatterne fra i debatten, samtidig som reformideene ble stadig mer 

radikale. I 1828 utkom monografien Rukopis’ pokojnogo Khabarova av Khabarov selv 

(Denstadli, s. 7), som var typograf og bokselger, og dermed hadde gjort seg tanker om russisk 

rettskrivning. Selv om disse var ganske radikale (avhandlingen inneholdt en klausul om at den 

ikke skulle utgis før 25 år etter Khabarovs død, kanskje i håp om at utviklingen skulle ha gått 

noen skritt i liberal retning før utgivelsen), fortsatte Khabarov innenfor 

forenklingsprogrammet. 8 bokstaver, deriblant э, щ, ь og ъ, kunne fjernes (Grot 1873, s. 

512).  

 

Fem år senere tok en anonym forfatter ortografi-radikalismen til nye høyder. Heftet Novyja 

usovershenstvovanyja litery dlja russkago alfavita hadde som undertittel ”opыt wedeniя 

novыh liter”, et varsel om hva som ventet bak omslaget (Denstadli, s. 7). Med en blanding av 

kyrilliske og latinske bokstaver kunne det russiske alfabetet kuttes ned med en fjerdedel, men 

dette var bare en bonus sammenlignet med den positive effekten innføringen av et slikt 

system ville ha på Russlands kulturelle relasjoner til Vest-Europa, som ikke lenger ville se på 

Russlands skriftsystem som ”semiasiatisk” (Grot 1873, s. 510).  

 



 
 

 

28

Etter drøye 130 år med alfabetdebatt kom så det første rene latiniseringsforslag, utgitt i St 

Petersburg i 1842 av Kirill A. Kadinskij, som foruten fornavnet også dro nytte av en 

pedagogutdannelse i utformingen av denne oppsiktsvekkende monografien (Denstadli, s. 6). 

Datidens politiske forhold bidro også til det oppsiktsvekkende ved forslaget – i tsar Nikolaj 1s 

Russland, der kulturens stikkord var ortodoksi, autokrati og (russisk) nasjonalkarakter (Moss 

vol. I, s. 354), må et forslag om å kaste det kyrilliske alfabet over bord til fordel for Vestens 

latinske, kunne sies å forekomme noe dristig. I tillegg var det svært lite brukervennlig, og vant 

da heller ingen almen aksept (Denstadli, s. 12). 

 

Dog ble det sett på som et verdifullt innlegg i debatten, ikke minst av litteraturkritikeren 

Vissarion G. Belinskij, som roste Kadinskij for å tenke uortodokst og radikalt (ibid.). Denne 

brannfakkelen hadde jo tross sin radikalitet gitt Russlands skrivende en anledning til å 

diskutere det kyrilliske alfabetet på en helt ny måte (ibid.). Alfabetdebatten ble slik en del av 

den større offentlige diskusjonen mellom zapadnikene (de vestlige) og slavjanofilene (de 

slavofile). Belinskij var en av de mest profilerte zapadnikene (Moss vol. I, s. 362), og etter 

hvert en ganske innflytelsesrik kritiker av de slavofiles idealiserte bilde av virkelighetens 

Russland – et relativt krast brev han sendte til forfatteren Nikolaj Gogol’ ble sågar forbudt 

(ibid., s. 397), og trykket i utlandet først i 1855, sju år etter at Belinskij døde av tuberkulose. 

Han rakk imidlertid å publisere sitt eget reformforslag ikke ulikt Kadinskijs, selv om det var 

langt mer moderat og mindre komplisert (se tabellene i kapittel 9).  

 

Den siste nevneverdige latiniseringsforkjemperen var N. Zasjadko, som ga ut boken ”O 

russkom alfavite” i 1871 (Grot 1873, s. 511). Et av Zasjadkos hovedklagepunkt var at det 

kyrilliske alfabet var vanskelig å lese, fordi det var for liten forskjell mellom store og små 

bokstaver. Dette ville kunne bøtes på ved å innføre latinske bokstaver, der forskjellen var 

større. Heller ikke dette forslaget førte til noen større reformbevegelse. 

 

På dette tidspunktet hadde det politiske klimaet også endret seg en del. Nikolai 1. var blitt 

erstattet av Aleksander 2., som vel er mest kjent for å ha opphevet livegenskapet i 1861 (Moss 

vol. I, s. 418), men under reformtsarens styre ble det også færre åndsfiendtlige restriksjoner, 

mildere sensur og (til tross for svært begrenset begeistring for utdanning av bønder hos de 

nyinnstiftede zemstvo-rådenes rikere medlemmer) bedre tilgang til skoler (Denstadli, s. 15).  

 



 
 

 

29

Etter hvert var også lærerne kommet på banen i alfabetdiskusjonen. Nå som (en forsiktig) 

skolering av bøndene til en viss grad ikke lenger ble sett på som samfunnsfiendtlig, fikk 

tankene til pedagogen K. D. Ushinskij gjennomslag (ibid., s. 16); skolene hadde en 

oppdrageroppgave i å forberede barn til hverdagslivet, og gjøre dem til selvstendige og 

tenkende mennesker. Dette innebar å gjøre dem i stand til å lese og skrive morsmålet, og 

lærerne mente at russiskfaget hadde rom for forbedring (ibid.). For å få til dette var det ikke 

flere timer som skulle til, men en omstrukturering av faget, og store deler av lærerstanden 

mente dette ikke ville være mulig uten en skriftreform.  

 

I 1862 begynte en serie møter blant St Petersburgs pedagogiske krefter (ibid.), der man 

forsøkte å komme til enighet om en felles pedagogisk plattform, med særlig vekt på 

ortografien. På denne tiden var det enda ikke utarbeidet noen form for rettskrivingsnorm, og 

hvordan skulle man lære den oppvoksende generasjon å skrive korrekt russisk når ortografi 

nærmest var et individuelt valg, og aviser og tidsskrifter opererte med sine egne retningslinjer 

(ibid., s. 17)? Møtene ble imidlertid preget av at innlegg fra radikale krefter som den tidligere 

nevnte Kadinskij styrte debatten inn på u-gjennomførbare løsninger. Selv i Aleksander 2.s 

Russland ville myndighetene neppe være lydhøre for slike forslag, og møteaktiviteten avtok 

relativt raskt (ibid., s. 18). Møtene ble dog dekket i diverse aviser, og det ble satt søkelys på 

hvilke problemer lærerne mente fantes i videreformidlingen av den russiske skriftkultur 

(ibid.). 

 

I 1885 kom Ja. K. Grots Russkoje pravopisanije, som ble standardverket for russisk ortografi 

og grammatikk (ibid., s. 19). Grot mente alfabetet fungerte godt i sin daværende form (Grot 

1888, s. 19), og mente at ”tukling” med skriftsystemet kunne føre til uante resultater. 

Strukturen i forholdet mellom ulike språkkomponenter kunne destabiliseres, noe som kunne 

føre til inkonsekvens. Grot tok derfor mest for seg vaklingspunktene. Ikke engang ѣ skulle 

røres; i stedet satte Grot opp en liste over ord og ordrøtter (den siste listen talte over 130 

røtter) der ѣ ble brukt (Denstadli, s. 22). Han tok også opp andre vaklingsmomenter, som 

bruk av bokstaver med forhold av typen trykksvak a og o (ibid., s. 20), rettskrivning av 

fremmedord (ibid., s. 23), og bruk av stor bokstav (ibid., s. 24).  

 

Men selv med Grots grammatikk som pedagogisk grunnlag, ble det ikke noen særlig senkning 

av frustrasjonsnivået i skolesystemet – verket var mer deskriptivt enn preskriptivt, og reglene 
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ble sett på som inkonsekvente og uoversiktlige (ibid., s. 25). Derfor fortsatte arbeidet for å få 

til en forenkling av rettskrivningen, gjennom de pedagogiske selskapene i Moskva, Odessa og 

Kazan sine lærerorganisasjoner (ibid.).  

 

I 1889 ble det nedsatt en komité for forenkling av alfabetet, ved det pedagogiske selskap ved 

Universitetet i Moskva (ibid.). Her ble det slått fast at det viktigste ved en reform ville være å 

smalne gapet mellom skriftspråket og den fonetiske virkelighet. For alfabetets del betydde 

dette at fem bokstaver måtte ut; ѣ, ъ, ѳ, і, og ѵ. Det ble også utarbeidet forslag endringer 

innen både rettskrivningen og det grammatiske formverket. Myndighetene kunne mildt sagt 

styre sin begeistring, og innenriksminister Sipjagin ville forby bøker trykket uten ѣ og hardt 

tegn (Comrie & Stone, s. 202). 

 

Dette utspillet fra statsapparatet provoserte imidlertid det prestisjetunge Vitenskapsakademiet 

til å engasjere seg i saken, og det første medlemmene sørget for, var at innenriksministerens 

forbud ble stoppet (Denstadli, s. 26). Videre ble det nedsatt en utredningskommisjon, som i 

1904 annonserte at den hadde kommet fram til omtrent det samme som de pedagogiske 

selskapene (ibid.). 

 

Alfabetet var nå blitt et hett tema, som ble debattert sammen med ortografispørsmålet i ulike 

tidsskrifter. Både vitenskapsmenn og forfattere hadde sterke innvendinger mot akademiets 

forslag, inkludert Jakov K. Grots familie, som tok reformforslaget som et personlig angrep på 

den nå avdøde grammatikeren (ibid.). Motstanderne fikk sågar med seg Lev Tolstoj på laget. 

Argumentene mot alfabetendringene var at situasjonens påståtte sørgelige tilstand var sterkt 

overdrevet, og at man i stedet for å gyve løs på alfabetet heller burde gå de pedagogiske 

metoder nærmere etter i sømmene (ibid.).  

 

På tross av denne betydelige motstand fortsatte språkforskerne sitt arbeid, og Dumaen ba også 

kommisjonen om å fortsette sitt arbeid. I 1911-12 kom bøkene Russkoje pravopisanije, ocherk 

ego proiskhozhdenija, otnoshenija ego k jazyku i voprosy o ego reforme og Ob otnoshenija 

russkogo pis’ma k russkomu jazyku av henholdsvis D. N. Ushakov og Baudouin de Courtenay 

(ibid., s. 27). Begge tok for seg forholdet mellom fonetikk og skriftbilde, og selv om de 

Courtenay ikke direkte nevnte skriftreformsaken, inneholdt begge bøkene tunge argumenter 

for ortografi- og rettskrivningsreformer, og de fikk stor innflytelse på den videre debatten. 
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I 1912 kom også 1904-kommisjonen med et revidert forslag, deriblant var hardt tegn beholdt. 

Det var likevel fortsatt lite lydhørhet i samfunnet for skriftreformer, og heller ikke denne 

gangen var det tilstrekkelig støtte å spore (ibid.). 

 

5.1.5 Den siste reformen 

Ikke før revolusjonen, fem år senere, skulle de samfunnspolitiske forhold ligge til rette for en 

faktisk reform. Bolsjevikene kom her til dekket bord – etter to hundre års debatt om Peter den 

stores grazhdanskij shrift, der respekterte forskere som de to nylig nevnte Baudouin de 

Courtenay og D. N. Ushakov, men også F. E. Korsh, F. F. Fortunatov, L. V. Shherba, V. I. 

Chernyshjov, og A. A. Shakhmatov hadde bidratt til kampanjen for moderniseringen av det 

russiske alfabet, gjenstod i grunnen bare et vedtak for at reformideene skulle bli gyldige 

skriftnormer (ibid., s. 28).  

 

Når reformen kom, var den dog ikke gjennomført i en håndvending. Den endelige prosessen 

begynte med det første allrussiske møtet for russisklærere i videregående skole (Первый 

Всероссийский съезд преподавателей русского языка средней школы), som ble holdt 

i årsskiftet 1916-17 (ibid.). På denne tiden var det klart, i hvert fall for lærerne, at det kun var 

et spørsmål om tid før tsardømmet ville falle, og de appellerte derfor direkte til 

Vitenskapsakademiet om ikke unødig å trenere en reform som likevel måtte komme: 

 

Нет ни малейшего сомнения в том, что орфографическая реформа вполне 
назрела, и что ее педагогическая и научная стороны уже достаточно 
освещены в печати (Chernyshjov, s. 604). 

 

Under den provisoriske regjeringen som etterfulgte tsardømmet fram til revolusjonen, hadde 

Vitenskapsakademiet relativt fire tøyler, men valgte likevel å følge prosedyre. En kommisjon 

ble nedsatt. Sammenlignet med tidligere tiders reformvillighet, og i en tid da radikale og 

progressive løsninger nøt stor tiltro, var denne kommisjonen av en relativt konservativ 

legning. Blant annet ville flertallet beholde ѣ, på tross av de pedagogiske kretsers utskjelling 

av bokstaven (ibid., s. 636). 

 

Dette reformforslaget skulle så tas stilling til av en kongress i mai 1917. Her satt eliten i 

russisk språkvitenskap, inkludert de før nevnte Chernyshjov, Shherba, de Courtenay og 
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Shakhmatov (Denstadli, s. 29). På toppen av denne eliten stod Shakhmatov. Han hadde vært 

en pådriver i alfabetdebatten i en årrekke, og vært ledende i Vitenskapsakademiets arbeid med 

tidligere reformforslag, samt sittet som formann i kommisjonen hvis reformforslag 

kongressen nå skulle ta stilling til. Shakhmatov var dog ikke enig med det konservative 

flertallet som hadde vært i denne kommisjonen, og holdt et glødende debattinnlegg mot 

forslaget deres, som også ble avvist av kongressen (ibid.). I stedet ble en reform nesten 

identisk med Vitenskapsakademiets forslag fra 1912 vedtatt.  

 

På tross av enkelte radikale latiniseringsforslag, hadde hovedspørsmålet i alfabetdebatten 

dreid seg om en opprydning innen det eksisterende, kyrilliske alfabet, og det var også det som 

var hovedessensen i det vedtatte forslaget. De nå overflødige tegnene ѣ, ѳ og і ble kastet til 

fordel for е, ф og и, og for å begrense bokstavmengden noe, bestemte man at hardt tegn ikke 

lenger skulle brukes til å markere hard konsonant i utlyd (ibid., s. 30).  

 

I tillegg kom også en del endringer i det grammatiske formverket, særlig innen 

samsvarsbøyningen for adjektiv. I femininum og neutrum pluralis nominativ ble -ыя/-ия til  

-ые/-ие, mens endelsene i maskulinum og neutrum entall genitiv ble endret fra -аго/-яго til  

-ого/-его (ibid.). Adjektivendelsene hadde også blitt debattert gjennom 1800-tallet, parallelt 

med alfabetspørsmålet, og det hadde kommet flere forslag om endringer både fra pedagogene 

i Moskva og i St Petersburg og fra Vitenskapsakademiet.  

 

Akademiet var imidlertid nå langt mer konservativt enn i tidligere tider, og hadde overtatt de 

nå reformvennlige myndighetenes rolle som bremsekloss. Medlemmene besluttet å utsette 

saken, i håp om at et nytt politisk klima skulle gjøre reformen umulig å gjennomføre (ibid., s. 

31).  

 

Men undervisningsministeriet tok saken opp til behandling uten Vitenskapsakademiets 

tilrådning, og etter ministeriets gjennomgang resulterte i en beskjed fra undervisningsminister 

Manujlov til forstanderne i skoledistriktene (ibid.). Skolesjefene ved de ulike institusjoner 

skulle gis instruks om å iverksette tiltak slik at den nye skriftreformen kunne tre i kraft fra 

kommende skoleår av (Chernyshjov, s. 641).  

 

Debatten var likevel ikke over av den grunn. Det nye regelverket skulle tross alt kun gjelde 

skolen. Pressen og forlagene stod fritt til fortsatt å følge det gamle regelverket. I praksis ville 
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man altså operere med to offisielle skriftnormer, noe også norsk erfaring tilsier kan føre til en 

del diskusjon.  

 

Den politiske situasjonen var dessuten svært ustabil, og de konservative håpet den skulle 

vippe tilbake til det gamle, mens i den andre leiren hevet det seg også kritiske røster. Med en 

verdenskrig nærmest på dørstokken og en prekær innenrikspolitisk situasjon hadde man vel 

annet å bruke tid og krefter på enn å krangle om bruk og ikke bruk av hardt tegn (Denstadli, s. 

32)? 

 

I tillegg gikk tjenestemennene i undervisningsministerens eget departement sterkt ut mot 

reformen. I en protestnote under tittelen Protest protiv novogo pravopisanija ga de uttrykk for 

at det var andre langt viktigere oppgaver innen folkeopplysningens sak enn den nye 

rettskrivingen (Chernyshjov, s. 645).  

 

Motargumentet var at dette var gamle unnskyldninger. Det ville alltid være oppgaver som 

noen mente var viktigere enn å rydde opp i alfabetet, og dette var tross alt for en investering i 

fremtiden å regne. Å henge med i den vitenskaplige og teknologiske utviklingen krevde 

allerede en betydelig innsats, og å bruke tid på å lære seg i hvilke tilfeller den samme 

språklyden skulle representeres av det ene eller det andre tegnet, kunne sammenlignes i 

nyttighet med å lære å danse på line, ble det hevdet (ibid., s. 642). Debatten gikk videre, og 

Vitenskapsakademiet fikk det for så vidt som de ville: reformen ble utsatt til det kom et nytt 

politisk klima.  

 

Med bolsjevikenes inntog i maktens korridorer var det imidlertid slutt på ventetiden. Lenin så 

innføringen av den nye ortografistandarden som et skritt på veien ut av Russlands isolasjon, 

mot en tilnærming til andre kulturnasjoner, på linje med innføringen av den gregorianske 

tidsregning og det metriske system (Denstadli, s. 33). Det var helt slutt på tanken om 

analfabetisme som et middel i opprettholdelsen av eneveldet. En befolkning som ikke kunne 

lese eller skrive, kunne heller ikke motta kommunismens glade budskap i skriftlig form. En 

drøy måned etter kommunistenes maktovertagelse undertegnet kommissæren for 

folkeopplysning (som erstattet den gamle undervisningsministeren), A. V. Lunacharskij, et 

dekret som gjorde skriftreformen allment obligatorisk (og altså ikke bare i skolen): 

 



 
 

 

34

Все правительственные и государственные издания, периодические (газеты, 
журналы) и не периодические (книги, труды, сборники и. т. д.), должны 
печататься согласно новому правописанию с 1 января 1918 года. 
(Chernyshjov, s. 657) 

 

Slik så det moderne russiske alfabet dagens lys. Med unntak av et dekret fra oktober 1918, der 

man blant annet gikk bort fra regelen om ønskelig, men ikke obligatorisk bruk av ë, samt 

regelen om at sammensatte adverbielle uttrykk kunne både sam- og særskrives (втечение / в 

течение) (Denstadli, s. 34), er også rettskrivningen mer eller mindre den samme i dag. 

 

5.2 Latinisering av russisk 

Som nevnt i forrige delkapittel om det russiske alfabets historie har det vært flere forslag om 

og forsøk på helt å gå bort fra de kyrilliske tegnene og innføre det latinske alfabet i Russland. 

Riktignok har denne oppgaven åpenbart ikke samme mål, men disse forslagene kan jo likevel 

være til inspirasjon (eller advarsel). 

 

5.2.1 1800-tallets radikalister 

Kadinskij 

Tanken om russisk med latinske bokstaver begynte allerede i første halvdel av det 17. 

århundre. I 1833 foreslo en anonym forfatter et slags hybridalfabet med både kyrilliske og 

latinske bokstaver (Denstadli, s. 7), og i 1842 kom Kadinskijs forslag om full latinisering 

(ibid., s. 6). I en debatt som, med noen hederlige unntak, i store trekk hadde dreid seg om 

distribusjon av ѣ og e, i hvilke tilfelle щ kunne erstattes av сч, og plasseringen av harde og 

bløte tegn, var dette svært radikalt. 

 

Kadinskij mente disse spørsmålene var bare et bevis på hvilken hemsko det kyrilliske alfabet 

var for det russiske språk (ibid., s. 8). Språket i seg selv var bygget opp etter et ganske genialt 

system, men dets lys stod altså dessverre under det totalt uegnede alfabetets skjeppe. 

 

Problemet var at talespråkets fonemrikdom stod ikke i forhold til skriftspråkets 

grafemrikdom. Sammenlignet med andre språk var det ikke spesielt mange fonemer i russisk, 

mens alfabetet utviste en ganske unødig overflod. Et rasjonelt skriftspråk utnytter de 

fonologiske regelmessigheter i talespråket, mente Kadinskij, og dette hadde vært sørgelig 

manglende i det russiske alfabets utvikling (ibid.).  
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For å rette på skaden måtte man ifølge Kadinskij ta inn over seg det faktum at språklyder 

skifter valør i ulike fonetiske omgivelser. Dette kunne eksemplifiseres på tallløse måter: 

слуга – служба, мука – мучение, пух – пушистый. Disse avledningene viser altså en 

sammenheng mellom de velare plosivene к og г samt den velare frikativen х og de alveolare 

sibilantene ш og ж sammen med den palatoalveolare ч. Vekslingen utløstes i fonologiske 

omgivelser der konsonantene opptrådte etter fremre vokal е, и og ь (Kadinskij, s. 7).  

 

Konklusjonen var at ж, ч og ш var overflødige (Denstadli, s. 9). Men det var ikke nok å kvitte 

seg med bare noen små bokstaver. En fremtidsrettet løsning på ortografiproblemet fordret 

langt mer drastiske grep. Dermed lå veien åpen for eksperimentering med det latinske 

alfabetet, og Kadinskij fant at Vestens alfabet egnet seg svært godt til den russiske fonetikken 

(ibid.).  

 

Kadinskijs alfabet ble utformet etter tilsynelatende rasjonelle prinsipper. I monografien fra 

1842 bestod det av kun 24 bokstaver (15 år senere ga han ut en revidert utgave, der antallet 

hadde økt til 27) (ibid.). Flere bokstaver representerte tross alt samme lyd (ѣ/e, ѳ/ф), og siden 

variasjonsforholdet mellom enkelte lyder var så regelmessig, kunne for eksempel den latinske 

<g> representere både г og ж (…не буквы, но произношеніе буквъ измѣняется 

(Kadinskij, s. 7), som han sa). For de gjenværende problematiske bokstavene (de som ikke 

hadde noen naturlig gjenpart i det latinske alfabetet) benyttet han bokstavkombinasjoner – 

dette gjaldt da først og fremst sibilantene. Bortsett fra c, som skulle erstattes av <s>, fikk de 

alle sine bestemte bokstavsammensetninger (Denstadli, s. 10). Disse kunne dog variere, 

avhengig av de fonologiske omgivelser. Lyden [ʂ], som i kyrillisk skrift gjengis som ш, skulle 

ha <xe> som uttrykk der lyden stod foran a (шапка – xeapka), men <xh> i en rekke andre 

omgivelser (шум – xhum). Bløtt tegn skulle også fortrinnsvis uttrykkes ved bokstaven h, men 

hadde også flere andre skrivemåter.  

 

Vokalene slapp heller ikke unna Kadinskijs storrengjøring. Der det kyrilliske alfabetet skiller 

mellom vokaler kombinert med /j/ (е, и, ё, ю, я) og vanlige vokaler (а, о, у, ы, э), ville 

Kadinskij dele vokallydene i tre grupper, de harde, de bløte og de ”aspirerte” (”съ 

придыханіемъ” (ibid.).  
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Førstnevnte gruppe skulle inneholde de regulære språklydene. Vokalene kombinert med /j/ 

skulle dermed deles inn i to separate grupper. Skillelinjen ble trukket mellom de tegnee som 

indikerte palatalisering av foregående konsonant, og de med eksplisitt /j/, som enten stod i 

begynnelsen av ord eller etterfulgte andre vokaler (”aspirerte”) (ibid.).  

 

De harde vokalene kunne ganske greit overføres til sine latinske motparter – de kyrilliske а, о 

og у kunne dermed erstattes med <a>, <o>, og <u>. For de to andre kategoriene ble stillingen 

nødvendigvis noe annerledes. De kyrilliske bokstavene я, е og ю, når de var av det bløte 

slaget, skulle gjengis med <ea>, <é> og <ü>, og ellers med <ia>, <ié> og <io>. Således ville 

мука bli muka, меня ville skrives som ménea, og добрая som dobraia (Kadinskij, s. 30).  

 

Tittelen på Kadinskijs verk var Uproshhenie russkoi grammatiki, men det kan vel neppe sies å 

være noe spesielt forenklende ved dette systemet. Det ble relativt mange kombinasjoner å 

holde orden på, når flere av de kyrilliske bokstavene skulle realiseres grafisk på mer enn én 

måte. 

 

Men det var flere grunner til at Kadinskij ville ha en overgang til det latinske alfabetet. I 

tillegg til å avsløre det russiske fonemsystems genialitet for all verden, la han også 

økonomiske og estetiske argumenter til grunn for skiftet (Denstadli, s. 11). Latinske 

bokstaver, hevdet Kadinskij, var mer distinkte i sin utforming, og to mindre plass, noe som 

ville redusere kostnadene i bokproduksjonen. Når det gjaldt estetikken, var det slik at det 

kyrilliske alfabet var heller uskjønt, mens det latinske ikke bare var mer distinkt og lettlest, 

men også vakrere (Kadinskij, s. 8).  

 

Riktignok må man vel kunne anta, dog uten empirisk grunnlag, at selv om de latinske 

bokstavene er mindre plasskrevende enn de kyrilliske, ville alle bokstavkombinasjonene føre 

til at den økonomiske vinningen ville gå opp i spinningen. Hva den estetiske utformingen 

angår, er det vanskelig å oppfatte dette argumentet som noe annet enn subjektiv synsing.  

 

Videre trakk Kadinskij fram problemene ved translitterasjon fra det latinske til det russiske 

alfabet, noe som for så vidt også opptok mange av hans skrivekyndige landsmenn. Latinske 

egennavn kunne ofte opptre i mange ortografisk ulike versjoner, og resultatet kunne også 

gjerne være fullstendig fordreid i forhold til originalen. Translitterasjonsproblemet ble da også 

ikke sjelden løst ved å la være å translitterere. I vestlig litteratur, derimot, påpekte Kadinskij, 
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vrimlet det ikke akkurat av kyrilliske bokstaver. Dette forhold var dermed et symptom på at 

det russiske alfabet hadde spilt fallitt overfor det latinske (Denstadli, s. 11), og altså 

tilsynelatende slett ikke et resultat av et manglende translitterasjonsregelverk. 

 

 

Belinskij 

En av de som i det minste så med velvillige øyne på Kadinskijs eksotiske reformforslag var 

Vissarion G. Belinskij (ibid., s. 12). Som en av de mest innflytelsesrike representantene for de 

Vestvendte (zapadniki) var han naturlig nok positivt innstilt mot et forslag om å gå over til 

den vestlige verdens alfabet.  

 

Belinskij var helt på linje med Kadinskij i sin estetiske vurdering av det kyrilliske alfabetet – 

det var smakløst, og til og med stygt, skjønt dette var knapt noen iboende egenskap ved selve 

alfabetet. Med røtter i det greske alfabetet, som, selv om det ikke kunne måle seg i skjønnhet 

med det latinske, likevel var i egenskap av en viss sjarm, var heller ikke det opprinnelige 

kirkeslaviske alfabetet uten ynde (Denstadli, s. 12). Tragisk nok var denne ynde dog gått tapt 

ved overgangen til grazhdanskij shrift i 1708, noe som hadde resultert i en latinisert utgave av 

det opprinnelige, et utskjønt og lite hensiktsmessig ”blandingsalfabet” (Belinskij, s. 328). 

 

Det kunne kanskje virke som om løsningen ville være å finne tilbake til det greske opphavet, 

men Belinkskij mente tross alt at det latinske alfabetet var både det kyrilliske og det greske 

estetisk overlegent. Derfor ville han heller gå fremover enn bakover, dog uten å kutte alle 

bånd til opprinnelsen (Denstadli, s. 12). Resultatet var et alfabetforslag som ikke skilte seg 

veldig fra Kadinskijs, men som tok mer hensyn til den russiske skriftkulturs kyrilliske 

opprinnelse. Slik ville han bevare selve ”ånden” i det russiske språk, noe han mente Kadinskij 

hadde oversett (Belinskij, s. 330).   

 

Belinskijs alfabet var dermed mer en bokstav-for-bokstav translitterasjon av det russiske. Han 

benyttet ingen bokstavsammensetninger, men utformet nye latinske varianter, og beholdt også 

enkelte kyrilliske bokstaver (Denstadli, s. 94). For eksempel ble ж og ш erstattet med s og z, 

mens щ lånte det grafiske uttrykket til ц, og ч forble uendret, sammen med ъ, ь og я.  
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Zasjadko 

Over tjue år etter Belinskij ga N. Zasjadko ut sin bok ”O russkom alfavite”, i 1871 (Grot 

1873, s. 511). Noe av det Zasjadko framstilte som det russiske alfabets store utfordringer var 

som tidligere nevnt den marginale forskjellen på små og store bokstaver (Denstadli, s. 13). 

Med unntak av а, б, е, р og у var størrelsen den eneste grafiske forskjellen på stor og liten 

bokstav. I en tid da det typografiske arbeid ikke alltid var av høyeste standard, kunne dette 

være utfordrende for leseren. Det latinske alfabetet, derimot, der forholdet var mer eller 

mindre motsatt, og det overveldende flertall av bokstavene hadde klare grafiske forskjeller 

mellom stor og liten variant, bidro i tilsvarende grad til både skriftlesing og -forståelse. I 

tillegg var det også for mange bokstaver, som førte til ”gagnløs bruk av tid, kapital og arbeid” 

(Grot 1873, s. 511). 

 

Zasjadko delte imidlertid Belinskijs oppfatning om at man ikke skulle kutte alle bånd til 

fortiden, men heller bruke det latinske alfabets bokstaver til å forbedre det russiske. Det var 

ingen grunn til å kvele en tusen år gammel kulturtradisjon (Denstadli, s. 14). Zasjadko gikk 

imidlertid i så henseende noe lenger enn Belinskij, og beholdt fem av de greske bokstavene 

(ibid., s. 95). 

 

I det foreslåtte alfabetet var det dog viet mest plass til latinske bokstaver. Ѳ og ѣ ble 

forkastet, og de fleste bokstavene ble erstattet av latinske – unntakene var п, р, с, ф og х. For 

sibilantene valgte han en blanding av bokstavsammensetninger og spesialtegn – c for s ble 

altså beholdt, og ç ble innført som ny ц, mens de resterende fikk sammensetninger: ж – zh, ч 

– çh, ш – ch og щ – cch. De /j/-kombinerte vokaltegnene skulle skrives rett ut som 

kombinasjoner av <j> og vokal, og jerene skulle erstattes av apostrofer (Grot 1873, s. 512).  

 

Kadinskij, Belinskij og Zasjadko befant seg riktignok alle på en ytterfløy i språkdebatten, og 

de fleste innlegg opererte innenfor den kyrilliske sfære, men selv om latinisering ble sett på 

som ekstremt radikalt, var det ikke slik at bare de mest rabiate zapadnikene diskuterte 

spørsmålet – det var også emne blant mer moderate liberale. Selv i verdenslitteraturen kan 

man finne referanser til latiniseringsdiskusjonen, i Dostojevskijs roman ”Besy” der man i 

generalinne Stavrogins salonger…  

 

...говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв 
латинскими. (Dostojevskij, s. 22) 
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Det skulle likevel ikke framsettes nye nevneverdige latiniseringsforlag før etter bolsjevikenes 

maktovertagelse i 1917. 

 

5.2.2 Det kommunistiske latiniseringsprosjekt 

Selv om debatten om selve det kyrilliske alfabetet ble mer eller mindre avgjort etter at 

bolsjevikene innførte de nye ortografireglene i 1917, fortsatte språkdebatten. Allerede to år 

etter revolusjonen hadde et forslag til latinisering av det russiske språk blitt utarbeidet av 

Undervisningskommissariatet (Denstadli, s. 71). Både undervisningskommissæren, A. V. 

Lunacharskij, og Lenin selv, var positivt innstilt til tanken, men denne overgangen var så 

omfattende, mente Lenin, at det måtte et lengre tidsperspektiv til. En slik overgang ville være 

en kulturell omveltning, og kom til å kreve en innsats fra et samlet akademia, noe man ikke 

hadde ressurser til på dette tidspunktet (ibid., s. 72). Den forrige, i sammenligning ganske 

moderate reformen var også blitt møtt med en bølge av prostester fra alle samfunnslag, og 

dette første forslaget ble mer eller mindre forbigått i stillhet.  

 

Med så sterke støttespillere som Lenin og Lunacharskij var debatten imidlertid langt fra over, 

og tihengerne av latiniseringstanken vant i løpet av de neste ti år stadig mer terreng, og etter 

hvert ble det også flere som mente det var rom for forbedring innenfor kirilica. Da den første 

femårsplanen kom, var bare 45 % av befolkningen lese- og skrivekyndig (Al’kor, s. 18), og 

selv om kampen mot analfabetismen var kommet langt (fra 21 % ved en folketelling i 1897 

(Denstadli, s. 37)), var det åpenbart fortsatt langt igjen. Skulle industrialiseringsmålene nås, 

måtte arbeidet effektiviseres, og nøkkelen til dette var et bedre alfabet og mer forenklede 

ortografiregler. Skriftreformen fra 1917/18 var tross alt utarbeidet under den provisoriske 

regjeringen og endog under tsarregimet, og det syntes åpenbart at arbeidet var blitt 

kompromittert av at man hadde vært tvunget til å ta hensyn til datidens konservative krefter 

(ibid., s. 49). I 1929 satte man derfor ned to kommisjoner – den ene skulle utarbeide 

endringsforslag til det kyrilliske alfabet, den andre skulle ta for seg latiniseringstanken 

(Podkomissija, s. 208). 

 

På dette tidspunktet var latiniseringsarbeidet allerede i gang i andre deler av Sovjetunionen 

(Denstadli, s. 60). I 1925 ble ”Вторая конференция по просвещению горских народов 

Северного Кавказа” avholdt i Rostov, der man bestemte at det skulle innføres et felles 

alfabet basert på det latinske, for alle folkeslag i det nordlige Kaukasus (ibid., s. 69).  
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Prosjektet begynte i Kaukasus og resten av Sentral-Asia. Her bodde mange overveiende 

muslimske folkeslag, som hadde litterære tradisjoner helt tilbake til det 8. århundre (ibid., s. 

60). Problemet med dette, mente sovjetstaten, var at skrifttradisjonen var den arabiske. Selv 

om arabisk skrift hadde spilt en viktig og til dels positiv rolle, ble det hevdet at denne rollen 

nå var utspilt, og alfabetet var ikke lenger funksjonelt nok til å være et instrument i 

språkopplæringen. Man påpekte også det arabiske alfabets relativt begrensede vokalspektrum, 

noe som gjorde det lite egnet til for eksempel de mer vokalrike tyrkiske språk (som ble talt av 

aserbajdsjanere, kasakher og usbekere, for å nevne noen). I tillegg kom ideologiske grunner – 

arabisk kultur og dens vektlegging av det religiøse var lite forenelig med den nye ateistiske 

samfunnsordning (ibid., s. 61).  

 

Arbeidet hadde etter hvert også spredt seg til de nordlige områdene. En viktig forskjell fra 

Sentral-Asia var at folkene her som oftest ikke hadde noen som helst skriftkultur, noe som 

gjorde kampen mot analfabetismen vanskeligere (ibid., s. 64). Riktignok hadde man hatt 

forsøk på å innføre skriftkulturen i nord tidligere, men disse hadde stort sett vært gjennomført 

av amatører uten utdannelse, og bar preg av det (ibid., s. 65).  

 

Både det sentralasiatiske og det nordlige latiniseringsarbeidet gikk tregt, blant annet på grunn 

av mangel på kompetanse – russiske språkforskere var av høy kvalitet, men de kunne ikke 

helt erstatte eksperter med lokal språkkunnskap. Det var også rent praktiske problemer med å 

få trykket og distribuert pedagogisk materiale, både som et resultat av statens manglende 

organisatoriske evner og mangel på infrastruktur i de relevante områdene (ibid., s. 67). 

Dessuten kunne det være smått med utdanningsinstitusjoner. I nord hadde man lenge ingen 

felles norm for de ulike prosjektene, og arbeidet ble fragmentert. Men nå hadde 

latiniseringstanken også nådd det russiske folk, og målet var ikke lenger kun å realisere 

femårsplanen, men også ideologisk og moralsk opprustning (ibid., s. 68).  

 

Latiniseringsprosjektet fikk også indirekte drahjelp av arbeidet med å forbedre det kyrilliske 

alfabet. Da resultatet av dette ble offentliggjort, var reaksjonen preget av skuffelse – 

forslagene var i all hovedsak gamle travere tidligere lansert av Vitenskapsakademiet og 

diverse kommisjoner (ibid., s. 55). Man ville blant annet fjerne hardt tegn, forandre 

adjektivendelsene i samsvarsbøyning med 1. deklinasjonssubstantiv i genitiv entall,  og 

maskulina og feminina i nominativ flertall (for at det grafiske skulle stemme overens med det 



 
 

 

41

fonetiske) (ibid., s. 54), og samskrive ord som dannet en fonologisk enhet (порусски, 

неизвестный) (ibid., s. 55). Det ble også påpekt at til dels motstridende prinsipper var lagt til 

grunn for enkelte forslag; man skulle unngå dobbeltmarkering, slik at de alltid bløte ч og щ 

ikke skulle etterfølges av ю, я og lignende, men også at и skulle erstattes med ы etter de 

alltid harde bokstavene ж og ш, altså dobbeltmarkering av hardhet (ibid., s. 56).  

 

Samtidig med at forenklingskommisjonen la fram sine forslag ble dessuten resultatet av en 

undersøkelse om skrivefeil blant elever i 7. klasse offentliggjort (på dette trinnet skulle 

elevene ha vært gjennom hele grammatikken). En sammenligning viste at 71,6 % av feilene 

som ble begått var innenfor områder som ikke en gang var berørt i kommisjonens arbeid 

(Gvozdevy, s. 114). Hvordan skulle kommisjonens endringsforslag føre til en mer effektiv 

innlæring, når kommisjonen hadde bommet såpass grovt på problemområdene? 

 

Riktignok hadde kommisjonen sett for seg forslagene mer som et utgangspunkt for en prosess 

enn en ferdig løsning (Denstadli, s. 58), men prosjektet var i ferd med å dø. Ikke bare møtte 

endringene til dels sterke faglige innvendinger, enda viktigere var den økonomiske 

situasjonen i landet. Reformen ti år tidligere hadde medført store kostnader i utvikling og 

produksjon av nye grammatikker og lærebøker, samt opplæring av lærerstanden i de nye 

ortografireglene. Den gang hadde også situasjonen vært mer akutt – nå var andelen lese- og 

skrivekyndige mye høyere, selv om det altså fortsatt var et godt stykke igjen. Skulle man ha 

en ny kostbar reform, måtte den være mer visjonær, med mer langsiktige perspektiver, og her 

kom latiniseringsprosjektet på banen.  

 

Foruten argumentene om effektivisering av kampanjen mot analfabetismen, var det både 

praktiske og ideologiske grunner til å gå over til det latinske alfabetet. Deler av landet var 

altså allerede i gang med latinisering, og et Sovjetunionen med ett alfabet ville være langt mer 

praktisk og besparende – kommisjonen kunne vise til beregninger som tallfestet 

innsparingspotensialet til 18 145 200 rubler, bare i løpet av ett år (Podkomissija, s. 215). I 

tillegg var det dessverre slik at det beste og mest moderne trykkerimaskineriet ble produsert i 

vesten, der man skrev med latinske bokstaver (Denstadli, s. 77).  

 

Enda viktigere var dog det ideologiske. Det kyrilliske alfabet var en levning fra tsardømmet, 

et gufs av tidligere tiders undertrykkelse (Denstadli, s. 76). Ved å forkaste tsarveldets 
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skriftsystem, kunne man si et endelig farvel til den mørke fortiden, og samtidig gi inspirasjon 

til proletariatet i andre land, noe kommisjonen også ga uttrykk for: 

 

Переход на латинский шрифт окончательно освободит трудящиеся массы 
русского населения от всякого влияния буржуазно-национальной и 
религиозной по содержанию дореволюционной печатной продукции. 
(Podkomissija, s. 215) 

 

Алфавит на международной латинской основе укрепит и разовьет единение 
пролетариата СССР с пролетариатом Запада и Востока. (ibid., s. 213) 

 

Kommisjonen utarbeidet tre forslag, hvert med forskjellig fokus. Det første etterstrebet å 

eliminere de diakritiske tegn som stod adskilt fra bokstavene (ibid., s. 216), skjønt det kan 

reises tvil om dette forslaget var noe mer vellykket i så henseende enn de andre. For forslag 

nummer to var målet å optimalisere mulighetene i det latinske alfabet (ibid., s. 217), muligens 

for at alfabetet skulle være best mulig tilpasset vestlig typografisk utstyr, mens det siste 

forslaget rettet seg mot det nye turkologiske alfabet (ibid., s. 218).  

 

Den praktiske forskjellen begrenset seg dog i all hovedsak til representasjonen av de /j/-

kombinerte vokalene (i det tredje forslaget endret man også erstatningen for ы, da den som 

ble brukt i forslag 1 og 2 her ble brukt til å erstatte ю). Man valgte egne tegn for dette, men 

begrenset bruken av dem til palataliserende funksjon – ellers skulle de russiske bokstavene 

erstattes med en kombinasjon av <j> + vokal. <J> skulle også erstatte bløtt tegn (Denstadli, s. 

80). Ved hjelp av slike kutt (щ, ъ og э ble også fjernet – førstnevnte ble erstattet av 

bokstavkombinasjonen <sc>), ble alfabetet tre bokstaver kortere, selv om man innførte et nytt 

(eller rettere sagt nye) tegn for ë.  

 

Komiteen så for seg at ett av disse nye skriftsystemene skulle innføres i løpet av fire år (ibid., 

216). Men kreftene som kunne ha hjulpet til med å gjennomføre prosjektet så ut til å ha 

kommet på defensiven. Den politiske viljen som før hadde vært tilstede var nå forsvunnet i et 

politisk klimaskifte (Denstadli, s. 81). Stalin hadde vært generalsekretær siden 1922 og var nå 

kvitt de fleste av sine motstandere – Trotskij var for eksempel blitt forvist til Kasakhstan i 

1928, og året etter fra Sovjetunionen overhodet (Moss vol. II, s. 520).  

 

Nå som Stalin var mer eller mindre alene på toppen ble det slutt på tanken om internasjonal 

revolusjon, i stedet skulle revolusjonen gjennomføres innen det sovjetiske samfunnet 
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(Denstadli, s. 84). Samme år som Trotskij ble forvist fra Sovjetunionen, ble undervisnings-

kommissær og latiniseringspådriver Lunacharskij erstattet av A. S. Bubnov, som med sin 

bakgrunn fra det militære skulle styrke kommissariatets manglende evne til å forsvare partiets 

rene lære (ibid., s. 83).  

 

Ettersom internasjonal revolusjon ikke lenger var et mål, var det heller ikke noe behov for å 

kommunisere med proletariatet i andre land, og dermed heller ikke et poeng å arbeide mot et 

mer internasjonalt skriftspråk. Latiniseringsarbeidet blant de ikke-russiske folkegruppene 

fortsatte riktignok en stund, men strandet i mangel på samordning (noe som blant annet hadde 

resultert i et alfabet på over 90 tegn (ibid., s. 85 og appendiks 9)). Denne grafemoverflod ble 

senere også dratt fram som ”bevis” på at det latinske alfabetet var det russiske underlegent. 

Tyvetallets påpasselighet med å unngå storrussisk dominans av unionen var også i ferd med å 

bli historie, og sovjetisk kultur ble ensbetydende med russisk kultur (ibid., s. 86). Russisk 

språk ble dermed unionens lingua franca, noe som også bidro til at latiniseringsarbeidet blant 

ikke-russiske folkeslag døde ut, for hvorfor skulle de måtte lære seg to alfabet (det latinske for 

sitt eget språk, og det kyrilliske for russisk) – det var mye mer rasjonelt å benytte det 

kyrilliske alfabet i morsmålsopplæringen (ibid., s. 87).  

 

Alle latiniseringsforslagene for russisk skiller seg fra translitterasjon på én grunnleggende 

måte: de er ikke translittereringssystemer, men derimot nye skriftkonvensjoner. Dette betyr at 

man har større frihet til å velge løsninger, da man ikke er bundet av reversibilitet. Dermed kan 

man bruke bokstaver om igjen (som latiniseringskommisjonen har gjort for /j/ og bløtt tegn), 

uten å måtte bry seg om ordet kan konverteres tilbake til den kyrilliske versjonen. Dessuten 

faller argumentene mot diakritiske tegn stort sett bort; da det er mye mer naturlig å legge til 

rette for at et helt folk skal kunne ta i bruk et faktisk alfabet, enn for at noen få skal kunne 

skrive et navn eller en tittel med noenlunde forståelige bokstaver.  

 

Det er for så vidt ikke mye å utsette på latiniseringskommisjonens forslag, selv om løsningene 

ikke ville være optimale i translittereringsøyemed. Det eneste man kan stille seg noe undrende 

til er valget av grafemer til de alveolare sibilantene ж, ч og ш, og deres lamino-dentale 

motparter з, ц og с. Det virker ikke helt unaturlig å markere det alveolare med den samme 

diakritiske varianten av den dentale konsonanten, men dette har kommisjonen ikke tatt hensyn 

til – tvert imot har det midterste tegnet fått sin latinske motpart i <c> helt uten markeringer, 

mens det første markeres av en gjennomstreking, og den siste av hale. Når den alveolare ц 
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foreslås å være en halemarkert versjon av sin postalveolare motpart, framstår valgene som noe 

forunderlige. Belinskij var mer gjennomført på dette området, skjønt han valgte å beholde ч i 

sin kyrilliske form; både ш og ж fikk gjennomstrekede versjoner av sine alveolare 

fonempartneres tegn. Slik konsekventhet finnes også i så å si alle latinskskrivende språk der 

disse fonemene (eller i det minste marginalt forskjellige fonemer) representeres ved hjelp av 

diakritiske tegn, fra tyrkisk (ч – <ç>, ш – <ş>) til tsjekkisk (ч – <č>, ш – <š>).  

 

 

 

6 Eksisterende translitterasjonssystemer 

I dette kapittelet vil jeg gå gjennom et utvalg translitterasjonssystem, fra internasjonalt nivå. I 

praksis vil dette si system som er utviklet i den engelskspråklige del av verden. Når det 

gjelder de enkelte systemer, er det ikke mye lett oppdrivbar konvensjonell litteratur, så det har 

virket unødig forvanskende å ignorere de langt mer tilgjengelige kilder som finnes på 

Internett.  

 

Hvert system presenteres i tre deler. Første avdeling blir en gjennomgang av de reglene som 

utgjør systemet, etterfulgt av en demonstrasjon av systemet. Tredje del blir da vurderingen av 

systemet på grunnlag av kriteriene presentert i innledningen. Demonstrasjonsteksten er valgt 

med tanke på å vise hvordan de enkelte systemene løser utfordringer som sibilantene og /j/-

kombinerte vokaler, samt de forskjellige løsninger for andre spesielle bokstaver, som э4.  

 

6.1 Historisk utvikling 
Den engelske translittereringstradisjonen er lang – en av de første store samlingene av 

russiske bøker skrevet med kyrillisk skrift tilhørte biblioteket ved British Museum i London 

(Dumbreck, s. 3). Et av de mer bemerkelsesverdige valgene bibliotekarene gjorde i 

utviklingen av transkriberingssystemet var bruken av vokalkombinasjonen <ui> for ы. John 

Dumbreck nevner tre mulige grunner (ibid.); for det første kan bakgrunnen være glidelyden 

som oppstår der den kyrilliske bokstaven opptrer etter en labial konsonant, for det andre var 

det vanlig i lærebøker å sammenligne den russiske lyden med vokalen i det engelske ordet 

”build”, og for det tredje ligger artikulasjonsstedet mellom det for [u] og det for [i].  

 

 
4 Teksten er hentet fra sangen Дождь av gruppen ДДТ. 
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Denne bruk umuliggjorde imidlertid reversibilitet, da den samme latinske bokstav-

kombinasjonen ble benyttet for den russiske kombinasjonen -уй-, slik at det ikke ville være 

noen grafisk forskjell mellom substantivet  ”bøye” (буй – <bui>) og konjunktivpartikkelen 

(бы – <bui>). I tillegg ble <e> benyttet for e, ë, jat og э, mens <i> var i like utstrakt bruk, 

som и, й, і og v (ibid.). Dessuten gjorde man heller ikke forskjell på ц og тс, og hardt tegn ble 

droppet selv der den opptrådte i innlyd (dette var før alfabetreformen i 1918). 

Adjektivendelsen i maskulinum singularis ble også relativt forenklet til <y> for bløt endelse (-

ий) og <uy> (-ый) for hard.  

 

Andre systemer ble senere utviklet ved andre større bibliotek, alle med diverse 

løsningsvariasjoner – ы gikk fra <î> ved Bodleian-biblioteket til <ï> i biblioteket ved Taylor 

Institution, begge i Oxford, til <y> i de fleste andre bibliotek. Й varierte mellom <y>, <i> og 

<ĭ>, ъ mellom <”> og <">, og adjektivendelsen nevnt tidligere ble ofte enten gjengitt som 

<ki> (for bløt endelse) og <y> (for hard) (ibid.).  

 

Det første forsøket på å få til en felles translittereringsstandard for alle ikke-latinske alfabet 

ser ut til å ha blitt gjort av Storbritannias Kongelige Geografiske Selskap i London, i rundt 

1880 (ibid.). Selskapet besluttet å benytte engelske transkripsjoner for konsonantene, og 

italienske eller tyske transkripsjoner for vokalene, ettersom lange engelske vokaler er 

diftonger, og dette prinsippet ligger til grunn for alle system som har blitt tatt i bruk i 

nevneverdig skala i den engelskspråklige verden. 

 

I 1908 samlet komiteer  fra den britiske og den amerikanske biblioteksforeningen (Library 

Association) et sett med regler for katalogisering, som både anbefalte prinsippene nedsatt av 

det Kongelige Geografiske Selskap og i et appendiks presenterte et translittereringssystem 

utviklet av Library of Congress i USA (ibid.). Utspillet førte dog ikke til noen samlet praksis 

verken i britiske bibliotek (i første omgang) eller i pressen. ALA-LC-standarden fikk 

imidlertid stor utbredelse i USA og Canada. 

 

Andre, mer oppfinnsomme forslag fulgte i tyve- og tredveårene. Selv om de fleste var 

varianter av systemet lagt fram av British Academy i 1917, var noen mer eksotiske, som 

professor Jopsons forslag om å erstatte ч med <ç>, ш med <x>, щ med <xx> og ь med <q>. 

De to første forholdene finnes for øvrig henholdsvis i tyrkisk og portugisisk, men kan vel 

neppe sies å fungere godt i russisk. Resultatet kunne minne noe om Kadinskijs 
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latiniseringsforslag fra det foregående århundret – med Jopsons system ville шесть чащ bli 

<xestq çaxx> (Jopson, s. 504-13).  

 

BGN-systemet ble utviklet i USA av Bureau on Geographical Names i 1944, nettopp for 

geografiske navn, og ble etter hvert også innført hos Library of Congress for geografiske 

navn, som da erstattet deres eget system på dette området (Dumbreck, s. 4). I 1947 spredte 

systemet seg over havet til Storbritannia, innført av the Permanent Committee on 

Geographical Names for British Official Use – som er bakgrunnen for at systemet også 

benevnes med den noe mer innviklede forkortelsen BGN/PCGN.  

 

BS2979 ble publisert av British Standards Institute i 1958. Her gjorde man bruk av diakritiske 

tegn for å få et 1:1 forhold, som gjorde systemet reversibelt. Flere britiske universiteter tok 

systemet i bruk, i varierende grad – noen valgte for eksempel å ignorere de diakritiske 

markeringene (ibid., s. 5). 

 

The International Organisation on Standardisation hadde lansert ISO-standarden, 

hovedsakelig basert på tsjekkisk ortografi, allerede i 1939, men modifikasjoner hadde ført til 

en ny standard, ISO/R9, i 1968 (ibid.). Dette systemet ble populært blant slavister, som jo 

gjerne er kjent med slike bokstaver, men ikke blant engelske bibliotekarer, ettersom 

kombinasjonen av både diakritiske tegn og bruk av <j> for /j/ ble for fjernt fra engelsk 

ortoepi. De fleste engelskmenn ville simpelthen ignorere de diakritiske markeringene, og 

systemet ble ikke tatt i bruk av pressen, og heller ikke av kartografer, som mente at diakritiske 

markeringer ville bli forvekslet med landskapsindikerende tegn (ibid.).  

 

Translittereringssituasjonen i den engelskspråklige verden er, i motsetning til de fleste andre 

språksfærer, fortsatt sprikende. Dette har for øvrig en parallell i den generelt sprikende 

engelske språksituasjonen, med egne, likestilte språkstandarder i flere av (den vestlige) 

verdens viktigste land, som Storbritannia, USA, Australia og India.  

 

6.2 BGN/PCGN 
Dette translittereringssystemet ble altså utviklet av organisasjoner på begge sider av 

Atlanterhavet, the United States Board on Geographical Names (BGN) i USA og the 

Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use (PCGN) i 
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Storbritannia. Det benytter ingen diakritiske tegn, og kan derfor benyttes på et hvilket som 

helst tastatur. Følgende bokstaverstatninger skulle ikke trenge noen videre forklaring5: 

 

Kyrillisk – BGN/PCGN 

А, а – A, a 

Б, б – B, b 

В, в – V, v 

Г, г – G, g 

Д, д – D, d 

З, з – Z, z 

И, и – I, i 

К, к – K, k 

Л, л – L, l 

М, м – M, m 

Н, н – N, n  

О, о – O, o 

П, п – P, p 

Р, р – R, r 

С, с – S, s 

Т, т – T, t 

У, у – U, u 

Ф, ф – F, f 

 

Translitterasjonene for bokstavene ж, х, ч, og ш dannes ved hjelp av etterstilt <h> 

henholdsvis til bokstavene <z>, <k>, <c> og <s>, altså <zh>, <kh>, <ch> og <sh>. Når det 

gjelder ”halebokstavene” ц og щ, skrives de som kombinasjoner av to andre bokstaver, тс for 

den første, og шч for den siste. Dette resulterer i digrafen <ts> og kvadrografen <shch>. For å 

skille disse kodene fra de tilsvarende for kombinasjoner av de russiske bokstavene gir 

BGN/PCGN mulighet til å innsette <·> mellom de to grafemene/digrafene, slik at тс (som i 

Тротский) blir <t·s>, mens шч (som i Веснушчатый) blir <sh·ch>.  

 

Bløtt og hardt tegn translittereres med respektivt enkel og dobbel apostrof (ь – <’>, ъ – <”>). 

Det virker sannsynlig at denne praksisen er inspirert av tsjekkisk og slovakisk, der en 

apostroflignende markør benyttes for å indikere bløte konsonanter. Det tillates imidlertid at 

stavelsesskillende6 tegn utelates helt fra translitterasjonen. 

 

De /j/-kombinerte vokaltegnene translittereres delvis ved hjelp av digrafiske 

bokstavkombinasjoner, der <y> markerer j-kombinasjon. For ю og я er bruken ganske 

ukomplisert, den første translittereres med <yu>, den siste med <ya>, i alle tilfeller. For е og 

ё, derimot, markeres ikke /j/ alltid eksplisitt. Begges translittereringsdigrafer baserer seg på de 

                                                 
5 Systembeskrivelse kan finnes på http://en.wikipedia.org/wiki/BGN/PCGN_romanization_of_Russian - PCGN’s 
egen hjemmeside har, uvisst av hvilken grunn, valgt å ikke gjøre standarden for russisk tilgjengelig 
6 Jeg har valgt denne samlebetegnelsen på ъ og ь, basert på den ene funksjonen de har til felles 
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grafisk identiske tegnene som jo også kan benyttes innen latinsk skrift. Her markeres /j/ (altså 

med <y>) imidlertid kun der j-lyden uttales eksplisitt, altså:  

1) i framlyd,  

2) etter vokaler,  

3) etter й,  

4) etter ъ og  

5) etter ь.  

Менделеев vil dermed translittereres som <Mendeleyev>, ёлка som <yëlka>, og озёра som 

<ozëra>. Når det gjelder det motsvarende vokaltegnet, э, translittereres det også som <e>, 

men ettersom den mangler /j/, trenger den ingen spesiell markering i framlyd, kun der 

bokstaven opptrer etter en konsonant annet enn й (jfr de fem punktene nevnt ovenfor). I de 

tilfellene der denne representasjonen vil kunne forveksles med den for e, benyttes det samme 

fakultative interpunkt-tegnet som i tilfellet med тс, slik at кэмпинг translittereres som 

<k·emping>.  

 

Й translittereres dermed også med <y>. Dette kan dog føre til problemer i de få tilfellene der 

den russiske bokstaven opptrer foran vanlige vokaler, ettersom det da kan være tvil om den 

opprinnelige russiske teksten er en vokal med tilknyttet /j/ eller en kombinasjon av й og 

vokal. I slike tilfeller benyttes den samme prikken som for тс og э. Кайафа translittereres 

dermed som <Kay·afa>.  

 

I tillegg benyttes <y> også for ы, noe som også er tilfelle de aller fleste latinskbaserte 

translittereringssystemer. Denne bokstaven benyttes i det hele tatt ganske flittig i akkurat dette 

systemet. Valget av <y> er imidlertid faktisk ikke fullt så problematisk som det kan gi 

inntrykk av. Й benyttes i de aller fleste tilfelle enten mellom vokal og konsonant eller i utlyd, 

også da etter vokal, svært sjelden i fremlyd eller mellom vokaler (og aldri mellom 

konsonanter). Enda sjeldnere forekommer kombinasjonen ы etter vokal, hvis i det hele tatt. 

Den harde adjektivendelsen i maskulin nominativ ental (-ый) vil resultere i translitterasjonen 

<-yy>, men nok en gang kommer interpunkt til unnsetning – ettersom man i kombinasjonen 

йы skiller tegnene med interpunkt, blir –ый eneste mulige lesemåte. 

 

Et annet problem oppstår også når ы brukes foran vanlig vokal, særlig a eller y, som da ville 

være vanskelig å skille fra я og ю. Som eksempel kan nevnes det perfektive verbet выучить, 

som i translitterert form kan bli <vyuchit’>, eller <vyuchit>, ettersom stavelsesskillende tegn 



 
 

 

49

ofte utelates i praktisk bruk. Særlig med tanke på dette siste vil den translittererte versjonen 

være uskillelig fra det litt mindre vanlige imperfektive verbet вьючить. Dette kan dog 

unngås ved å bruke interpunkt-tegnet her også, slik at verbet for å lære vil bli <vy·uchit’>. 

 

Translitterasjonen av prøveteksten blir da som følger: 

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 

 

BGN/PCGN 

Gryanul mayskiy grom i vesely’e burnoyu, pyanyashcheyu volnoy 

Okatilo: "Ey, vstavay-ka i poprygay vsled za mnoy. 

Vykhodi vo dvor i po luzham begay khot’ do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsya smeshnaya i svyataya detvora." 

 

Ett av problemene med dette systemet er at deler av regelverket som er frivillig. Fakultativ 

bruk av hardt og bløtt tegn er allerede nevnt, og i tillegg er all bruk av interpunkt også helt 

opp til translitteratøren, eller kanskje man heller burde si transkribenten (dersom 

vedkommende gjør valg som går ut over reversibiliteten). Videre tillates det at man reduserer 

adjektivendelsen i maskulin nominativ entall til <-y>, uavhengig av om den kyrilliske 

endelsen er –ый eller –ий.  

 

I noen tilfeller påvirker denne valgfriheten kun reversibiliteten, for eksempel i tilfellet <ts>, 

ettersom monografen ц og digrafen тс er tilknyttet identisk den samme språklyden (det 

samme forholdet gjelder selvsagt for <shch>, skjønt her er det egne utfordringer ved selve 

translitterasjonen). I tilfelle som eksemplet med выучить og  вьючить ovenfor, derimot, 

blir det også vanskeligere å finne fram til korrekt uttale, som i dette tilfellet kan få 

konsekvenser for betydningen av hele setningen, skjønt det vil vel som oftest gå fram av 

konteksten hvilken betydning (og dermed uttale) som er ment. Konteksten vil også hjelpe til 

med å skjelne mellom adjektiver i maskulinum nominativ entall langform og tilsvarende 

flertall kortform, noe som ellers også kan bli problematisk, med reduksjonene i 
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adjektivendelsene. For å nyttiggjøre seg denne konteksten må man imidlertid være i besittelse 

av i det minste grunnleggende russiskkunnskaper. Konteksten kan nok også hjelpe i 

avgjørelsen om det finnes et skjult bløtt tegn i ordet eller ikke (i et tilfelle som <polka> vil det 

være relativt enkelt å bedømme om det er snakk om en polsk kvinne eller en hylle), men dette 

fordrer jo et visst vokabular, noe som passer dårlig med fordringen om enkel reversibilitet. 

 

Valget mellom å markere disse (for engelsktalende) mer eksotiske aspektene ved russisk 

ortoepi vil nok avhenge av translitteratørens vurdering av sitt publikum, de som skal lese den 

translittererte teksten. For den jevne leser vil en apostrof som oftest kun indikere manglende 

bokstaver, ikke muljering av foregående konsonant – mange lesere vil neppe en gang ha noe 

begrep om hva som skiller harde og bløte konsonanter. Særlig konsonanter som <s> eller 

<b>, der de fleste uten kjennskap til russisk vil ha problemer med å en gang høre forskjellen, 

for ikke å si uttale lydene forskjellig.  

 

For dem som derimot har denne kjennskapen kan slike transkripsjoner imidlertid fortone seg 

litt som en tekst der bare første og siste bokstav i hvert ord står på riktig plass – man får med 

seg hva som står uten noe nevneverdig tap av tid, men det krever likevel en større innsats enn 

en ortografisk korrekt tekst. Til sammenligning føles det antakeligvis like slitsomt for 

ukyndige å måtte lese gjennom apostrofer og prikker, og de er i de aller fleste tilfeller i 

overveldende flertall. Dermed blir spørsmålet om leseflyt et spørsmål om personlige 

preferanser (eller eventuelt redaksjonelle retningslinjer). Den som skal konvertere teksten fra 

kyrillisk må så avgjøre om målet er en tekst som er enten reversibel eller lettlest. I de fleste 

tilfeller blir det lettlestheten som går av med seieren.  

 

BGN/PCGN-systemet er dermed i teorien reversibelt, og oppfyller dermed det første kriteriet. 

Måten dette er oppnådd på er imidlertid ikke ideell. Dette skyldes først og fremst bruken av 

interpunkt-tegnet, som er noe upraktisk med tanke på tilgjengelighet – det er ikke gjort i en 

håndvending å få tegnet ned på et ark eller opp på en skjerm. I tillegg fører den utstrakte 

bruken av <y> som translitterasjonskode til at interpunktet må trå støttende til for å redde 

reversibiliteten. Når bruken av tegnet også er fakultativ, gjør man det vel egentlig ganske 

fristende for translitteratøren å droppe tegnet helt. Systemet bevarer dermed i teorien 

reversibiliteten, men stiller så svakt når det gjelder praktikaliteten at det virker negativt tilbake 

på det første kriteriet. Systemet må imidlertid sies å score bra på fonologisk similiritet; 

bortsett fra interpunktet benyttes ingen unødig fantasifulle løsninger – og greit på estetikk; 
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interpunkt er valgfritt, i tillegg til at den potensielt problematiske adjektivendelsen i 

maskuling entall nominativ kan forenkles, skjønt det da kreves noe kunnskap for å kunne 

skille denne endelsen fra for eksempel flertall av adjektivet i kortform (новый vs иовы). 

 

6.3 ALA-LC 
Som nevnt i den historiske innledningen ble denne standarden utviklet i USA, av den 

amerikanske biblioteksforeningen (American Library Association) og Library of Congress. 

Der BGN/PCGN kun benytter kombinasjoner og dermed begrenser bokstavbruken til det 

engelske alfabets grafemer (med unntak av interpunkt, som dog ikke er obligatorisk), benytter 

ALA-LC diakritiske tegn for enkelte kyrilliske bokstaver7.  

 

De translittereringskodene som ikke trenger noen videre forklaring er (mer eller mindre) de 

samme for ALA-LC som for BGN/PCGN, nevnt i tabellen ovenfor. ALA-LC translittererer 

imidlertid ikke hardt tegn i utlyd, mens BGN/PCGN ikke gir translitterasjoner for alfabetet 

som ble brukt før 1918 – standarden ble ikke utviklet før i 1944, og var i utgangspunktet rettet 

mot geografiske navn, som nødvendigvis hadde endret stavemåte siden det nye alfabetet ble 

innført av bolsjevikene (enkelte navn var også helt skiftet ut). ALA-LC, derimot, så dagens 

lys ti år før dette moderne russiske alfabet, og var i tillegg utviklet for bibliotekarkivering; 

tittelen på et manuskript gitt ut før alfabetreformen endrer seg ikke på grunn av en skarve 

revolusjon. Det var dog ikke bare bokstavkutt som ble vedtatt i reformen, også brukskutt ble 

innført, nærmere bestemt kutt av hardt tegn, som tidligere avsluttet alle ord med hard 

konsonant i utlyd. BGN/PCGN tok ikke stilling til dette fordi standarden ikke tar hensyn 

hverken til prerevolusjonære bokstaver eller ditto bruk av bokstaver.  

 

Sibilantenes translitterasjoner er også nesten alle identiske med de i BGN/PCGN – ж med 

<zh>, х med <kh>, ч med <ch>, ш med  <sh> og щ med <shch>. Når det gjelder ц versus тс, 

markeres forskjellen omvendt fra BGN/PCGN – i forrige system er det den russiske digrafen 

som markeres med eget tegn, men her er det monografen. Dette fordi BGN/PCGN sitt 

spesialtegn benyttes til å skille grafemene, mens ALA-LC binder tegnene sammen med en 

bue. Den russiske digrafen blir dermed translitterert med <ts>, mens ц får <t͡s>. Det gjøres 

imidlertid ingen grep for å skille щ fra kombinasjonen шч. 

 
 

7 ALA-LC systemet er beskrevet på Library of Congress’ hjemmeside: 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/russian.pdf 
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Den samme buen benyttes for å skille ю og я fra kombinasjoner. I motsetning til 

BGN/PCGNs bruk av <y> som markør for j-vokaler8 benytter ALA-LC <i>. For å skille disse 

vokaltegnene fra kombinasjonene иа og иу benyttes altså buer for å markere de tilfellene der 

vokalene hører sammen, på samme måte som de brukes i det internasjonale fonetiske alfabetet 

(IPA) for å binde sammen fonemer som kombineres i affrikater. Ю blir dermed translitterert 

som i͡u, og я som <i͡a>. Ettersom <i> benyttes som markør her, medfører det dermed ingen 

problemer å translitterere ы med <y>. 

 

For de tre moderne e-variantene е, ё og э markeres derimot ingen /j/. De to første 

translittereres med sine grafiske tvillinger i det latinske alfabetet. Ikke engang i framlyd eller 

etter vokaler, й eller stavelsesskillende tegn skal /j/ markeres. I stedet markeres э med aksent 

grave, <è>, sannsynligvis fordi denne er så mye sjeldnere enn sin motpart. Buen er imidlertid 

i bruk for en annen e-bokstav, den foreldede ѣ, som translittereres som <i͡e>.  

 

Den siste av disse bokstavene er da й. Dersom man skulle følge mønstret fra forrige system, 

burde translitterasjonen av denne bokstaven være <i>, slik den benyttes for ю og я. Men dette 

ville åpenbart ført til reversibilitetsproblemer, og utviklerne av ALA-LC har åpenbart også 

tenkt på dette. Man benytter derfor nok et diakritisk tegn, <ĭ>, for øvrig med den samme 

diakritiske markeringen som benyttes i det russiske alfabet for å skille и fra й. 

 

I tillegg kommer de resterende foreldede bokstavene. Disse ble avskaffet av den grunn at de 

fonemene de er tilknyttet allerede er representert av andre bokstaver i det russiske alfabetet. 

Tegnene і og ѵ tilsvarer и, mens ѳ tilsvarer ф. Også her benytter ALA-LC diakritiske tegn 

(som allerede er eksemplifisert med translittereringen av ѣ som i͡e). For de gjenværende 

bokstavene gir systemet følgende latinske varianter: I erstattes med <ī>, ѳ med <ḟ> og ѵ med 

<ẏ>. Translitterasjonen blir da som følgende: 

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.»  

 
8 I mangel på en fellesbenevnelse på е, ю, я og lignende vokaltegn har jeg valgt denne. 
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ALA-LC 

Gri ͡anul maĭskiĭ grom i vesel'e burnoi͡u, p'i ͡ani͡ashchei͡u volnoĭ 

Okatilo: "Ėĭ, vstavaĭ-ka i poprygaĭ vsled za mnoĭ. 

Vykhodi vo dvor i po luzham begaĭ khot' do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsi͡a smeshnai ͡a i svi ͡atai͡a detvora." 

 

Dette systemets bruk av diakritiske tegn gjør at reglene for konverteringen blir enklere. 

BGN/PCGN-systemet benytter samme tegn i tre forskjellige situasjoner (ы, й og vokaler 

kombinert med /j/), mens her er й skilt fra de andre to med et diakritisk tegn, samtidig som de 

/j/-kombinerte vokalene er markert for seg. Riktignok benyttes også her en bokstav som også 

representerer en annen lyd (/i/), men ALA-LCs markering, en sammenbindende bue i stedet 

for BGN/PSCGNs adskillende interpunkt, gjør også at systemets regelverk blir mindre 

omfattende, ettersom man her markerer hvilke kombinasjoner som representerer /j/-

kombinerte vokaler, mens forrige system markerer hvilke som ikke gjør det, hvilket jo er en 

mer omfangsrik definisjon.  

 

Problemene er imidlertid de samme som for alle diakritiske translittereringssystemer. Bruk av 

diakritiske tegn fordrer en viss kunnskap fra leserens side for å vite hvilken lyd som 

representeres. Det samme kan jo utmerket godt sies om bokstavkombinasjoner i systemer som 

unngår diakritiske tegn, og i alle tilfelle finnes det vel knapt et latinskbasert skriftkonvensjon 

som kan formidle korrekt uttale av selv et relativt kjent ord som нет (som av de fleste uttales 

[nje·t], men som skal uttales [nje·t]). Likevel synes det mer sannsynlig at en viss 

leserkompetanse kan forventes for kombinasjonsbruk enn for diakritiske tegn, og dette 

systemet begrenser også bruken av disse til de mest nødvendige tilfellene, å skille j-vokaler 

fra vokalkombinasjoner. BGN/PCGNs interpunkt brukes stort sett på samme måte.  

 

Problemet med å skille и og ы fra vokaler kombinert med /j/ (og й) oppstår imidlertid fordi 

begge systemer begrenser seg til det engelske språks ortografiske rammer. Det engelske 

alfabet har ikke noe enkeltgrafem som er utelukkende tilegnet j-lyden, til dette benyttes i de 

aller fleste tilfelle bokstaven <y>, som også spiller rollen som vokal. BGN har i så måte gått 

for det mest naturlige valget; <i> kan leses som /j/ på engelsk, men da stort sett bare i ord av 

utenlandsk opprinnelse – her kan eksempelvis nevnes ordet ’fiord’, som for øvrig også staves 

”fjord”, selv på engelsk. Men også <i> spiller rollen som vokal, og dermed blir det 

problematisk, for når man så ser en translitterert russisk tekst, vil det ikke alltid gå klart fram 
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hvilken rolle som spilles i ett bestemt tilfelle. Det samme problemet vil naturlig nok også 

gjelde i ethvert annet system som baseres på skriveregler i et språk som ikke har et eget 

grafem for /j/.  

 

Det er selvsagt også problemer av en rent praktisk art ved bruk av diakritiske tegn. De stiller 

ikke bare krav til leseren (som også alternativet, digrafer, gjør), men også til skriveren, 

nærmere bestemt til skriverens teknologiske hjelpemidler. Det er ikke enhver forunt å faktisk 

kunne gjøre bruk av ortografiske bindebuer, og dette er det for så vidt tatt hensyn til i reglene 

for ALA-LC, som ikke insisterer på bruk av buer og den spesielle i-en for й. Som i tilfellet 

med BGN/PCGN fører denne vaklende praksisen imidlertid til at reversibiliteten 

kompromitteres.  

 

Som med forrige system har man altså et problem i at enkelte latinske bokstaver benyttes for 

mer enn ett kyrillisk tegn – i dette tilfellet <i>. Problemet løses også etter samme prinsipp, 

ved hjelp av spesialtegn. Forskjellen ligger i at man markerer de tilfellene der tegnene hører 

sammen, noe som forenkler regelverket noe. Det samme problemet oppstår imidlertid i 

forhold til praktikken, og siden man også her gjør løsningene fakultative, vil resultatet ofte bli 

at reversibiliteten ofres for at man i det hele tatt skal kunne bruke systemet. Spesialtegn blir 

som nevnt mer frekvente med dette systemet, noe som også gjør bruksterskelen høyere (jo 

oftere du må gjennom prosessen med å få slike tegn ned på papiret eller opp på skjermen, jo 

mer fristende er det å droppe dem).  

 

6.4 ISO 
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) har framsatt flere versjoner av sitt 

translittereringssystem siden den første kom i 1939. Denne første versjonen ble erstattet tretti 

år senere, av standarden ISO/R 9:1968 9, som så var i bruk i nesten 30 år før organisasjonen 

framsatte en ny i 1995, kalt ISO 910. Felles for dem alle er mer utstrakt bruk av diakritiske 

tegn, spesielt for sibilantene, enn i de foregående systemer.  

 

For det russiske alfabetets del er disse standardene ganske like – de sedvanlige 

ukontroversielle bokstavene (а-д, з, и, к-ф, ъ og ь) har naturlig nok de samme løsningene. I 

alfabetisk rekkefølge har systemene også felles løsninger for e/ë, som translittereres med sine 
 

9 ISO R/9 er beskrevet i John Dumbrecks artikker fra Meddelelser i 1982, s. 10 
10 ISO 9 er beskrevet i Henki Haraldssons kompendium Russisk fonetikk, s. iv 
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grafisk identiske latinske grafem; ж, som har sin latinske motsvarighet i det diakritiske tegnet 

<ž>; й, som i begge systemer erstattes med <j> i latinsk skrift; ц, som translittereres med 

<c>; ч, som får <č> i latinsk skrift; ш, som får <š>; ы, som (som ellers) får <y>. ISOs 

standarder er som tidligere nevnt basert på tsjekkisk ortografi, der disse diakritiske tegnene 

benyttes til å representere fonemer tilsvarende de russiske – det samme gjelder for øvrig 

valgene for й, ц og ы (skjønt i det siste tilfellet er det vel heller snakk om den fonetisk 

nærmest beslektede lyden, enn et identisk fonem). 

 

Når det gjelder det moderne russiske alfabetet er forskjellen på 1968-standarden og 1995-

standarden begrenset til bokstavene х, щ, э, ю og я. I den eldre utgaven tok man hensyn til at 

enkelte tegn representerer ulike fonemer innen forskjellige kyrilliske skriftkonvensjoner (her 

kan nevnes tegnet г, som tidligere ble translitterert med <h> for ukrainsk og hviterussisk) og 

tillot digrafer for enkelte av j-vokalene, mens man i siste versjon har innført et prinsipp om ett 

latinsk grafem for hvert kyrilliske, med overveiende preferanse for russisk ortoepi unntatt i de 

tilfellene der den tradisjonelle translitterasjonen for russisk var digrafisk. 

 

Av de endringene som ble gjort innen translitterering av russisk fra ISO/R9 til ISO 9, kan 

dette siste poenget gjøre rede for alle bortsett fra э. Under ISO/R9 ble х translitterert med 

<ch>, <h> eller <kh>, der <h> var mest vanlig for serbisk, og dette er vel det eneste tilfellet 

der en translittereringskode tidligere brukt utenom russisk foretrekkes i den nye standarden. 

For de andre er helt nye tegn innført – щ ble opprinnelig (som i nær sagt alle andre 

standarder) translitterert som en kombinasjon av ш og ч, altså <šč> (og <št> for bulgarsk), 

men ble i den nye standarden tildelt ett enkelt grafem, en s med cirkumfleks <ŝ>. Samme 

diakritiske markering ble innført for ю og я, som tidligere ble translitterert med digrafene 

<ju> og <ja> – de nye kodene er dermed <û> og <â>. I tillegg ble den latinske bokstaven for 

э endret fra (den litauiske bokstaven) <ė> til den noe lettere tilgjengelige <è>.  

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 
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ISO/R9 (1968) 

Grjanul majskij grom i vesel'e burnoju, p'janjaščeju volnoj 

Okatilo: "Ėj, vstavaj-ka i poprygaj vsled za mnoj. 

Vychodi vo dvor i po lužam begaj chot' do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsja smešnaja i svjataja detvora." 

 

ISO 9 (1995) 

Grânul majskij grom i vesel'e burnoû, p'ânâŝeû volnoj 

Okatilo: "Èj, vstavaj-ka i poprygaj vsled za mnoj. 

Vyhodi vo dvor i po lužam begaj hot' do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsâ smešnaâ i svâtaâ detvora." 

 

Dette forbedrede en-til-en-forholdet styrker unektelig reversibiliteten. Tidligere var det for 

eksempel ingen sikring av skillet mellom щ og kombinasjonen шч, og heller ikke ю/я og 

йа/йу. Rent grafisk må man imidlertid kunne si at den nye standarden er en blandet suksess, 

særlig hvis man skal translitterere en tekst rettet mot et ikke-vitenskapelig publikum. Valget 

av <h>, <ŝ> og <è> kan grafisk sett fungere i noen grad, så godt som et system basert på 

diakritiske tegn kan. Et etternavn som Василевская vil vel imidlertid neppe være intuitivt 

lesbar i den latinske versjonen Vasilevskaâ, for ikke å nevne verbformen p'ânâŝeû fra 

translittereringseksemplet ovenfor. Folk flest forventer at det skal være en sammenheng 

mellom det grafiske og det lydlige uttrykket, noe som mangler her i relativt sterk grad. Den 

forrige standardens bruk av diakritiske tegn, tross de praktiske utfordringene, kunne til en viss 

grad forsvares, ettersom de diakritiske tegnene som ble benyttet, også er relativt frekvente for 

eksempel i latinskskrivende slaviske språk. For å lese den nyere standarden med tilnærmet 

korrekt uttale, kreves imidlertid enda mer spesialiserte kunnskaper de aller færreste kan 

forventes å være i besittelse av.  

 

ISO 9 er uten tvil det enklest reversible translittereringssystemet, og det eneste med et 1:1 

forhold mellom de kyrilliske tegnene og deres latinske motparter. Men i iveren etter å få til 

dette, synes den Internasjonale standardiseringsorganisasjonen å ha kastet  brorparten av 

systemets potensielle brukere (både skrivere og lesere) på båten, i det minste de som ikke har 

en vitenskapelig utdannelse. Reversibiliteten er altså satt i høysetet, men fordi man også 

insisterer på ett latinsk tegn for hvert kyrilliske, blir man tvunget til å benytte spesialtegn i så 



 
 

 

57

                                                

stor grad at systemet svikter både på praktikk og fonologisk similaritet, og selv om skriftbildet 

blir svært ryddig, er det til dels uleselig for de aller fleste. 

 

6.5 GOST 
I motsetning til de foregående translittereringssystemene, er GOST-standarden 

(Gosudarstvennyj standart) utviklet av russiske (eller rettere sagt sovjetiske) myndigheter. 

Den er også den eneste standarden som gjør det mulig å translitterere uten spesialtegn, uten at 

det går ut over reversibiliteten (både BGN/PCGN og ALA-LC tillater at man dropper 

spesialtegnene de benytter – og BGNs bruk av spesialtegn er relativt begrenset – men dette 

medfører at den translittererte teksten ikke blir reversibel)11.  

 

Første versjon av standarden ble utviklet i 1971, i to versjoner – system A og system B. Den 

første varianten var rettet mot målet om en-til-en-translitterering, og benyttet spesialtegn for å 

oppveie de mangler det latinske grunnalfabetet har i forhold til russisk fonologi. System B, 

derimot, fokuserer på nettopp å unngå slike spesialtegn, og benyttet i stedet 

bokstavkombinasjoner, men var like reversibelt.  

 

I 1978 ble standarden antatt av COMECON, under navnet SEV 1362 – 78. En GOST-versjon 

fra 1983 ble også lagt til grunn for FNs translittereringssystem i 1987, som for øvrig skilte seg 

fra ISO/R9 i to bokstavtilfelle: х og э (ISO/R9 benyttet <ch> og <ė>, mens FNs system 

benyttet <h> og <è>, som også ble valgt da ISO utviklet sin nye standard i 1995). I 2002 ble 

den diakritiske versjonen av GOST droppet, til fordel for ISO 9 (beskrevet og kommentert i 

forrige delkapittel).  

 

Den ikke-diakritiske versjonen er derimot intakt. De sedvanlige ukontroversielle løsningene 

gjelder også her for bokstavene а-д, з, и, og к-ф. For bløtt og hardt tegn, derimot, benyttes 

ikke apostrofer, som ellers, men aksent grave, <``> for hardt tegn og <`> for bløtt. 

 

Sibilantenes løsninger er de samme som i BGN/PCGN og ALA-LC (presentert ovenfor) for ж 

(<zh>), ч (<ch>) og ш (<sh>), mens х, ц og щ translittereres noe annerledes enn det som er 

vanlig. Førstnevnte er spesiell i det henseende at man her har valgt det latinske tegnet basert 

på grafisk i stedet for fonologisk likhet. Dette er selvfølgelig fristende for dem som er vant til 
 

11 GOST-standarden er presentert på hjemmesiden til ГСНТИ (Gosudarstvennaja sistema nauchno-tekhnicheskoj 
informacii): http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_79.htm 
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å bruke kildealfabetet, og for en russisktalende leser vil det være åpenbart hvilken kyrillisk 

bokstav som ligger bak, men for lesere uten kjennskap til det kyrilliske alfabetet vil наших 

translitterert på denne måten se ut som ”nashiks”. Man vil kanskje kunne hevde at det må 

kunne fordres at man setter seg litt inn i ortoepien, men i motsetning til andre grafemer (som 

<j>), er dette grafemet i et tverrspråklig ganske entydig ortoepisk forhold, og det finnes mer 

eller mindre fullgode alternativer. 

 

Når det gjelder ц gis løsninger avhengig av de fonemiske omgivelsene. <C>, kjent fra ISO 

(og for så vidt latinskskrivende slaviske språk), anbefales før bokstavene I, E, Y og J – i alle 

andre tilfeller skal grafemkombinasjonen <cz> benyttes. Et ord som цепь blir da <cep`>, 

mens царь blir <czar`>. Tanken er antakeligvis å unngå at <c> skal leses som /k/. Det er dog 

noe problematisk at denne kombinasjonen er i bruk både i polsk (czarny) og i slaviske lånord i 

engelsk (Czech), der den som oftest leses som /tʃ/ - en annen mulighet på engelsk er /z/, som i 

ordet ”czar”. Det kan altså reises tvil om denne digrafen er den mest egnede, hvis det da 

finnes en velegnet måte å representere det kyrilliske tegnet med et (eller flere) latinsk(e), uten 

å ty til diakritiske tegn.  

 

For щ benyttes en bokstavkombinasjon som ikke finnes i noe annet translittereringssystem. 

Med unntak av ISO 9 translittererer så godt alle andre systemer denne bokstaven som en 

kombinasjon av ш og ч, enten de bruker diakritiske tegn (i så fall <šč>) eller ikke (shch og 

andre). Dette har nok vært et fonetisk grunnlag for denne praksisen en gang, og 

kombinasjonen шч leses identisk med щ, men i moderne russisk leses denne bokstaven ikke 

som en kombinasjon av to andre lyder. Det er vanskelig å se hvordan denne 

translittereringskoden kan føre til noe annet enn unødig forvirring (engelske uttaleguider 

beskriver fortsatt ofte den tilhørende lyden some en kombinasjon av siste og første lyd i 

ordene ”plush chair”). GOST-standardens løsning er en tretegnskombinasjon, <shh>, som 

umiddelbart virker som en mer intuitiv løsning, nærere det korrekte tilhørende fonemet, og 

også uten fare for sammenblanding med den nevnte kyrilliske bokstavkombinasjonen.  

 

For j-vokalene er det derimot ikke like mange kreative løsninger. Markøren er den samme 

som i BGN/PCGN: <y>. Det markeres fast for ю (<yu>) og я (<ya>), men aldri for e (e) – э 

separeres fra e med en etterstilt aksent (altså <e`>). I motsetning til ovennevnte systemer 

translittereres ë med <yo> (alltid markert), hvilket kan virke noe pussig – gitt løsningsvalget 

for х skulle man kanskje tro det ville være naturlig å følge samme prinsipp her.  
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Translittereringen av й, derimot, følger ikke engelsk praksis – her benyttes <j>. Slik unngår 

man den forvirring som måtte være om j-vokaler og kombinasjoner av й og vokal. På den 

andre siden translittereres ы også her med y-bokstaven, men holdes separat fra j-vokalene ved 

å henge på en aksent: <y`>. Dette kan jo minne om praksisen fra BGN/PCGN, men med den 

forskjellen at her er markeringen fast, og den valgte markøren er langt bedre tilgjengelig på et 

vanlig tastatur.  

 

Når det gjelder de fire foreldede bokstavene fra før 1918-reformen, skilles de fra sine fonetisk 

identiske motparter med følgende løsninger: For ѳ og ѵ benyttes bokstavkombinasjoner med 

<h> – henholdsvis <fh> og <yh>. Ѣ, derimot, separeres fra vanlig e ved at /j/ markeres fast 

<ye>. I translittereres som oftest bare som <i>, ettersom den som regel opptrådte foran 

vokaler – i andre tilfeller, som мiрь, benyttes også apostrof, <i'>.  

 

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 

 

GOST7.79 – 2000 

Gryanul majskij grom i vesel`e burnoyu, p`yanyashheju volnoj 

Okatilo: "E`j, vstavaj-ka i popry`gaj vsled za mnoj. 

Vy`xodi vo dvor i po luzham begaj xot` do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsya smeshnaya i svyataya detvora." 

 

GOST-standarden ser dermed ut til å være det translittereringssystemet som kommer nærmest 

mitt eget forslag. Translitterasjonen for щ virker særlig fornuftig i forhold til den mer 

tradisjonelle koden (kanskje spesielt for en stakkars russiskstudent som i innlæringsfasen 

brukte uker på å venne seg av med den ”tradisjonelle” lesningen). I så måte synes systemet å 

være nær så i tråd med de oppsatte kriteriene som man kan komme. 
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På den andre siden framstår enkelte valg likevel som noe pussige (som <x> for x). Bruken av 

<y> i translittereringen av ю, я og ё kombinert med bruk av <j> for й er heller ikke åpenbart 

intuitiv. Den kolliderer også med praksisen for ы, og selv om dette løses på en mer 

brukervennlig måte enn eksempelvis ALA-LC og BGN/PCGN sine forsøk, ville det vel være 

mer naturlig å begrense spesialløsninger til de mindre frekvente av de problematiske 

kombinasjonene. I stedet har man her, antakeligvis for enkelhetens skyld, valgt å alltid 

translitterere ы med den markerte <y'>. GOST-standarden greier imidlertid likevel å bevare 

reversibiliteten uten å ty til vanskelig tilgjengelige spesialtegn, og uten at teksten blir så 

bokstavrik at det virker forstyrrende.  

 

 

7 Nasjonale transkriberingssystemer 

Etter å ha sett på de mer internasjonale, hovedsaklig engelskrettede translittereringssystemene 

vendes blikket nå mot andre (i praksis vesteuropeiske) enkeltspråks behandling av kyrillisk 

transkribering. I disse tilfellene vil det altså være snakk om transkribering heller enn 

translitterasjon, ettersom man her prioriterer å finne løsninger innenfor det enkelte språks 

ortografiske regler fremfor å passe på at den latinske teksten skal være reversibel. Det 

relevante kriteriet suspenderes derfor i vurderingen av disse systemene.  

 

7.1 Tysk transkribering 
Selv om tysk og engelsk er beslektede språk, har engelsk (som jo flere av de foregående 

systemene er basert på) vært under sterk fransk innflytelse, og kan sies i hvert fall delvis å 

være et språk med romansk ordforråd og ortografi, og germansk syntaks og morfologi. Her er 

det imidlertid rettskrivingen, altså et område der engelsk og tysk ligger lenger fra hverandre, 

som havner i fokus, men det er likevel en del forskjeller å spore. Tysk er også et språk som 

ikke skygger unna bokstavkombinasjoner, og kommer opp i sju bokstaver for ett av de 

russiske grafemene.  

 

De bokstavene som får de samme transkripsjonene som i de fleste andre system er а (<a>), б 

(<b>), д (<d>), и (<i>), к (<k>), л (<l>), м (<m>), н (<n>), о (<o>), п (<p>), р (<r>), т 

(<t>), у (<u>) og ф (<f>)12. Spesielle tyske løsninger gjelder blant annet for в, som 

transkriberes med <w> ettersom den mer vanlige kandidaten (<v>) oftere representerer /f/ enn 

 
12 Transkrisjonssystemet beskrives på: http://de.wikipedia.org/wiki/Kyrillisches_Alphabet#Russisch 
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/v/. Videre benyttes <w> også for г (som ellers transkriberes som <g>), i adjektivendelsen for 

maskulin/nøytrum genitiv entall (og maskulin akkusativ entall, for animata) -ого/-его, i 

overensstemmelse med russisk ortoepi, og er et av svært få systemer med denne praksisen. 

 

Forholdet mellom з og с er også preget av tysk ortoepi. Tysk har ingen egen bokstav for [z] – 

denne lyden står i komplementær distribusjon i forhold til /s/, og bokstaven <s> benyttes for 

begge lyder (<s> foran vokal eller sonorant leses som /z/ (Zikmund, s. 36)). Så også i tysk 

transkripsjon av russisk, skjønt с i intervokalisk posisjon transkriberes med <ss>, for å 

motvirke de tyske stemmingsreglene noe (skjønt et ord som сила vil for eksempel 

transkriberes som ”sila” og etter tysk uttaleregler uttales med stemt /z/). Ifølge Duden skal 

også alle forekomster av кс transkriberes med <x>, altså кстати – xtati.  

 

For sibilantparet ж-ш gjelder et lignende problem som for det alveolare parallell-paret. I tysk 

fonologi finnes imidlertid overhodet ingen stemt [ʐ], og tysk ortografi gir heller ingen 

muligheter for å gjengi lyden på en entydig og forståelig måte. Derfor transkriberes ж i all 

hovedsak identisk med ш – <sch>. I det tidligere DDR var det vanlig å benytte <sh> for den 

stemte bokstaven (ibid., s. 34), og kombinasjonen gis fortsatt som en alternativ mulighet, men 

blir av enkelte ansett som en nødløsning som bare kan leses korrekt med kjennskap til det 

kyrilliske alfabet. Selv om man vel egentlig like godt kan markere forskjellen, når de som 

ikke vet hva den innebærer uansett ikke vil lese den alternative transkripsjonen annerledes enn 

den vanlige, er det altså tretegnskombinasjonen som er den mest vanlige.  

 

De resterende sibilantene har mindre problematiske løsninger. Х transkriberes med <ch> (som 

for øvrig i engelsk brukes for ч). I motsetning til engelsk og en del andre, ikke-germanske 

språk, representerer <z> i tysk affrikaten /ts/ og dermed også den kyrilliske bokstaven ц i 

transkripsjonssystemet – derfor kan <z> heller ikke benyttes til stemte sibilanter. De to siste 

bokstavene (ч og щ) skrives som avledninger av ш; ч skrives som тш – <tsch> – og щ som 

den sedvanlige kombinasjonen av ш og ч – <schtsch> (skjønt man i DDR også benyttet 

<stsch> (ibid., s. 33), ettersom kombinasjonen <st> på tysk ofte leses som [ʃt]).  

 

De /j/-kombinerte vokalene med motparter har følgende løsninger: For ю og я skrives alltid 

henholdsvis <ju> og <ja>. Likeledes skrives alltid <y> for ы. E transkriberes som <je> i 

framlyd, postvokalisk posisjon og etter hardt eller bløtt tegn, ellers som <e>. Елена vil 
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dermed omskrives til ”Jelena”. Motparten э får en umarkert <e>, ettersom bokstaven i alle 

russiske ord opptrer i framlyd, der den ikke kan forveksles med e, som i samme posisjon vil få 

<Je>. For ë gjelder den regel at det skrives <jo> unntatt etter ж, ш, ч og щ, der j-en droppes, 

altså мёд/mjod, men ещё/jeschtscho. Й transkriberes ikke i utlyd etter и eller ы, når 

bokstavkombinasjonen utgjør adjektivendelsen i maskulin nominativ entall, men transkriberes 

som <i> ellers, altså Чайковский – Tschaikovski.  

 

Hardt og bløtt tegn transkriberes ikke, ettersom de fleste lesere vil forstå hverken hva tegnene 

indikerer eller hvordan den resulterende konsonantlyden skal uttales, og apostrofer i teksten 

vil kun forstyrre leseflyten (Горький vil dermed transkriberes Gorki). Unntaket fra denne 

regelen er kombinasjonene ье, ьи og ьо, som omskrives med <je>, <ji> og <jo> henholdsvis. 

Nominativ flertall av соловей blir således solowji (соловьи) i tysk transkripsjon.  

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 

 

Tysk transkripsjon 

Grjanul maiski grom i weselje burnoju, pjanjaschtscheju wolnoi 

Okatilo: "Ei, wstavai-ka i poprygai wsled sa mnoi. 

Wychodi wo dwor i po luscham begai chot do samowo utra. 

Posmotri, kak nositsja smeschnaja i swjataja detwora." 

 

Det tyske systemet må kunne sies å ha flere svakheter. Ettersom z-bokstaven av naturlige 

årsaker er bundet til ц, blir det vanskelig å finne en god erstatning for з innenfor den tyske 

ortografien. Selv om <s> til en viss grad fungerer for begge går det ikke i lengden, fordi 

distribusjonen av den stemte og ustemte frikativen er forskjellig på de to språkene – på russisk 

har begge lydene hver sin bokstav og relativ fri distribusjon, mens de på tysk deler bokstav, 

og [s] kan for eksempel ikke forekomme i framlyd i prevokalisk posisjon.  
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Videre er bokstavkombinasjonen <sch> ortoepisk flertydig. Bak disse tre bokstavene kan det 

skjule seg fire kyrilliske bokstaver og -kombinasjoner – зх, сх, ж og ш. Likeledes finnes det 

enda flere muligheter for <tsch> (тзх, тсх, тш, тж, ч), for ikke å nevne <schtsch>.  

 

Bruk av <i> for й kan også falle uheldig ut, noe som eksemplifiseres i transkripsjonen 

ovenfor, der interjeksjonen эй transkriberes med en vokalkombinasjon som til vanlig 

representerer den tyske diftongen /ai/ (og dessuten "Ei", det tyske ordet for ”egg”). Det 

samme vil selvsagt skje med ей (for eksempel i Енисей/Jenissei). Dessuten gjør denne 

bruken det vanskelig å vite om for eksempel kombinasjonen <ai> skal leses som en diftong 

eller som to stavelser (ай/аи). I det gamle DDR innførte man riktignok et unntak fra regelen 

om й=<i> etter e, slikt at ей ble transkribert som <ej>, men denne praksisen har ikke overlevd 

Berlinmurens fall.  

 

Det er relativt lite å hente her for et konverteringssystem som er ment for andre enn tyske 

mottagere (og selv for tyskere er det flere utfordringer). Systemet scorer bra på det praktiske – 

her benyttes ingen eksotiske enkelttegn – mens forskjellene mellom tysk og russisk fonologi 

setter sine egne begrensninger. I tillegg kan lesbarheten lide til dels kraftig under 

bokstavmengden, med kombinasjoner på ikke bare to eller tre, men opptil sju bokstaver for å 

representere én kyrillisk. Særlig sibilantrike ord kan da bli ganske monstrøse (защищаться – 

saschtschischtschatsja).  

 

7.2 Norsk transkribering 
Norske transkriberingsregler kan vel neppe sies å gjelde en betydelig andel av verdens 

latinskskrivende befolkning, i motsetning til talerne av de andre språkene hvis 

transkriberingssystemer presenteres ellers i dette kapitlet. Det virker likevel naturlig å ”feie 

for egen dør”, når man omtaler diverse utenlandske systemer.  

 

I alle de skandinaviske landene benyttes en vitenskaplig standard hentet fra Scando-Slavica, 

tidsskriftet til forbundet Assosciation of Scandinavian Slavists and Baltologists. Denne 

standarden er mer eller mindre identisk med ISO/R9-standarden (Haraldsson, iv), omtalt 

ovenfor – med unntak av variantene <x> eller <kh> (i stedet for <ch>) for х, < s ̀> (i stedet for 

<šč>) for щ, <ü> (i stedet for <ju>) for ю og <ä> (i stedet for <ja>) for я, for å oppnå tegn-

for-tegn translitterasjon (med unntak av <kh> for x). <Ü> og <ä> skal visstnok være valgt for 
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å være i tråd med translittereringen av ë som <ë>, skjønt hvis denne tøddel-markeringen skal 

indikere at vokalen har en prostetisk /j/, burde vel også translitterasjonen for ë endres til <ö>, 

hvis systemet skal være noenlunde konsekvent. 

 

Dette avsnittet vil imidlertid fokusere på Norsk språkråds transkriberingsregler13. Systemet 

ble presentert i 1970, i boken ”Russiske Navn. Samnordiske staveregler”, utgitt som nr 5 i 

Norsk språknemnds serie ”Skrifter”. Språkrådet vedtok imidlertid endringer i 1995, for å rette 

på svakheter i gjengivelsen av stemte sibilanter og j-vokaler (Haraldsson, 42). Lignende 

systemer benyttes også i de andre skandinaviske land (danskene og svenskene skiller seg fra 

nordmennene for eksempel ved å skrive <tj> for ч, og ikke <tsj>).  

 

Bokstavene а, б, в, г, д, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф og ы transkriberes på vanlig vis, selv 

om fonemet /u/ i norsk ortoepi  har begrenset tilknytning til bokstaven <u> - slik sett er det 

teknisk umulig å gjenskape riktig uttale av /u/lyden i bynavnet Санкт Петербург med norsk 

ortoepi – med <u> vil uttalen bli [u], mens det eneste alternativet, <o>, gir i disse 

omgivelsene [ɔ]). 

 

For tre av sibilantene er det kun små overraskelser – ш transkriberes som <sj>, som jo er 

standardkombinasjonen for [ʃ] i norsk rettskrivning, mens transkriberingen av ч følger det 

tyske mønsteret, med en prepositiv <t> (<tsj>). Ц transkriberes som <ts>, mens х får en 

engelsk løsning (<kh>) – ellers kunne man vel også forventet <ch>, gitt norsk språks nære 

tilknytning til tysk. 

 

Transkripsjonene for de stemte sibilantene reflekterte opprinnelige det faktum at norsk ikke 

har slike lyder – dermed ble ж og з transkribert på samme måte som henholdsvis ш og с. Det 

samme gjøres som nevnt på tysk (skjønt uttalereglene der gjør bruk av <s> for з mindre 

problematisk), men på norsk fungerte dette åpenbart ikke spesielt bra, og transkripsjonene ble 

endret  i 95-utgaven av systemet, der s-en ble erstattet med <z> i begge transkripsjoner. Den 

siste sibilantendringen berørte щ, som opprinnelig ble transkribert som <stsj> (altså 

tilsvarende сч), men som nå skulle følge det vanlige prinsippet: <sjtsj>. Endringene fikk 

imidlertid ikke tilbakevirkende kraft på allerede etablerte statsnavn som Aserbajdsjan, 

Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan.  

                                                 
13 Gjengitt i Henki Haraldssons kompendium om russisk fonetikk, s. 42 
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De /j/-kombinerte vokalene markeres med foranstilt <j>. Dette gjelder også e-ene – e 

transkriberes med prepositiv <j> i framlyd, etter vokal og etter hardt og bløtt tegn (og ellers 

uten), mens ë (<jo>) mister sin <j> etter transkriberingskombinasjoner som ender på den 

samme bokstaven (altså etter ж, ш, ч, щ); э transkriberes alltid som <e>, uten diakritiske 

merker. Etter bløtt tegn transkriberes også и som <ji>.  

 

Også her ble det gjort endringer i 1995. Den svært hyppige bruken av <j> i det gamle 

systemet førte til mye ortopeisk usikkerhet. Sjuganov kunne således etter de gamle reglene 

leses på hele fire måter, Шуганов, Жуганов, Сюганов og Зюганов. I tillegg til å innføre 

<z> i transkriberingene for de stemte sibilantene, ble det derfor bestemt at der ю, я og ё følger 

direkte etter с eller з, skal de transkriberes henholdsvis som <iu>, <ia> og <io> – Зюганов 

vil dermed transkriberes som Ziuganov. For e kan også <ie> benyttes, men kun etter 

kombinasjoner av с/з+ь, som i Афансьев / Afansiev. 

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и  попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 

 

Norsk transkripsjon 

Grjanul maiskij grom i veselje burnoju, pjanjasjtsjeju volnoj 

Okatilo: "Ej, vstavaj-ka i poprygaj vsled za mnoj. 

Vykhodi vo dvor i po luzjam begaj khot do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsia smesjnaja i svjataja detvora." 

 

Det mest merkbare særtrekket ved det norske transkripsjonssystemet er bruken av <j> i 

sibilanttranskriberingene. Problemene som dette fører til i kombinasjonene av с eller з og j-

vokaler løses riktignok, men løsningen fører igjen til nye ortoepiske problemer. Som 

eksempel kan nevnes ordet азиат, som i transkribert form (aziat) også vil kunne leses som 

азят. Dette kunne muligens også løses, ved å markere <i> som egen bokstav for eksempel 

etter fransk praksis , <ï> (se nedenfor), men reglene synes å ikke ta høyde for slike tilfeller.  
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Bruken av <j> til /j/-kombinerte vokaler virker ellers som en like god ide her, som i det tyske 

systemet. De systemene som i stedet benytter <i> eller <y> får raskt problemer med å holde j-

vokaler og vokalkombinasjoner separert, all den tid de også benytter de samme tegnene for и, 

ы og/eller й. Det norske systemet er også det eneste av de nasjonale  transkripsjonssystemene 

som presenteres her, som ikke kutter й i utlyd etter и/ы.  

 

Som alle de andre nasjonale transkripsjonssystemene presentert her, scorer det norske også på 

det praktiske aspektet (altså tegntilgang for leser og skriver) og den fonologiske similariteten 

(ettersom de fleste transkripsjonsløsningene jo er basert på brukernes morsmål). Hva lesbarhet 

og estetikk angår, er forholdene litt bedre enn på tysk, men også her blir det i overkant mange 

bokstaver for de litt mer avanserte sibilantene (<sjtsj>). I tillegg kommer de nevnte ortoepiske 

utfordringene, selv om muligheten for å gjøre bruk av z for [z] gjør dette systemet noe 

smidigere enn det foregående. 

 

7.3 Fransk transkribering 
Det franske systemet er naturlig nok underlagt fransk ortoepi. Dette fører imidlertid til at én 

russisk bokstav kan transkriberes på opptil fire franske måter, og det er også flere bokstaver, 

inkludert noen av dem som hittil har vært regnet som uproblematiske, som har slik varierende 

bruk14.  

 

Likevel er flere av de ellers uproblematiske tegnene like lite kompliserte å transkribere her 

som ellers. Denne listen inkluderer а (<a>), б (<b>), в (<v>), д (<d>), з (<z>), к (<k>), л 

(<l>), м (<m>), о (<o>), п (<p>), р (<r>), skjønt den tilhørende russiske lyden er ikke en del 

av det franske fonologiske system, т (<t>) og ф (<f>). Det er altså fire av de vanligvis 

uproblematiske som får problemer med franske uttaleregler (beskrevet i Fløttum, Halvorsen & 

Lorentzen, s. 230). Г kan for eksempel ikke transkriberes med <g> i alle tilfeller. Dette fordi 

foranstilt <g> i kombinasjon med <e> eller <i> leses som [ʒ]. For at bokstavkombinasjonen 

ге skal kunne leses noenlunde riktig innen fransk ortoepi, må man sette inn en <u> mellom de 

to, slik at Георгий transkriberes som Gueorgui.  

 

 
14 Systemet presenteres i sin helhet på Wikipedia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_du_russe_en_fran%C3%A7ais 
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И hører også med blant de fransk-problematiske bokstavene. Den kompliserende faktoren her 

er at <i> kan brukes sammen med andre vokaltegn for å representere vokallyder som ikke 

nødvendigvis har noe med enkelttegnenes tilhørende språklyder. I alle tilfeller der и opptrer 

etter andre vokaltegn (bortsett fra и selv), transkriberes bokstaven med <ï>, for å skille uttalen 

av vokalen fra den foregående. I alle andre tilfeller benyttes vanlig <i>. Михаил blir derfor 

transkribert som Mikhaïl, mens мир blir mir.  

 

Videre er heller ikke bruk av н noen enkel affære. I de aller fleste posisjoner benyttes bare 

<n> som forventet, men <n> kombinert med foranstilt <i> (for  eller <y> i absolutt utlyd (en 

ikke helt uvanlig kombinasjon i russiske mannlige etternavn) representerer innen fransk 

ortoepi fremre nasal vokal. For å motvirke dette setter franskmennene derfor på en stum <e> 

på slutten av ordet, slik at Гагарин staves Gagarine. Dette gjelder imidlertid ikke der ин 

forekommer i andre posisjoner, for eksempel i framlyd (som индустрия). 

 

Den fjerde av de problematiske kjernebokstavene er с. Den kompliserende faktoren her er at 

<s> i intervokalisk posisjon blir stemt i fransk ortoepi. Der dette inntreffer, må bokstaven 

derfor transkriberes med dobbel <s>, for at ikke Новосибирск skal leses som 

Новозибирск. Transkripsjonen blir derfor Novossibirsk.  

 

Sibilantene, derimot, har alle kun én transkripsjon hver. Х har samme løsning som de 

engelske, <kh>, mens ц transkriberes fonologisk med <ts>. For alle de andre er det imidlertid 

nye løsninger. Ж transkriberes alltid med <j>, ettersom de er tilknyttet samme språklyd. For 

ш benytter franskmennene <ch>, som jo ellers også benyttes for х (i ISO/R9) og ч (i de fleste 

ovennevnte systemer som unnviker diakritiske tegn). For ч brukes <tch>, altså 

transkripsjonen for ш forutgått av en <t>, som det også gjøres i tysk og norsk transkripsjon. 

Щ transkriberes som så ofte ellers som en kombinasjon av de to foregående, og blir dermed 

<chtch>.  

 

Hverken hardt eller bløtt tegn transkriberes, og dermed gjenstår j-vokalene, samt de av deres 

motparter som enda ikke er nevnt. De gjenstående vanlige vokalene har alle enkle 

transkripsjoner. Ы transkriberes i alle tilfeller som <y>, э som <e>, og у som <ou>, ettersom 

<u> alene i fransk fonologi representerer en lyd nærmere norsk og svensk u enn den russiske 

у.  
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De gjenstående /j/-kombinerte motpartene (samt й) inkluderer til gjengjeld de bokstavene 

med flest varianter. Av disse er й og ë de minst varierte, med to mulige transkripsjoner. I 

utlyd etter и eller ы transkriberes й ikke i det hele tatt, ellers som <ï>. Med andre ord blir 

Тротский transkribert som Trotski og Андрей som Andreï. Ë er enda mer ensidig, og 

transkriberes nesten alltid som <io> (Селезнёв – Selezniov) – unntakene er enkelte navn som 

av sedvane staves med <e>, for eksempel etternavnet til den tidligere sovjetlederen Горбачёв 

(Gorbatchev).  

 

Litt mer komplisert er transkriberingen av е, ю og я. Den første og siste har fire muligheter, 

den midterste tre. Både ю og я kan transkriberes identisk med sine motparter, dersom 

foregående bokstav er и eller й. Мария Биюлина vil således transkriberes som Maria 

Bioulina. I alle andre tilfeller markeres j-lyden imidlertid med varianter av bokstaven <i>. 

Etter vokaler (bortsett fra и, selvsagt) må i-en holdes adskilt fra disse på samme måte som и 

holdes adskilt fra foregående vokal, med <ï>. Маяковский blir således Maïakovski, mens 

союз transkriberes som soïouz. I alle andre tilfeller markeres j-vokal med regulær <i>: Юрий 

Яковлев transkriberes derfor som Iouri Iakovlev. For я finnes det imidlertid unntak fra 

reglene – for enkelte navn har kombinasjonen <ya> blitt sedvane, for eksempel Ялта (Yalta).  

 

For е er unntakene litt flere. Bokstaven kan transkriberes kun som <e>, etter konsonant 

(Чехов/Tchekhov) eller и/й (Киев/Kiev). E transkriberes også som <ïe> etter vokal annet 

enn и – Киреев blir dermed transkribert som Kireïev. I framlyd eller etter stavelsesskillende 

tegn benyttes <ie> (Евгеньев – Ievgeniev). Sedvanebaserte unntak finnes her også, enkelte 

navn med e i framlyd skrives ikke med <ie>, men bare <e> (Ельцин – Eltsine); på samme 

måte finnes navn der <ie> benyttes i stedet for forventet <e> (Тургенев – Turgeniev). 

Dessuten finnes den fjerde transkriberingsvarianten <é>, også basert på sedvane, som i 

Ленин/Lénine.  

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 
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Fransk transkripsjon 

Grianoul maïski grom i veselie bournoïou, pianiachtcheïou volnoï 

Okatilo: "Eï, vstavaï-ka i poprygaï vsled za mnoï. 

Vykhodi vo dvor i po lujam begaï khot do samogo outra. 

Posmotri, kak nositsia smechnaïa i sviataïa detvora." 

 

Sett med internasjonale øyne har det franske transkriberingssystemet flere svakheter, først og 

fremst ved at i-bokstaven brukes i for mange translitterasjoner. Selv om man gjør forskjell 

med <i> og <ï>, er dette likevel ikke nok til å kunne bestemme korrekt uttale ut fra den 

transkriberte teksten. Det er eksempelvis ikke mulig å fastslå om ”Maria” skal leses med tre 

stavelser (Мария) eller to (Маря). Det samme gjelder ”Mikhaïl” (Михаил? Михайл?).  

 

I tillegg kan transkripsjonene bli ganske bokstavrike, når det brukes flere 

tretegnskombinasjoner (<iou>, <tch>) og også en kombinasjon på fem bokstaver (<chtch>) 

for én bokstav. "Skrekkeksemplet" пьянящею går her fra åtte bokstaver (eller sju, ettersom 

bløtt tegn droppes i transkripsjonen) til femten, hvilket er kun ett tegn mindre enn den tyske – 

hadde ordet stått i akkusativ ville antallet vært likt (”pianiachtchouïou”). Det blir altså bra 

resultater på praktikk, mens det blir noen minuspoeng i forhold til fonologisk similaritet – 

bruken av <j> for ж har eksempelvis svært begrenset gyldighet utenfor fransk. Dette virker 

også negativt inn på  lesbarheten, og det franske systemet synes nest verst i klassen så langt 

hva angår bokstavtetthet. 

 

7.4 Spansk transkribering 
Til tross for det spanske språkets slektskap med fransk, er spansk ortografi og ortoepi ganske 

mye enklere enn den franske. Dette reflekteres i at det er langt færre transkriberingsvarianter 

her enn hos naboene i nord, og de begrenser seg på ett unntak nær til j-vokalene15.  

 

De vanlige transkripsjonene gjelder for а (<a>), б (<b>), в (<v>), д (<d>), з (<z>), к (<k>), л 

(<l>), м (<m>), н (<n>), о (<o>), п (<p>), р (<r>), с (<s>), т (<t>), у (<u>) og ф (<f>). 

Valget for з kan kanskje være noe overraskende, ettersom språklyden denne bokstaven er 

tilknyttet i spansk ortoepi (for spanske ortoepi generelt, se Torrego fra s. 382) ikke 

 
15 Systemet er beskrevet på http://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_del_Idioma_Ruso 
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sammenfaller med den russiske bokstavens (/z/), men ettersom det russiske fonemet overhode 

ikke finnes i standard spansk fonologi, er det heller intet annet tegn som passer bedre.  

 

Ett fellestrekk med det franske systemet, og det eneste unntaket fra regelen om fravær av 

variasjon utenfor j-vokalene, er transkripsjonene av г. I likhet med fransk (og mange andre 

språk) knyttes bokstaven til ulike språklyder, avhengig av omgivelsene; med etterfølgende 

<e> eller <i> blir uttalen [ɣ]. Selv om den spanske fonetiske variasjonen er forskjellig fra den 

franske, er løsningen den samme; foran <e> og <i> skrives г som <gu>.  

 

Når det gjelder de ”avanserte” sibilantene, finnes de fleste av de russiske lydene ikke i det 

spanske fonemsystemet, bortsett fra ч. Derfor er de, i likhet med з/<z>, stort sett de samme 

som for de engelske systemene (BGN/PCGN og ALA-LC), ж (<zh>), ш (<sh>),  ч (<ch>), щ 

(<shch>) og ц (<ts>). Unntaket er х, hvis fonem på spansk representeres av bokstaven <j>. 

Чехов transkriberes således som ”Chejov”. 

 

J-vokalenes transkripsjoner utviser derimot mer variasjon. Е, ё, ю og я veksler alle mellom 

<i>, <y> og ingen markør foran henholdsvis <e>, <o>, <u> og <a>, skjønt betingelsene for 

valg av markør varierer. Alle får imidlertid foranstilt <y> i framlyd (Yaroslavl, yunosha, 

Yeltsin, yolka). Ingen markør benyttes først og fremst etter и eller й (Norvegia, v Norvegiu, 

Kiev). For e gjelder samme forhold etter konsonanter, og for ë etter bokstavene ж, ш, ч og щ 

(Vershinin, Gorbachov). I alle andre omgivelser benyttes <i> som markør. 

 

Transkriberingen av й følger tendensen vi har sett gjennom alle de nasjonale 

transkriberingssystemene. Bokstaven transkriberes ikke i utlyd etter и eller ы – ellers med 

<i>. Малейший transkriberes dermed som maleishi.  

 

J-vokalenes motparter, derimot, er like entydige i sine transkripsjoner som resten av alfabetet. 

Den eneste store overraskelsen her er kanskje at ы ikke transkriberes som <y>, men <i>.  

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 
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Spansk transkripsjon 

Grianul maiski grom i veselie burnoiu, pianiashcheiu volnoi 

Okatilo: "Ei, vstavai-ka i poprigai vsled za mnoi. 

Vijodi vo dvor i po luzham begai jot do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsia smeshnaia i sviataia detvora." 

 

Det spanske systemet gjør det langt bedre enn det franske på bokstavtetthet, faktisk det beste 

av de nasjonale systemene. Dette letter naturlig nok leseprosessen (og gjenspeiler også 

forskjellen mellom fransk og spansk rettskrivning). Overbruken av <i> virker derimot i 

motsatt retning  - det er eksempelvis vanskelig å vite om "maria" skal leses med to eller tre 

stavelser, ettersom det ikke gjøres forskjell på ия og я. Det er for så vidt også noe underlig at 

også ы skal transkriberes med <i>, ettersom den langt mer vanlige løsningen med <y> er 

minst like kurant innen spansk ortoepi som i andre språk.  

 

 

7.5 Chat-transkribering 
I tillegg til de offisielle translittereringssystemene som her er presentert, finnes også mer 

uformelle standarder16, brukt i elektronisk kommunikasjon. Disse uformelle standardene ble 

opprinnelig mest brukt i e-post og internettfora – her er det kyrilliske alfabetet imidlertid nå 

tilgjengelig, og bruk av translittereringsstandarder, formelle eller uformelle, gikk en tid 

tilbake. Men med introduseringen av SMS og IM (Instant Messaging – chatting i et én-til-én 

forhold, i motsetning til vanlige chat-rom, der forholdet er mange-til-mange) fikk bruken 

igjen et oppsving. Én av grunnene til at dette er populært er at kyrilliske tekstmeldinger bare 

tillater 60-70 tegn per melding, mens meldinger skrevet med latinske bokstaver kan inneholde 

opptil 160.  

 

Selv om disse standardene er uformelle står de likevel overfor de samme utfordringene som 

vanlige translittereringssystemer. Spesielt i forbindelse med SMS er det et poeng at vinningen 

ikke går for mye opp i spinningen, slik at her, nesten mer enn ellers, etterstrebes et 1:1 forhold 

for at bokstavkombinasjoner ikke skal spise opp de ekstra tegnene man har til rådighet. Disse 

systemene har også en noe mer begrenset brukergruppe – her er det i alle tilfeller snakk om 

brukere som kan russisk og som derfor vet hvordan ordene skal uttales, og derfor bare trenger 

 
16 Funnet på http://en.wikipedia.org/wiki/Informal_romanizations_of_Russian 
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å gjenkjenne dem. Dette gjør at man kan være litt friere i hvilke transkriberingskoder man 

velger – selv om man bruker <j> for både ж og й vil det for de fleste russisktalende ut fra 

konteksten være åpenbart hvilken bokstav som er ment. Ettersom situasjonen er uformell, er 

det heller ikke spesielt viktig at den konverterte teksten er reversibel, hvilket igjen gir enda 

mer frihet.  

 

Gitt systemenes uformelle status er det heller ingen regler som foreskriver hverken den ene 

eller den andre bruken, og alle variantene som benyttes vil derfor presenteres her en masse. 

Som i alle konverteringssystemer er det imidlertid også her noen konverteringer som har flere 

(eventuelt færre) varianter enn andre. Den greske ”bokstavkjernen” er som i nesten alle 

systemer relativt uproblematisk: а (<a>), б (<b>), в (<v>), г (<g>), д (<d>), з (<z>), и (<i>), 

к (<k>), л (<l>), м (<m>), н (<n>), о (<o>), п (<p>), р (<r>), т (<t>) og ф (<f>). 

 

For e er variasjonen begrenset til om eksplisitt /j/ skal markeres eller ikke i framlyd og etter 

stavelsesskillende tegn, med foranstilt <y> og <j> som mulige representasjoner. Den 

kyrilliske varianten ë varierer mellom å følge vanlig kyrillisk praksis (<e>, uten markering), 

<yo>, <jo> og <ë>.  

 

Ж har også flere variasjonsmuligheter. <Zh> er ganske vanlig, men <g> og <j> er heller ikke 

uvanlig (mulig inspirert av fransk), og en rent grafisk inspirert variant er <*>. <J> benyttes 

også for й, naturlig nok, sammen med <i> og <y>. For с og у skulle man kanskje ikke tro det 

var mange variasjoner, men her benyttes, i tillegg til de latinske fonetiske motpartene også de 

latinske grafiske motpartene <c> og <y>.  

 

Videre finnes det varianter for alle de påfølgende sibilantene. Х transkriberes både med <h>, 

<x> og <kh>. For ц finnes også allerede kjente varianter – <ts> og <c>. Ч er imidlertid en av 

de tegnene som har fått en litt mer uvanlig konverteringskode; i tillegg til <ch> benyttes også 

tallet <4>. Det siste tegnet er grafisk sett ikke ulikt det kyrilliske utgangspunktet, samtidig 

som det representerer et tallord der den første bokstaven er nettopp ч.  

 

Sistnevnte poeng er antakeligvis også grunnen til at <6> benyttes for ш, i tillegg til den mer 

vanlige <sh> (sekstallet er også observert i bruk for б, skjønt ikke spesielt ofte). Denne 

bokstaven har imidlertid også en tredje latinsk versjon, i den grafisk likere <w>. Dette siste 

forholdet går for øvrig også den andre veien – i såkalt ”mock cyrillic”, der man erstatter 
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latinske bokstaver med grafisk lignende kyrilliske, typisk på plakater som reklamerer for 

russlandrelaterte filmer eller arrangementer, er det vanlig å erstatte <w> med ш (for eksempel 

i den engelske tittelen på den russiske filmen Ночной Дозор/Night Шatch).  

 

Både <sh> og <w> benyttes også for den tilsvarende bløte konsonanten (den ortoepiske 

forskjellen mellom ш og щ er tross alt ikke så stor, og for de russisktalende brukerne er det 

som nevnt uproblematisk å skjelne mellom de to). Men variantlisten ender ikke der; i tillegg 

finnes den tyske <sch> (som for så vidt gir et inntrykk av en noe forlenget sj-lyd), GOSTs 

<shh>, den tradisjonelle translitterasjonen <shch> og også <shsh>.  

 

For bløtt og hardt tegn er det igjen mindre variasjon. Begge kan skrives med <'>, mens hardt 

tegn i tillegg kan varieres med <">. Begge utelates ofte også helt – bløtt tegn transkriberes 

dog som oftest etter л, som vel også representerer det konsonantparet der forskjellen mellom 

den bløte og den harde lyden er mest merkbar.  

 

For ы finnes imidlertid ingen overraskende løsninger; valget står som oftest mellom <y> og 

<i>. For de to siste bokstavene ю og я kan man imidlertid bevitne noe mer kreativitet. Begge 

gjengis med bokstavkombinasjoner varierende mellom de sedvanlige markørene <y>, <i> og 

<j>, men ю transkriberes også av og til bare som <u>, og я har en grafisk basert latinsk 

motpart i <R> (her benyttes alltid stor bokstav, ettersom den grafiske likheten valget baserer 

seg på, vanskelig kan gjelde for den minuskule varianten) – et forhold som også reverseres på 

samme måte som mellom <w> og ш.  

 

Gitt de ganske frie bruksreglene innenfor dette systemet (i den grad man kan kalle det det), 

kan det godt forekomme at forskjellige transkriberingskoder benyttes for den samme 

bokstaven, selv innenfor samme tekst eller ord, avhengig av den enkelte brukers skjønn. Det 

kan eksempelvis virke naturlig for vedkommende å transkribere й med <i> etter mørke 

vokaler og <j> etter lyse, eller omvendt, eller etter helt andre kriterier.  

 

Kyrillisk skript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 



 
 

 

74

Chat 

GrRnyl maiskij grom i vesel'e byrnou, p'RnRweu volnoi 

Okatilo: "Ej, vstavai-ka i poprygai vsled za mnoi. 

Vyhodi vo dvor i po lu*am begaj xot' do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsR sme6naR i svRtaR detvora." 

 

Det er vel begrenset hvor mange av løsningsforslagene som finnes innenfor chat-

transkribering som er aktuelle, men det er tross alt nesten mulig å velge seg fram i all 

variasjonen til et tilnærmet 1:1 forhold mellom kyrilliske og latinske tegn (noe som er forsøkt 

gjennomført etter beste evne i transkriberingseksemplet). Løsningsforslagene er for så vidt 

praktisk tilgjengelige, men tegnvalgene blir tidvis så i overkant kreative at det blir en 

utfordring å lese teksten. 
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8 Forslag til nytt translitterasjonssystem 

Etter å ha sett på flere systemer både for translitterasjon og transkribering, er turen kommet 

for litt konstruktiv kritikk. Før vi kommer så langt som til mitt eget forslag til et 

translitterasjonssystem, skal vi kort sammenfatte (noen av) utfordringene ved å overføre tekst 

fra det russiske til det latinske alfabetet. 

 

8.1 Utfordringer 
Aller først skal vi imidlertid gjenta forskjellene mellom de to overføringsformene. Både 

transkribering og translitterasjon innebærer altså å omsette en tekst fra en skriftkonvensjon til 

en annen, i dette konkrete tilfellet mellom to alfabet. Forskjellen er at for translitterasjon er 

det et krav at det skal være et gjensidig og eksklusivt motsvarighetsforhold mellom tegnene 

(og eventuelt tegnkombinasjonene) i de to konvensjonene. Et eksempel kan for variasjonens 

skyld hentes fra forholdet mellom den latinske og den greske skriftkonvensjonen. Moderne 

gresks skriftsystem har tre bokstaver og dessuten to digrafiske kombinasjoner som alle 

realiseres fonetisk som lyden /i/ (Sofroniou & Ping, s. 14-15). I transkribering til det latinske 

alfabetet vil alle disse bare gjengis med <i>, mens translitterasjon krever fem forskjellige 

representasjoner for denne ene lyden, for at man skal kunne gjenskape den opprinnelige 

greske teksten. I det russiske alfabetet finnes for så vidt lignende forhold, skjønt ikke fullt så 

dramatiske som i det greske. 

 

Grunnen til dette er at mens transkribering altså fokuserer mest på å komme nærmest korrekt 

uttale basert på ortoepien i mottakerspråket, befatter translitterasjon seg først og fremst med 

reversibilitet – det skal være mulig å rekonstruere teksten i det opprinnelige alfabetet (i dette 

tilfellet det russiske), med grunnleggende kjennskap til konverteringsreglene, men ikke 

nødvendigvis kjennskap til korrekt russisk ortografi eller grammatikk. På grunn av dette 

prinsippet vil enkelte fonologiske fenomener ved russisk (og alle språk der forholdet mellom 

grafem og språklyd og varierer) ikke kunne fanges opp, og riktig uttale vil fordre at leseren er 

kjent med russisk ortoepi. Målet med en transkripsjon er derimot en gjengivelse som er så 

trofast mot originaluttalen som mulig med mer eller mindre konvensjonelle bokstaver, men da 

vil man i de aller fleste tilfelle ikke lenger kunne garantere reversibilitet (og ofte er jo det 

fonologiske inventaret også varierende).  

 



 
 

 

76

For russisk er de to mest fremtredende slike fonologiske variasjoner vokalreduksjon og 

assimilasjon. Av vokalreduksjonens subkategorier er vel den mest merkbare akan’je, der [a] 

og [o] etter hard konsonant eller vokal faller sammen i ett tegn i trykksvak posisjon ([ʌ] i 

fremlyd og første pretoniske stavelse, ellers [ә] – med mindre de etterfølger ж, ш eller ц, da 

resultatet blir [ɪ]). En annen subkategori er ikan’je (som med tanke på antall berørte tegn vel 

er mer frekvent), der vokaler (med unntak av [u]) etter bløte konsonanter i trykksvak posisjon 

reduseres til [ɪ] (Haraldsson, ss. 4-9).  

 

Som eksempel på hvor forskjellige resultater dette gir i forholdet mellom transkribering og 

translitterering, kan nevnes det russiske ordet for skjegg – борода. Her ligger trykket på siste 

stavelse, og de to foregående vokalene reduseres i forhold til regelen om akan’je. Ved 

transkribering vil dette bli tatt hensyn til, og med latinske tegn kan ordet ende opp som 

barada. Dermed får man en tilnærmet korrekt uttale (med et mulig unntak av trykket, dersom 

leseren ikke er kjent med dette), men dersom man ikke vet hvordan ordet staves med 

kyrilliske bokstaver er det umulig å vite om den opprinnelige stavemåten er борода, барада, 

барода eller борада. Translittereringsmetoden, derimot, er grafembasert, og vil resultere i 

ordet boroda. Det vil dermed være mulig å gjenskape ordet i kyrillisk drakt, men for en leser 

som ikke er kjent med russisk ortoepi vil uttalen sannsynligvis bli feil. Det samme vil 

imidlertid være tilfelle med de fleste språk som benytter det latinske alfabet (og selv 

kjennskap til russisk ortoepi er ingen garanti for riktig uttale, hvis man ikke vet hvor trykket 

ligger).  

 

Assimilasjon påvirker først og fremst korrelativt stemte/ustemte konsonanter (unntatt [v] og 

[vj]) - siste fonem i enhver gruppe av slike konsonanter påvirker alle de foregående (altså 

såkalt regressiv stemthetsassimilasjon) (Haraldsson, ss. 19 – 22). I tillegg kommer regelen om 

avstemming i utlyd, som da vil gjelder en hel gruppe av disse konsonantene. Dette vil naturlig 

også gi forskjellig utslag i overføring fra det russiske til det latinske alfabetet. Verbet везти 

(transportere) vil for eksempel translittereres som vezti, men transkriberes som vesti, ettersom 

lyden [t] i gruppen vil påvirke den forutgående, som ellers ville vært stemt. Dette gjør det for 

øvrig vanskelig å skjelne dette verbet fra вести (føre, lede) i transkribert form.  

 

Her skal det altså fokuseres på translitterering fremfor transkribering. Dette fordi målet er et 

forslag til en internasjonal standard for overføring mellom de to alfabetene, og latinske 

bokstavers forhold til foner og fonemer i sine respektive språk varierer sterkt. Ettersom 
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transkribering er fonembasert og etterstreber korrekt uttale hos leseren, må hver lyd 

transkriberes med hensyn til de ortoepiske reglene i leserens språk – det kan bli en utfordring 

for en finne å uttale et russisk ord som er transkribert etter franske uttaleregler, og det er en 

umulig oppgave å finne grafemer som fungerer for alle språk.  

 

I teorien er det ingen begrensninger for hvilke tegn man kan benytte i translitterering. Som 

eksempel på kreative translittereringsløsninger kan man nevne transkrpsjonsmetoder brukt i 

chat og ellers på Internett (nevnt i kapittel 7.5) der blant annet ч kan translittereres som <4>. 

Forholdet mellom grafem og fonem er tross alt arbitrært, og så lenge man er konsekvent og 

gjør oppmerksom på hvilke konvensjoner man legger til grunn for translittereringen, står man 

fritt til å velge hvilke tegn som skal representere hvilke lyder. Det er i prinsippet intet i veien 

med å la bokstaven <b> representere lyden /e/, så lenge man altså er konsekvent og gjør 

oppmerksom på dette forholdet. Man må imidlertid ikke nødvendigvis gjøre det fullt så 

vanskelig for seg selv (og eventuelle lesere). Dersom begge alfabetene man translitterer 

mellom har grafem med felles fonem, vil den slags kreativitet stort sett bare føre til unødig 

forvirring.  

 

8.2 Systemforslaget 
Med dette in mente ser man at det er en rekke bokstaver innen det latinske alfabet hvis 

ortoepiske forhold er tverrspråklig relativt uproblematisk. Dermed kan vi sette opp følgende 

tabell (den kyrilliske bokstaven til venstre, etterfulgt av det primære IPA-symbolet og det 

latinske grafemet): 

 

А, а – /a/ – A, a 

Б, б – /b/ – B, b 

В, в – /v/ – V, v 

Г, г – /g/ – G, g 

Д, д – /d/ – D, d 

З, з – /z/ – Z, z 

И, и – /i/ – I, i 

К, к – /k/ – K, k 

Л, л – /l/ – L, l 

М, м – /m/ – M, m 

Н, н – /n/ – N, n 

О, о – /o/ – O, o 

П, п – /p/ – P, p 

Р, р – /r/ – R, r 

С, с – /s/ – S, s 

Т, т – /t/ – T, t 

У, у – /u/ – U, u 

Ф, ф – /f/ – F, f 
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Enkelte av bokstavene kan likevel oppleves som mindre uproblematiske. Bokstaven <u> er 

eksempelvis i språk som engelsk (som strengt tatt ikke har /u/-fonemet), svensk, fransk, 

nederlandsk, islandsk og til dels norsk tilknyttet andre fonemer enn den russiske bokstaven, 

men det overveldende flertall av latinskskrivende språk kombinerer denne bokstaven med 

fonemet /u/, noe som også gjenspeiles i sammenfallet mellom det grafiske uttrykket og IPA-

symbolet. Det samme kan sies for <z>, som i blant annet tysk og til dels italiensk (Dardano & 

Trifone, s. 391) representerer en ustemt alveolar affrikat (altså tilsvarende russisk ц) i stedet 

for den russiske stemte alveolare frikativen (og i europeisk spansk er den tilhørende lyden en 

ustemt dental frikativ).  

 

De resterende 15 bokstavene, som utgjør de største problemene, kan grovt deles inn i 

stavelsesskillende (hardt og bløtt) tegn, sibilanter (bortsett fra c) og j-vokaler (herunder 

inkludert ы og э).  

 

8.2.1 Stavelsesskillende tegn 

Utfordringen her er at ingen latinskskrivende språk har tegn med tilsvarende funksjon. 

Gjennom historien er det sågar blitt fremmet flere forslag om å fjerne disse to tegnene selv fra 

det russiske alfabetet (se kapittel 5.1.4), og de funksjonene de utfører i moderne russisk er i 

det overveldende flertallet av ikke-kyrilliske indoeuropeiske språk altså enten overflødige 

eller realisert på andre måter – de språkene som har palataliserte konsonanter har som oftest 

egne tegn eller kombinasjoner for disse, og ingen av dem har behov for å skille j-vokaler fra 

foregående konsonanter.  

 

Bare fordi det ikke finnes noe naturlig translitterasjonsvalg for disse tegnene blir det 

imidlertid problematisk å kutte dem helt og holdent, ettersom man ville måtte gi opp 

reversibiliteten. De forskjellige standardene som markerer disse to grafemene er mer eller 

mindre unisone i sin bruk av apostrof for bløtt tegn – muligvis inspirert av slovakisk og 

tsjekkisk, der palataliserte t-er og d-er kan med et diakritisk tegn som riktignok er til 

forveksling lik apostrof, men som faktisk er en halv hake (for sammenligningens skyld kan 

vises en <t> med apostrof og halvhake: <t’> / <ť>) (Trávniček s. 11). Gitt mangelen på 

kandidater er dette løsning så god som noen – apostrofen er generelt svært lett tilgjengelig, 

forstyrrer ikke skriftbildet nevneverdig for dem som ikke vet eller bryr seg om hva bløtt tegn 
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er, samtidig som de som har satt seg inn i uttalereglene ikke mister informasjon i 

translitterasjonsprosessen.  

 

Hva så med hardt tegn? Det finnes ikke et eneste vestlig, latinisert språk som har et tegn med 

lignende bruk. Den eneste funksjonen hardt tegn spiller i dag, er å markere de tilfellene der en 

konsonant i stavelsesutlyd ikke påvirkes av j-vokal i fremlyd i neste stavelse, som oftest i 

prefigerte verb der prefikset ender på hard konsonant, mens verbstammen begynner på j-

vokal, for eksempel съесть, men også i enkelte fremmedord, som объект. Ettersom j-vokaler 

som ю og я ikke finnes i latiniserte språk er det heller ingen bruk for et lignende tegn, så her 

står man helt uten noen praksis fra å basere seg på. Dermed må man være kreativ og finne på 

en løsning – skjønt det kan vel være en fordel å utelukke grafemer som allerede er tilknyttet 

fonemer.  

 

Én mulighet er å hente inspirasjon fra den stavelsesskillende funksjonen, og velge et tegn som 

<|>, noe som i objekt-eksemplet ovenfor ville resultere i <ob|jekt>. Det kan imidlertid 

innvendes at det er til dels stor likhet mellom dette tegnet og grafemet <l> – eventuelle 

misforståelser ville sikkert kunne få en snarlig oppklaring, men det optimale ville jo være om 

de ikke oppstod i det hele tatt. Andre kandidater er <!>, <”>, <#>, <¤>, <%>, <&>, </>, <£>, 

<$>, <=>, <+>, <\>,  <§> etc. Det grafemet de fleste translittereringssystemer benytter er <”>. 

Riktignok er dette tegnet opptatt – det benyttes blant annet til å indikere direkte tale – men 

forvirring vil i hvert fall i teorien ikke oppstå, fordi funksjonen for indirekte tale bare 

inntreffer når tegnet står i hver sin ende av en tekst, mens ъ i moderne russisk kun brukes 

internt i ord (i tekster fra før reformen i 1918 ble tegne også brukt i utlyd). Vi får altså en 

slags funksjonsbasert komplementær distribusjon, og siden koblingen dem imellom allerede 

er etablert, er det vel egentlig ingen grunn til å forsøke å reparere noe som allerede fungerer.   

 

Konklusjonen blir dermed at det i grunnen ikke er noe å innvende mot den allerede 

eksisterende translittereringspraksis: 

 

Ъ, ъ – /-/ – ” Ь, ь – /-/ – ’ 
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8.2.2 Sibilanter 

I denne gruppen inkluderes ж, х, ц, ч, ш og щ. X kan vel strengt tatt ikke kategoriseres som 

en sibilant, men vi tar den med fordi den knapt kan kategoriseres som j-vokal eller 

stavelsesskillende tegn, og den deler løsning med de ekte sibilantene. Ingen av disse 

bokstavenes tilhørende fonemer har noen motsvarighet i det latinske språk, og derfor ble det 

heller utviklet egne bokstaver for disse i alfabetet. Derimot finnes nesten alle i forskjellige 

moderne latiniserte språk, og ulike språk har utviklet forskjellig strategier for å håndtere 

problemet.  

 

Disse strategiene kan i europeisk sammenheng grovt deles inn i øst og vest eller slavisk og 

germansk/romansk. Unntaket er rumensk, som er et østlig romansk språk (men som likevel 

benytter den østlige strategien). Det finnes selvsagt dessuten europeiske språk utenfor disse 

familiene (her kan nevnes albansk, som geografisk må kunne regnes som østlig, men som i 

vesentlig grad benytter den vestlige strategien), men de er relativt små og, med unntak av de 

keltiske språkene, mer eller mindre enkeltstående. Det er i realiteten altså to strategier å velge 

mellom – bokstavkombinasjoner og diakritiske tegn, der den første brukes mest i vestlige 

språk, mens de slaviske legger hovedvekten på diakritiske tegn. Flere av de østlige språkene 

benytter imidlertid også bokstavkombinasjoner, også for fonemer som i tillegg har sitt eget 

diakritiske grafem.  

 

Hva translittereringssystemer angår, fordeler de seg omtrentlig på følgende vis: 

transkripsjonssystemer rettet mot spesifikke språk benytter den strategien som er mest i bruk i 

målspråket, grovt inndelt altså bokstavkombinasjoner i vest, diakritiske tegn i øst, mens mer 

internasjonalt og vitenskapelig innrettede systemer som ISOs (og FNs) translittereringssystem 

benytter diakritiske tegn.  

 

Diakritiske tegn forholder seg i de aller fleste tilfelle til de aktuelle russiske grafem på 

følgende vis: ж – <ž>, ч – <č>, ш – <š> og щ – <šč>. Av disse kan det muligens stilles 

spørsmål ved valget av <č> og <šč>. I de fleste språk der det første benyttes, betegner <č> 

den harde varianten av den postalveolare, ustemte affrikaten, og det kunne vel ikke være helt 

galt, når man likevel skal bruke diakritiske tegn, å velge et som betegner den bløte varianten 

(som polsk ć (Slupski, s. 42)), og som dermed vel ville korrespondere bedre med den russiske 

lyden. Det må sies at i det som tidligere var kjent som serbokroatisk, der man benyttet både 
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det latinske og det kyrilliske alfabetet, korresponderte den kyrilliske bokstaven ч med den 

latinske č (Mønnesland, s. 27), men på den andre siden korresponderer da heller ikke den 

serbokroatiske ч (som er hard) rent fonologisk med den russiske (som er bløt).  

 

Likeledes framstår valget av šč for щ som noe pussig – ikke bare betegner begge disse 

tegnene harde lyder i språkene der de benyttes, man kan heller ikke la vær å undre seg over 

behovet for en bokstavkombinasjon her (i den nyeste ISO-standarden er den gamle digrafen 

nå erstattet med <ŝ>, men løsninger tilsvarende den gamle løsningen synes fortsatt å være de 

mest brukte). Dette siste gjelder for øvrig også i svært høy grad de translittereringssystemer 

som gjennomgående benytter bokstavkombinasjoner – når den russiske forlengede bløte 

postalveolare frikativen skal translittereres gjøres det (nesten) alltid som en kombinasjon av ш 

og ч, selv om undertegnede personlig ikke kan huske å noensinne ha hørt dette forholdet 

bekreftet i russisk tale (og i den kombinasjonsbasert GOST-standarden17, som er utviklet av 

russerne selv, har man ikke valgt denne framgangsmåten).  

 

Man kan mistenke at denne praksisen stammer fra polsk, der man kan finne denne 

fonemkombinasjonen i samme posisjon man finner щ i tilsvarende russiske ord – på polsk 

tilsvarer det russiske еще eksempelvis jeszcze, der bokstavkombinasjonen szcz betegner en 

fonemkombinasjon av hard frikativ og affrikat, noe som også stemmer overens med den harde 

diakritiske tegnkombinasjonen. Men det er tross alt snakk om russiske fonemer, og ikke 

polske. Man skulle vel tro at det var mer nærliggende å benytte en bokstav assosiert med en 

bløt lyd, som det polske tegnet ś, ettersom fonemet i originalspråket også er bløtt. Riktignok 

kan man påpeke at den russiske щ er noe uttrukket, og at dette ikke reflekteres i bruk av en 

enkelt bokstav, men dette er vel det eneste fortrinnet denne mest vanlige praksisen har overfor 

det polske grafemet. 

 

I vesteuropeiske språk (og albansk) er derimot bokstavkombinasjoner den vanligste strategien 

for å handskes med fonemer som ikke dekkes av grunnbokstavene, i alle fall for 

konsonantlydene. Løsningene her er like mange som i språkene der man har gått for 

”diakritiske” løsninger, i hvert fall hvis man ser bort fra de mindre vanlige fonemene.  

 

De systemene som har forskjellige løsninger er da også utviklet innenfor ulike språk. Den 

engelskspråklige verden har flere forskjellige translittereringsstandarder (se kapittel 6), men 
 

17 Se kapittel 6.5 
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alle som opererer med bokstavkombinasjoner benytter <sh> for ш. Innen fransk, derimot, er 

<ch> foretrukket, og for tysk <sch>. Likeledes finnes forskjellige versjoner av ж (engelsk 

<zh>, skandinavisk <zj>, fransk <j>, mens tysk ikke gjør forskjell på den stemte og ustemte 

lyden, skjønt i det gamle DDR benyttet man <sh> for den stemte (Zikmund, s. 35) og ч 

(engelsk <ch>, skandinavisk <tsj>/<tj>, fransk <tch>, tysk <tsch>). 

 

For щ er situasjonen stort sett den samme som i systemer der man benytter diakritiske tegn. 

De fleste standarder kombinerer kombinasjonene for ш og ч, noe som resulterer i <shch> for 

de fleste engelske standarder, den noe lengre <chtch> innen fransk tradisjon, og den mildt 

sagt tungvinte tyske varianten <schtsch>. Som nevnt under drøftingen av de diakritiske tegn, 

er dette strengt tatt lite representativt for moderne russisk ortoepi, og GOST-standarden, som 

er utviklet i Russland, har en annen løsning som er mer økonomisk enn alle disse: <shh>. Det 

opereres også med kombinasjonen <sch>, som jo også greier å begrense bokstavbruken bedre 

enn de fleste av alternativene, men som kan komme i konflikt dersom man velger <ch> som 

translitterasjon for ч, som ville føre til brist på reversibiliteten i ord som счастье.  

 

Når det gjelder ц, synes de to alternativene å være tegnet <c> og digrafen <ts>. Begge er noe 

problematiske løsninger – den mer naturtro løsningen <ts> kompromitterer reversibiliteten, 

mens <c> som representant for affrikaten /ts/ faller ikke akkurat naturlig for de fleste 

vesteuropeere. For slavere er <c> imidlertid et åpenbart valg, ettersom den kyrilliske 

bokstaven er tilknyttet den samme affrikaten som deres egen <c>. Når man da er i en slik 

situasjon der det blir feil uansett hvilken løsning man velger, er det vel mest fornuftig å gå for 

den med problemer, altså <c>.  

 

Bokstaven х står i en særstilling, fordi det tilhørende fonemet i nesten samtlige latiniserte 

europeiske språk (der dette inngår i det fonologiske inventaret) representeres av en 

bokstavkombinasjon. De eneste tilfellene der en slik lyd kobles til ett enkelt tegn er slovensk 

og det tidligere serbokroatisk (nå kroatisk, bosnisk og montenegrinsk – serbisk benytter 

kyrilliske bokstaver), og da kun med en vanlig <h>, og ikke noe diakritisk tegn. I språk som 

polsk, tsjekkisk, slovakisk og tysk, derimot, er kombinasjonen <ch>, og de første tre kan 

ellers ikke sies å være beskjedne med bruk av diakritiske tegn. I tysk translitterering og 

transkribering brukes da også dette tegnet for х – det samme gjelder for de skandinaviske 

språkene. Blant de engelske standardene, derimot, er kombinasjonen <kh> den vanlige. ISO-

standarden gir faktisk to alternativer, <ch> og <h>, hvilket vel må kunne sies å være noe 
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unødvendig. Et translitterasjonssystem skal vel helst ikke la det være opp til brukeren hvilken 

kode han skal benytte. 

 

Både diakritiske tegn og bokstavkombinasjoner som strategier har sine fordeler og ulemper. 

Diakritiske tegn holder det grafiske uttrykket rent og ryddig, og forenkler utfordringen det kan 

være å oppnå reversibilitet, ved at man da kan utarbeide et 1:1 forhold mellom alfabetenes 

grafem. Det er jo ellers umulig å få til et slikt forhold ettersom det latinske alfabet, i sin 

grunnleggende form, er syv bokstaver kortere enn det russiske, men dersom man inkluderer 

alle de ulike grafiske variantene som finnes av det latinske (som finnes i nesten alle 

europeiske språk, fra islandsk til tyrkisk og fra portugisisk til finsk), får man en overflod av 

tegn å velge mellom, selv om det er en del overlapping (ш kunne således translittereres som 

<š>, <ş>, <x> eller til og med <s>, avhengig av om man valgte å følge henholdsvis, slavisk, 

rumensk/tyrkisk, portugisisk eller ungarsk praksis).  

 

De to største problemene med den ”diakritiske” metoden er imidlertid lesing og skriving. 

Riktignok er hovedmålet med translitterering reversibilitet, og korrekt uttale sekundært, men 

uttale bør likevel ha en viss prioritet, og for brukere av det latinske alfabet som ikke er vant til 

bokstaver dekorert med haker, aksenter, prikker og haler kan dette være en utfordring.  

 

Skriveproblemet kan dog synes å være enda viktigere. For en bruker som skal produsere tekst 

med et system som benytter seg av diakritiske tegn, må jo ha lett tilgang til disse tegnene på et 

tastatur eller i en trykkpresse. Riktignok gjør de aller fleste latiniserte språk bruk av bokstaver 

utenom de grunnleggende latinske grafemer, men ingen av disse tegnene kan sies å være 

felles for et stort flertall av disse språkene. De aktuelle diakritiske tegn diskutert ovenfor er i 

europeisk sammenheng ikke i bruk utenfor baltiske og slaviske språk, og dermed heller ikke 

vanligvis tilgjengelig på det store flertall av tastatur og presser.   

 

Ved hjelp av bokstavkombinasjoner kan man imidlertid begrense seg til de 26 bokstavene 

som er gjennomgående tilgjengelige i alle latiniserte land, og som utgjør det engelske 

alfabetet. Dette vil da gå på bekostning av et renere grafisk uttrykk, men ikke nødvendigvis i 

så stor grad at teksten blir vanskelig å lese. I tillegg blir det selvsagt umulig å oppnå et 1:1 

forhold i translittereringskoden, men det er likevel mulig å unngå flertydighet, i alle fall for 

sibilantene.  
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Dette oppnås ved at alle bokstavkombinasjonene som benyttes inneholder minst ett grafem 

som ikke brukes på egen hånd, for at de latinske bokstavkombinasjonene ikke skal kunne 

forveksles med translittererte kyrilliske bokstavkombinasjoner. Dermed utelukkes polske 

løsninger som <cz> (for ч) og <sz> (for ш), ettersom <c>, <s> og <z> allerede er naturlige 

valg for de mer uproblematiske grafemene. De samme gjelder kombinasjoner hentet fra 

italiensk (<ci> og <sci> tilsvarende de polske eksemplene).  

 

De gjenværende basisbokstavene er <e>, <h>, <j>, <q>, <w> og <x> – de fleste 

bokstavkombinerende systemer benytter <h> som modifikator, og dette er neppe helt tilfeldig. 

I skandinaviske språk benyttes som tidligere nevnt kombinasjonene <sj> og <zj> for ш og ж, 

mens ч har trippelkombinasjonen <tsj>, og det er i teorien intet i veien med å kombinere 

bokstaven på samme vis med <k> for х, og kanskje <sjj> (eller <sjtsj>, om man skal følge 

den mest brukte tradisjonen) for щ, men å bruke dette grafemet her er å begrense utvalget når 

vi kommer til j-vokalene. Dette synes unødig, når det finnes et alternativ i <h>, som også er i 

bruk i flere systemer.  

 

Spørsmålet blir da hvilke bokstaver som skal settes foran <h> for å representere de russiske 

grafemene. Selv om vi har prioritert brukervennlighet (tegntilgjengelighet) over 

bokstaveffektivitet i valget mellom diakritiske tegn og kombinasjoner betyr ikke dette at vi 

ikke kan la effektivitet bestemme valget av kombinasjoner, noe som tilsier at de engelske 

løsningene er å foretrekke. Tysk translitterering er jo spesielt grafemrik, men også franske 

løsninger er mindre optimale enn de engelske.  

 

De bokstaver som da får en entydig løsning er ж (<zh>), х (<kh>), ч (<ch>) og ш (<sh>). Det 

er dog noe vakling hva angår щ. Som tidligere nevnt er det vanligste å translitterere dette som 

om bokstavens tilhørende lyd tilsvarte en kombinasjon av ш og ч, med det ene unntaket av 

GOST-standarden, som skriver <shh>. De finnes også de som benytter den tyske <sch>-

kombinasjonen for щ, som jo for så vidt heller ikke er mer enn tre bokstaver lang, men som er 

uskjelnelig fra den russiske сч-kombinasjonen. Den tilhørende språklyden er den samme, men 

reversibiliteten vil kompromitteres, for eksempel i det imperfektive verbet расчищать. 

GOST-standardens versjon synes derfor å være den beste – ikke bare er den bokstaveffektiv, 

den gir også inntrykk av en lang lyd, i stedet for en kombinasjon av to andre lyder, slik de 

øvrige alternativene gjør. For denne grafemgruppen foreslås dermed følgende 

translitterasjoner: 



 
 

 

85

 

Ж, ж – /ʐ/ – Zh, zh 

Х, х – /x/ – Kh, kh 

Ч, ч – /t͡ɕ/ – Ch, ch 

Ц, ц – /t͡s/ – C, c 

Ш, ш – /ʂ/ – Sh, sh 

Щ, щ – /ɕː/ – Shh, shh 

 

8.2.3 J-vokaler 

I denne gruppen havner dermed de bokstavene som enda ikke har vært diskutert, nemlig е, й, 

ы, э, ю, я og ё. Som х i sibilantgruppa kan vel ikke ы eller э sies å være j-vokaler, men 

translittereringen av э henger sammen med translittereringen av vokaltegnet e, og vi har i et 

tidligere kapittel sett at ы skaper problemer for flere translitterasjonssystem. Videre kan vel й 

knapt kategoriseres som vokal, men den henger sammen med selve representasjonen av /j/, og 

diskuteres dermed sammen med j-vokalene.  

 

Den minst problematiske bokstaven er ы. Språklyden [i] finnes riktignok ikke i like mange 

europeiske latinskskrivende språk, men de fleste som kommer nærmest (polsk, tsjekkisk og 

slovakisk) benytter <y>, og selv om denne bokstaven er tilknyttet flere andre fonemer i andre 

språk, er dette antakeligvis så nært man kommer. Et alternativ kunne være bokstaven <ı>, fra 

det tyrkiske alfabet, som betegner en bakre, trang, urundet vokal (mens den russiske vokalen 

er sentral, trang og urundet), og i estisk translitterering benytter man bokstaven <õ> (Päll, 

prilozhenije 2) – slike løsninger må imidlertid regnes som diakritiske spesialtegn. Med <y> 

blir det heller intet behov for å skille ut parvokalen и / <i>, i motsetning til for eksempel а/я. 

 

Når det gjelder de resterende tegnene, kan man, som med sibilantene, diskutere om man skal 

benytte diakritiske tegn eller bokstavkombinasjoner. Fordelene og ulempene er for så vidt de 

samme, skjønt bokstavkombinasjoner benyttes mest til diftonger – de språkene som har ikke-

latinske vokallyder benytter i overveiende grad spesialvokaltegn, og ikke vokalkombinasjoner 

(jfr våre egne æ, ø, og å.) 

 

Den svenske slavisten Gunnar Jacobsson (Jacobsson, s. 24) har lagt fram et hypotetisk forslag 

til skandinavisk translitterering, muligens med inspirasjon fra kommunistenes 

latiniseringsprosjekt, der de j-vokalene får følgende latinske ekvivalenter: ё – <å>, е – <e>, ю 

– <ü>, я – <ä>/<æ> og э – <ö>/<ø> (<æ> og <ø> for de språkene der disse bokstavene er i 

bruk, dvs. norsk og dansk). Systemet var som sagt tiltenkt den skandinaviske språkverden, 
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men med litt tilpassing kunne nok disse bokstavene også benyttes i verden for øvrig også. 

Tødler er ganske vanlig tilgjengelig på de fleste tastatur, så hvis man dropper de norsk-danske 

variantene, og rett og slett unnlater å translitterere ë (denne bokstaven er tross alt ikke 

vanskeligere å produsere enn <ä>), får man et mer eller mindre 1:1 forhold. Problemet er dog 

at disse tegnene, med unntak av <ë>, allerede er i bruk i en rekke språk, inkludert tysk, 

svensk, finsk, estisk og ungarsk, der de representerer helt andre lyder. Det er i og for seg 

uproblematisk, ettersom disse lydene ikke finnes i russisk, men om en bedre løsning kan 

finnes, er det vel ikke noen grunn til ikke å velge den framfor denne.  

 

Det langt på vei vanligste er å benytte bokstavkombinasjoner. Ettersom /j/ uttales eksplisitt 

dersom det ikke er noen foregående konsonant å påvirke, translittererer man disse bokstavene 

ved å ta utgangspunkt i en vanlig vokal, og så sette inn det man mener er det mest egnede 

grafemet for å representere j-lyden. Dette vil da variere fra språk til språk, men det er noe 

mindre variasjon å spore på dette feltet enn for sibilantene – valget står mellom tre grafem: 

<i>, <y> og <j>.  

 

Her kan vi også trekke en slags grov skillelinje, mellom de romanske språkene på den ene 

siden og de germanske og slaviske på den andre, der de førstnevnte varierer mellom <y> og 

<i>, mens de sistnevnte holder seg til <j>. Dette fordi <j>, i de romanske språkene (i dette, 

som i mye annet, oppfører engelsk seg som et romansk språk) representerer så å si alle andre 

lyder enn /j/, alt fra /ʤ/ i engelsk, /ʒ/ i fransk og portugisisk, /h/ i spansk, /j/ i rumensk, og i 

italiensk inngår ikke bokstaven i det offisielle alfabetet (Dardano & Trifone, s. 387). Disse 

kan så deles inn mellom engelsk og de andre, der de andre språkene stort sett holder seg til 

<i>, mens engelsk i overveiende grad går for <y> (som er den mest vanlige måten å 

representere /j/ i det språket), skjønt den amerikanske ALA-LC-standarden benytter <i>.  

 

Germanske og slaviske språk, derimot, er i sammenligning bemerkelsesverdig samstemte i 

bruk av <j> for /j/. Den eneste avvikende bruken finner man i Skandinavia, der <j> brukes for 

å representere andre lyder, og da i kombinasjon med <s> (og i norsk med <k>). Det faller 

dermed naturlig for disse språkene å translitterere russiske j-vokaler ved hjelp av <j>. 

Slaviske språk som skrives med latinske bokstaver har som sagt ikke j-vokaler, men alle har 

bløte konsonanter, og løser utfordringen på forskjellig vis.  
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Polsk opererer tilsynelatende etter samme prinsipp som Kadinskij (se s. 32), som delte de 

russiske vokalene inn i tre i stedet for to, ved at j-vokaler i palataliserende stilling ble skilt ut 

som egen gruppe. Der man i russisk ortografi har en j-vokal som etterfølger en konsonant 

kombineres vokalen med <i> (russisk небо – polsk niebo), mens der j-vokal etterfølger en 

annen vokal eller står i fremlyd kombineres vokalen med <j> (russisk я – polsk ja).  

 

Sydslaviske språk som skrives med det latinske alfabet er identiske i løsningen, sannsynligvis 

fordi de i lang tid ble talt innenfor samme land – det eneste offisielle sydslaviske språk talt 

utenfor det tidligere Jugoslavia er bulgarsk, som skrives med kyrilliske bokstaver, og selv om 

я inngår i det bulgarske alfabetet, benyttes den kun til å representere fonemkombinasjonen 

/ja/, ikke som den grafisk identiske russiske vokalen. I slovensk og det tidligere serbokroatisk 

benyttes vokal forutgått av <j>, som i "ljubav" (i den kyrilliske versjonen som benyttes i 

Serbia opererer man med egne bokstaver for de bløte konsonantene, som љ og њ).  

 

Andre slaviske språk har rett og slett færre bløte konsonanter enn russisk, og man nøyer seg 

derfor med å markere de palataliserte lydene, i stedet for å ha et ekstra sett vokaltegn, og der 

/j/ uttales eksplisitt i russisk benyttes gjennomgående <j>, selv i det kyrilliske serbisk, som 

skriver Jugoslavia som Југославија.  

 

Som sagt er det altså ikke noe direkte overførbart system i ikke-russiske slaviske språkene 

som kan tjene som latinsk erstatning for det russiske systemet av j-vokaler. Det nærmeste man 

kommer er akkurat det samme man finner i de vestlige translittereringssystemene; 

kombinasjoner med <i> og (oftere) <j>.  

 

I valget mellom alternativene faller det da naturlig å la seg styre av prinsippet om 

reversibilitet. Løsningene med <i> og <y> er i den forbindelse noe upraktiske, fordi disse 

bokstavene også brukes til å translitterere henholdsvis и og ы. Det kan vel med rette hevdes 

at bruk av <j> vil føre til ortoepisk forvirring for talere av de fleste romanske språk, men selv 

transkripsjoner basert på disse språkenes egne ortoepiske regler kan by på uttalemessige 

problemer – en russiskukyndig engelskmann som støter på det transkriberte navnet 

Myasnikov eller Miasnikov kan like gjerne finne på å lese det med fire stavelser som med tre 

(og i tillegg stemme s-en og legge trykket på feil stavelse, men det ville kreve ganske 

omfattende translittereringsregler for å unngå slikt). Man skal også ta hensyn til 

reversibiliteten, og disse talerne vil ikke ha større problemer med en translitterasjon som 
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benytter <j> enn de vil ha med germanske, latiniserte slaviske og også andre romanske språk 

(selv om disse ikke nødvendigvis leser <j> som /j/), og uansett hvilket grafem man velger, vil 

det være ortoepiske tvilstilfeller for alle hvis språk knytter <j> til en annen språklyd enn /j/. 

Dette virker dermed som det beste alternativet.  

 

Etter å ha fastsatt en bokstavkombinasjon for j-vokalene, er det så et spørsmål om i hvor stor 

grad denne kombinasjonen trenger å benyttes, noe som må vurderes for hvert vokalpar. 

Hovedfunksjonen med disse translittereringskodene er jo å skille j-vokalen fra den vanlige. Vi 

har allerede etablert <i> og <y> som translitterasjoner for и og ы, og ettersom vi her kan 

benytte to forskjellige latinske bokstaver, er det også meningsløst å kombinere <i> med <j> 

ettersom den enkelt kan skjelnes fra <y> uten hjelp. I tillegg får ikke denne bokstaven noen /j/ 

når den figurerer i framlyd eller etter vokaler og stavelsesskillende tegn – Иркутск uttales 

ikke [jir'kutsk].  

 

For de andre parene er imidlertid situasjonen annerledes. Man kan dog vurdere i forhold til 

bruksfrekvens i hvor stor grad kombinasjonen er nødvendig. For parene а/я og у/ю synes 

forskjellen i bruksfrekvensen så liten at det er hensiktsmessig å benytte kombinasjonen 

konsekvent, det vil si at de versjonene med /j/ translittereres som henholdsvis <ja> og <ju>. I 

tilfellet о/ё kan man kanskje lure på om det er noe poeng å translitterere den sistnevnte med 

en egen kombinasjon (det virker naturlig å velge <jo>), ettersom bruksfrekvensen for den 

kyrilliske bokstaven begrenses både av at bokstaven bare skal benyttes i spesifikke og relativt 

sjeldne tilfeller, og at den enda sjeldnere faktisk brukes i disse tilfellene – tegnet regnes ikke 

en gang som en egen bokstav. Kunne den ikke følge samme translittereringsformel som е? 

Eller ikke translittereres i det hele tatt – som tidligere nevnt er det en relativt smal sak å 

produsere tegnet selv med et norsk tastatur. Det kan vel hevdes at kombinasjonen kan føre til 

en noe uelegant bokstavbruk, ettersom ё, i motsetning til ю og я, kan opptre i kombinasjon 

med sibilanter som ж, ш, ч og щ, som også translittereres med kombinasjoner, men det 

finnes motargumenter. For det første ville det kanskje være lettere å lese <jeshhe> eller 

<jeshhë>, men ordet korrekte uttale ville neppe falle naturlig for utenforstående – de som er 

kjent med filmen om krigsskipet Потёмкин er sjelden klar over den korrekte uttalen av 

navnet. I tillegg vil det kreve gode kunnskaper om russisk ortografi for å reversere en 

translitterasjon av et ord som (i teorien) inneholder denne bokstaven, og disse ordene er i 

tillegg ikke svært frekvente. Det synes derfor mest hensiktsmessig å benytte kombinasjonen 

konsekvent her også. 
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Det eneste gjenstående paret er da е/э. I dette tilfellet er det faktisk så stor forskjell i 

bruksfrekvensen (sistnevnte benyttes svært sjelden, mens førstnevnte er svært frekvent, ikke 

bare i ordrøtter, men også i affikser) at det kan synes fordelaktig å begrense bruken av 

kombinasjonen noe. Kombinasjonsbruk fører tross alt til flere bokstaver, og det kan neppe 

være noe i veien med å forenkle leseprosessen (det kan by på problemer å komme seg 

helskinnet gjennom et ord som перемереть hvis det skal translittereres som 

<pjerjemjerjet’>), dersom det kan gjøres uten at man kompromitterer reversibiliteten. Skal 

man så begrense bruk av kombinasjonen virker det mest naturlig å beholde <j> der /j/ faktisk 

uttales, altså i fremlyd av ord og der bokstaven etterfølger andre vokaler eller bløtt tegn, og å 

droppe den ellers. Slik vil eksempelvis navnet Елизавета translittereres som Jelizaveta. 

 

Dette fordrer imidlertid som sagt at reversibiliteten ikke kompromitteres. Nå må man vel 

kunne si at den ikke er i noen overhengende fare, ettersom bruken av э er ganske begrenset 

(og i tilfeller der den benyttes i fremlyd vil den uansett ikke kunne forveksles med e, ettersom 

vi her vil benytte <je> som translitterasjon), men det er likevel tilfeller der det kan oppstå 

usikkerhet om hvilken kyrilliske bokstav som er utgangspunktet. Som eksempel på dette kan 

nevnes fremmedordet мэр (ordfører), som i enkelte bøyningsformer, for eksempel nominativ, 

dativ, instrumentalis og lokativ flertall, vil være uskillelig fra ordet мера (middel) – i tillegg 

er jo det russiske formverket slik at det er flere former av det ene ordet som ligner på andre 

former av det andre (<mer> ville for eksempel kunne være nominativ entall av borgermester, 

eller genitiv flertall av middel), slik at en mekanisk reversering kunne føre til grammatiske så 

vel som ortografiske feil.  

 

Derfor kan det være fordelaktig å skille ut э med en egen translittereringskode. Vi er 

imidlertid i ferd med å slippe opp for vokaler. Det latinske grunnalfabetet har tross alt bare 

seks vokaltegn, og de er nå alle opptatt. Det kunne kanskje være en mulighet å kombinere <e> 

med en annen vokal, ettersom е skrives med <j> etter vokal, men i svært mange språk vil en 

slik kombinasjon tolkes enten som en diftong eller alternativ stavemåte for andre vokaler 

utenfor det latinske grunnalfabetets fonemer. Det kan derfor virke som man likevel må ty til 

diakritiske tegn. I så tilfelle må man gjøre et valg mellom de aktuelle kandidatene. Enkelte 

begrensinger melder seg imidlertid ganske fort – det er eksempelvis neppe hensiktsmessig å 

benytte ”eksotiske” tegn som <ē>, <ĕ>, <ė>, <ę> eller <ě>, som ingen av dem enkelt lar seg 

produsere på et tastatur som ikke er tilpasset språkene der de benyttes. Av de gjenværende 
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virker det som en dårlig idé å benytte aksenter (<é>, <è>) ettersom disse ofte assosieres med 

trykk. Da gjenstår <ë> og <ê> – av disse vil vel førstnevnte kunne føre til en del forvirring for 

de som faktisk har kjennskap til det russiske alfabet, og valget faller da på sistnevnte.  

 

Nå som vokaltegnparene er diskutert gjenstår kun й. Denne bokstaven er altså nært knyttet til 

j-vokalene, som vi kan se av hvordan den dukker opp i substantivenes bøyningsformer som 

har såkalt Ø-form, for eksempel maskulin nominativ entall (герой mot akkusativ героя) og 

genitiv flertall av feminina (линий mot nominativ ental линия) og nøytra (зданий mot 

nominativ entall здание). Det er derfor naturlig å velge samme bokstav for denne som man 

markerer j-vokalenes /j/ med, dvs <j> – faren for forveksling er relativt liten, ettersom й i all 

hovedsak kun benyttes i posisjon mellom vokal og konsonant, eller i absolutt utlyd, altså 

posisjoner der j-vokaler aldri opptrer. Det finnes dog noen få unntak i fremmedord som 

район og майор. For disse få unntakene vil det dermed være en liten fare for 

sammenblanding med ë, for den som ikke er kjent med russisk ortografi. Skal man være på 

den sikre siden kan man derfor skille slike tilfelle fra ë-ord med en apostrof mellom <j> og 

vokalen – selv om apostrof allerede brukes til å translitterere bløtt tegn, er det ingen fare for 

forvirring, ettersom bløtt tegn etter både ortografien og logikkens regler ikke kan forekomme 

etter й (majortittelen vil da translittereres som maj'or).  

 

For disse tegnene blir løsningsforslagene dermed: 

 

Е, е – /je/ – (J)e, (j)e 

Ё, ё – /jo/ – Jo, jo 

Й, й – /j/ – J(’), j(’) 

Ы, ы – [i] – Y, y 

Э, э – /e/ – Ê, ê 

Ю, ю – /ju/ – Ju, ju 

Я, я – /ja/ – Ja, ja 

 

 

8.2.4 Historiske bokstaver 

Da gjenstår kun de fire bokstavene som ble kuttet i skriftreformasjonen etter den russiske 

revolusjonen. Disse bokstavene ble kuttet fordi det ikke lenger representerte lyder som ikke 

hadde annen grafisk representasjon – noe som gjør det vanskelig å finne gode latinske 

representasjoner for dem som opprettholder reversibiliteten, uten å benytte diakritiske tegn.  
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På den andre siden faller de fleste av argumentene mot diakritiske tegn bort i disse 

grafemenes tilfelle, ettersom de tilhørende fonemene ikke skiller seg fra de som tilhører de 

gjenlevende bokstavene. Et av problemene med diakritiske tegn er at brukere ikke har den 

ringeste anelse om hvilken rolle de grafiske variasjonene spiller i ortoepien, men her er det 

ingen uttalemessige variasjoner, kun grafiske.   

 

Et annet argument mot diakritiske tegn er at de er vanskelige å produsere på et 

gjennomsnittstastatur. Heldigvis er variasjonsmulighetene mye større for vokaler enn for 

konsonanter, og tre av de gjenværende fire bokstavene er nettopp vokaler. Dette, sammen 

med det faktum at bokstavenes bruks vil være relativt lavfrekvent og begrenset til brukere 

med en viss kunnskap, gjør at man kan ta seg noen flere friheter med den grafiske 

representasjonen av disse kyrilliske tegnene.  

 

For ѣ er det mest naturlig å velge en variasjon av <e>, ettersom disse to tegnene har identiske 

tilhørende fonem. Hva den diakritiske variasjonen angår er <ê> i bruk til э – dermed gjenstår 

<è>, <é> og <ë> av de mest tilgjengelige variantene. Alle ble riktignok forkastet av diverse 

grunner i valget for э, av forskjellige grunner – aksentvariantene fordi aksenter ofte indikerer 

trykk, og <ë> fordi den er identisk med en kyrillisk bokstav tilknyttet et helt annet fonem. I et 

slikt valg virker trykkmarkering som det mest uproblematiske, og ettersom aksent grave er 

den minst frekvente, virker det også naturlig å velge denne for ѣ.  

 

De samme argumenter for og mot diakritiske tegn gjelder i noen grad også for і og ѵ. For 

disse to tegnene er det naturlig å ta utgangspunkt i <i>, akkurat som <e> er et naturlig 

utgangspunkt for ѣ. Her er det imidlertid ikke benyttet noen diakritiske tegn på forhånd, samt 

at det russiske alfabetet ikke har noen lignende bokstaver som kan skape forvirring. Dermed 

kan vi unngå trykkproblematikken ved å velge tegn som <ï> og <î>. Det gjør neppe noen stor 

forskjell hvilket tegn som velges for hvilket, men siden <ï> er grafisk likest i virker det som et 

argument for det valget like godt som noe. <Î> blir da den latinske representasjonen for den 

greske bokstaven. 

 

Den andre greske bokstaven, og den siste, ѳ, volder kanskje noe mer hodebry, ettersom den 

representerer en konsonantlyd, /f/. Problemet er rett og slett den grafiske representasjonen – 

det synes unaturlig å benytte en av de ubrukte latinske bokstavene, som <q>, men på den 
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andre siden finnes det ikke noe lett tilgjengelig (eller vanskelig tilgjengelig for den saks 

skyld) diakritisk variant av grafemet. Enkelte translittereringssystemer markerer forskjellen 

mellom ѳ og ф ved å sette en prikk over f-tegnet, men dette er et tegn som ikke finnes i noe 

naturlig alfabet, inkludert det fonetiske. Et annet alternativ kunne kanskje være tegnet <ſ>, 

som er passende likt det tilsvarende latinske for ф, og langt lettere å produsere enn 

prikkvarianten. Dessverre er tegnet ikke en regulær bokstav, og har dermed ikke en stor 

variant.  

 

Det kan se ut som om det blir vanskelig å finne selv et brukbart diakritisk tegn for fita. En 

bokstavkombinasjon med <f> virker da som det mest aktuelle løsningsalternativet. Hvilket 

igjen fører til spørsmålet om hvilken bokstav det er best å kombinere med. Åpenbart ville en 

bokstav som allerede er tilknyttet ett bestemt kyrillisk tegn falle dårlig ut, og ettersom det ikke 

er noen forskjell mellom denne foreldede bokstaven og ф (hvilket jo er grunnen til at den er 

foreldet), bør kombinasjonen ideelt ikke føre til noen ortoepisk vakling. Ettersom <h> 

allerede er bruk ganske flittig i konsonantkombinasjoner, er det derfor kanskje grunn til å 

vurdere dens nytte også i dette tilfellet (denne kombinasjonen benyttes også i GOST-

standarden, se s. 57). Den har ingen egenverdi innen systemet, og får ingen konsekvenser for 

<f>-tegnets ortoepi, så den synes å oppfylle begge kriterier. De foreldede tegnene vil da få 

følgende translittereringskoder: 

 

Ѣ, ѣ – /je/ – È, è 

І, і – /i/ – Ï, ï 

Ѵ, ѵ – /i/ – Î, î 

Ѳ, ѳ – /f/ – Fh, fh 

 

Dermed skulle alle bokstaver og bruksmåter være dekket – resultatet, med den siste gruppen 

inkludert, kan beskues i slutten av kapittelet. Som sagt er det vel neppe noen av løsningene 

som kan kalles revolusjonerende, ettersom mer eller mindre samtlige er lånt fra allerede 

eksisterende systemer, men jeg tør likevel påstå at denne kombinasjonen av løsninger er unik. 

Videre vil jeg hevde at de aller fleste bokstavkombinasjonene kan leses mer eller mindre 

intuitivt (så langt det går uten at man kommer over i transkribering), samtidig som systemet 

garanterer full reversibilitet – selv et dataprogram skal kunne reversere en russisk tekst 

translitterert etter dette systemet, selv om det ikke er et 1:1 forhold mellom de kyrilliske og de 

latinske bokstavene: 
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Kyrilloskript 

Грянул майский гром и веселье бурною, пьянящею волной 

Окатило: «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной. 

Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. 

Посмотри, как носится смешная и святая детвора.» 

 

Systemforslag 

Grjanul majskij grom i vesel'je burnoju, p'janjashheju volnoj 

Okatilo: "Êj, vstavaj-ka i poprygaj vsled za mnoj. 

Vykhodi vo dvor i po luzham begaj khot' do samogo utra. 

Posmotri, kak nositsja smeshnaja i svjataja detvora." 

 

 

А, а – A, a 

Б, б – B, b 

В, в – V, v 

Г, г – G, g 

Д, д – D, d 

Е, е – (J)e, (j)e 

Ё, ё – Jo, jo 

Ж, ж – Zh, zh 

З, з – Z, z 

И, и – I, i 

Й, й – J('), j(') 

К, к – K, k 

Л, л – L, l 

М, м – M, m 

Н, н – N, n 

О, о – O, o 

П, п – P, p 

Р, р – R, r 

С, с – S, s 

Т, т – T, t 

У, у – U, u 

Ф, ф – F, f 

Х, х – Kh, kh 

Ц, ц – C, c 

Ч, ч – Ch, ch 

Ш, ш – Sh, sh 

Щ, щ – Shh, shh 

Ъ, ъ – '' 

Ы, ы – Y, y 

Ь, ь – ' 

Э, э – Ê, ê 

Ю, ю – Ju, ju 

Я, я – Ja, ja 

Ѣ, ѣ – /je/ – È, è 

І, і – /i/ – Ï, ï 

Ѵ, ѵ – /i/ – Î, î 

Ѳ, ѳ – /f/ – Fh, fh 
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9 Tabeller 

Translitterasjonstabell  
 
Rus/Kyr ISO/R9 ISO 9 BGN/PCGN ALA-LC GOST 7.79 Mitt forslag
А, а A, a A, a A, a A, a A, a A, a 
Б, б B, b B, b B, b B, b B, b B, b 
В, в V, v V, v V, v V, v V, v V, v 
Г, г G, g G, g G, g G, g G, g G, g 
Д, д D, d D, d D, d D, d D, d D, d 
Е, е E, e E, e (Y)e, (y)e E, e E, e (J)e, (j)e 
Ё, ё Ë, ë Ë, ë (Y)ë, (y)ë Ë, ë Yo, yo Jo, jo 
Ж, ж Ž, ž Ž, ž Zh, zh Zh, zh Zh, zh Zh, zh 
З, з Z, z Z, z Z, z Z, z Z, z Z, z 
И, и I, i I, i I, i I, i I, i I, i 
Й, й J, j J, j Y, y I, i J, j J, j 
К, к K, k K, k K, k K, k K, k K, k 
Л, л L, l L, l L, l L, l L, l L, l 
М, м M, m M, m M, m M, m M, m M, m 
Н, н N, n N, n N, n N, n N, n N, n 
О, о O, o O, o O, o O, o O, o O, o 
П, п P, p P, p P, p P, p P, p P, p 
Р, р R, r R, r R, r R, r R, r R, r 
С, с S, s S, s S, s S, s S, s S, s 
Т, т T, t T, t T, t T, t T, t T, t 
У, у U, u U, u U, u U, u U, u U, u 
Ф, ф F, f F, f F, f F, f F, f F, f 
Х, х Ch, ch H, h Kh, kh Kh, kh X, x Kh, kh 
Ц, ц C, c C, c Ts, ts T͡s, t ͡s C(z), c(z) C, c 
Ч, ч Č, č Č, č Ch, ch Ch, ch Ch, ch Ch, ch 
Ш, ш Š, š Š, š Sh, sh Sh, sh Sh, sh Sh, sh 
Щ, щ Šč, šč Ŝ, ŝ Shch, shch Shch, shch Shh, shh Shh, shh 
Ъ, ъ " " " " " " 
Ы, ы Y, y Y, y Y, y Y, y Y', y' Y, y 
Ь, ь ' ' ' ' ' ' 
Э, э Ė, ė È, è E, e Ė, ė E`, e` Ê, ê 
Ю, ю Ju, ju Û, û Yu, yu I ͡u, i͡u Yu, Yu Ju, ju 
Я, я Ja, ja Â, â Ya, ya I ͡a, i͡a Ya, ya Ja, ja 
I, i I, i Ì, ì – Ī, ī I(`), i(`) Î, î 

Ѳ, ѳ Ḟ, ḟ F, f̀ – Ḟ, ḟ Fh, fh Fh, fh 

Ѣ, ѣ Ě, ě Ě, ě – Ie͡, i͡e Ye, ye È, è 

Ѵ, ѵ Ẏ, ẏ Ỳ, ỳ – Ẏ, ẏ Yh, yh Ýý 
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Transkripsjonstabell 
 

Rus/Kyr Fransk Tysk Spansk Sc-Sl Norsk Chat 
А, а A, a A, a A, a A, a A, a A, a 
Б, б B, b B, b B, b B, b B, b B, b 
В, в V, v W, w V, v V, v V, v V, v 
Г, г G(u), g(u) G/W, g/w G(u), g(u) G, g G, g G, g 
Д, д D, d D, d D, d D, d D, d D, d 
Е, е (I/Ï)e/É, 

(i/ï)e/é 
(J)e, (j)e (I/Y)e, (i/y)e E, e (J/I)e, (j/i)e (Y/J)e, 

(y/j)e 
Ё, ё Io/E, io/e (J)o, (j)o (I/Y)o, (i/y)o Ë, ë (J)o, (j)o E/Yo/Jo 
Ж, ж J, j S(c)h, s(c)h Zh, zh Ž, ž Zj, zj Zh/G/*/J, 

zh/g/*/j 
З, з Z, z S, s Z, z Z, z Z, z Z, z 
И, и I/Ï, i/ï I, i I, i I, i I, (j)i I, i 
Й, й –/Ï, ï –/I, i –/I , i J, j J, j I/Y/J, i/y/j 
К, к K, k K, k K, k K, k K, k K, k 
Л, л L, l L, l L, l L, l L, l L, l 
М, м M, m M, m M, m M, m M, m M, m 
Н, н N(e), n(e) N, n N, n N, n N, n N, n 
О, о O, o O, o O, o O, o O, o O, o 
П, п P, p P, p P, p P, p P, p P, p 
Р, р R, r R, r R, r R, r R, r R, r 
С, с S(s), s(s) S(s), s(s) S, s S, s S, s S/C, s/c 
Т, т T, t T, t T, t T, t T, t T, t 
У, у Ou, ou U, u U, u U, u U, u U/Y, u/y 
Ф, ф F, f F, f F, f F, f F, f F, f 
Х, х Kh, kh Ch, ch J, j Ch/X, ch/x Kh, kh H/X/Kh 
Ц, ц Ts, ts Z, z Ts, ts C, c Ts, ts C/Ts, c/ts 
Ч, ч Tch, tch Tsch, tsch Ch, ch Č, č Tsj, tsj Ch/4, ch/4 
Ш, ш Ch, ch Sch, sch Sh, sh Š, š Sj, sj Sh/W/6, 

sh/w/6 
Щ, щ Chtch, 

chtch 
Schtsch, 
schtsch 

Shch, shch Šč/S̀ , šč/s ̀ Sjtsj, sjtsj Sh/W/Sch, 
sh/w/sch 

Ъ, ъ – – – " – '/"/– 
Ы, ы Y, y Y, y I, I Y, y Y, y Y/I, y/i 
Ь, ь – – (J, j) – ' – '/– 
Э, э E, e E, e E, e Ė, ė E, e E, e 
Ю, ю (I/Ï)ou, 

(i/ï)ou 
Ju, ju (I/Y)u, (i/y)u Ju, Ju J/Iu, j/iu (Y/I/J)u, 

(y/i/j)u 
Я, я (I/Ï/Y)a, 

(i/ï/y)a 
Ja, ja (I/Y)a, (i/y)a Ja, Ja J/Ia, j/ia (Y/I/J)a/R, 

(y/i/j)a/R 
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Noen latiniseringsforslag 
 
 

Rus/Kyr Belinskij Zasjadko Lat. Kom. I Lat. Kom. 
II 

Lat. Kom. 
III 

А, а A, a A, a A, a A, a A, a 
Б, б B, b B, b B, b B, b B, b 
В, в V, v V, v V, v V, v V, v 
Г, г G, g G, g G, g G, g G, g 
Д, д D, d D, d D, d D, d D, d 
Е, е E, e E, e E, e E, e E, e 
Ё, ё E, e E, e Ó, ó Ö, ö Ө, ө 
Ж, ж Z, z Zh, zh Z, z Z, z Z, z 

З, з Z, z Z, z Z, z Z, z Z, z 
И, и I, i I, i I, i I, i I, i 
Й, й J, j J, j J, j J, j J, j 
К, к K, k K, k K, k K, k K, k 
Л, л L, l L, l L, l L, l L, l 
М, м M, m M, m M, m M, m M, m 
Н, н N, n N, n N, n N, n N, n 
О, о O, o O, o O, o O, o O, o 
П, п P, p П, п P, p P, p P, p 
Р, р R, r Р, р R, r R, r R, r 
С, с S, s С, с S, s S, s S, s 
Т, т T, t T, t T, t T, t T, t 
У, у U, u U, u U, u U, u U, u 
Ф, ф F, f F, f F, f F, f F, f 
Х, х X, x X, x X, x X, x X, x 
Ц, ц C, c Ç, ç Ç, ç Ç, ç Ç, ç 
Ч, ч Ч, ч Çh, çh C, c C, c C, c 
Ш, ш S̵, s Ch, ch Ş, ş Ş, ş Ş, ş 

Щ, щ Ц, ц Cch, cch Sc, sc Sc, sc Sc, sc 
Ъ, ъ Ъ, ъ ' – – – 
Ы, ы Y, y I, i Y, y Y, y Ь, ь 
Ь, ь Ь, ь ' Í, í J, j J, j 
Э, э E, e E, e E, e E, e E, e 
Ю, ю IƆ, ıɔ Ju, ju Ú, ú Ü, ü Y, y 

Я, я Я, я Ja, ja Á, á Ä, ä Ə, ə 
 
Belinskij og Zasjadkos forslag ble begge framlagt før skriftreformen i 1918, men siden ingen 

av dem ville beholde de bokstavene som forsvant etter revolusjonen, er de heller ikke med i 

tabellen. Belinskijs latiniserte ю er representert så grafisk nær som det lar seg gjøre. 
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