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Ágrip 

Þessi lokaritgerð er skrifuð til B.A. -prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands árið 2011. Pragarskólinn er viðfangsefni ritgerðarinnar en Pragarskólinn 

er stefna innan málvísinda sem varð til árið 1926 í Prag þegar fræðimenn með sömu 

eða svipaðar skoðanir byrjuðu að hittast reglulega fyrir tilstilli Viléms Mathesiusar. 

Tiltölulega lítið hefur verið skrifað um Pragarskólann á íslensku.

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í þeim fyrsta er fjallað almennt um Pragarskólann, hvað 

Pragarskólinn er, hvenær hann var stofnaður, hvernig hann myndaðist og ýmislegt fleira 

fróðlegt. Í öðrum hluta er fjallað nánar um nokkra meðlimi Pragarskólans, þá Vilém 

Mathesius, Roman Jakobson, Nikolai Trubetzkoy, Josef Vachek, André Martinet, Jan 

Rypka, Bohumil Trnka, Jan Mukařovský og Bohuslav Havránek. Þriðji hluti er tileinkaður 

setningafræði Pragarskólans og þeim verkum sem meðlimir Pragarskólans hafa unnið í 

þágu setningafræðinnar en mest er til af þeim eftir Vilém Mathesius. Í fjórða og síðasta 

hlutanum er svo fjallað um hljóðkerfisfræði Pragarskólans og þá aðallega hvað 

fræðimennirnir Nikolai Trubetzkoy og Roman Jakobson hafa gert í gegnum tíðina.
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Inngangur

Pragarskólamenn hafa komið víða við enda ansi margir og áhugasviðið misjafnt eftir því. 

Áhugasvið Pragarskólamanna spannar allt frá málvísindum til íranskra bókmennta og 

allt hugsanlegt þar á milli. Hér mun þó ekki verða fjallað um allt sem meðlimir 

Pragarskólans hafa gert eða haft áhuga á í gegnum tíðina, enda hafa þeir eins og fyrr 

segir verið afar afkastamiklir og úr yrði líklega heljarinnar bókaröð, heldur nánast 

einblínt á það sem var gert innan Pragarskólans á meðan skipulögð starfsemi var þar 

stunduð. Margir af helstu meðlimum hans verða þó skoðaðir nánar og helstu verk 

þeirra og skoðanir kynntar til sögunnar þó að ekki verði hægt að skoða hvern og einn 

meðlim ítarlega eða til að skoða alla sem komu nálægt Pragarskólanum. 

Aðeins verður staldrað við setningafræði Pragarskólans og mikilvægasta framlag skólans 

til setningafræðinnar en það er yfirleitt talið vera komið frá Vilém Mathesiusi og er 

hagnýt nálgun hans við setninguna. Hugtökin tema og rema sem eru komin frá honum 

verða skoðuð nánar og athugað verður hvernig þau eru notuð. Mest er líklega til af 

verkum um setningarfræði frá fyrrnefndum Mathesiusi af þeim Pragarskólamönnum en 

það má þó ekki gleyma þeim meðlimum sem gáfu út verk á tungumálum sem færri 

skilja en ensku eins og til dæmis slóvösku og rússnesku, þau verk hafa orðið svolítið 

útundan vegna tungumálsins sem þau eru rituð á en þó ekki algjörlega vegna þess að 

enska var ekki alþjóðlegt fræðimál á þessum tíma.

Síðasti kafli ritgerðarinnar fjallar svo um hljóðkerfisfræði eins og Pragarmenn sáu hana 

fyrir sér en það er sú grein sem Pragarskólinn er oftast kenndur við. Pragarskólamenn 

hafa þurft að sæta þónokkurri gagnrýni fyrir að hafa einblínt um of á hljóðkerfisfræðina 

en það eru þó misjafnar skoðanir á því hvort sú gagnrýni sé réttmæt eða ekki og aðeins 

verður litið á það. 

Í Pragarhljóðkerfisfræðihlutanum verður skoðað hvert markmið hljóðkerfisfræðinnar að 

mati Pragarskólamanna ætti að vera og þær reglur eða skilyrði sem þeir settu fram, til 

dæmis flokkun andstæðna eftir Trubetzkoy, hvernig þeir skilgreindu fónem í gegnum 

tíðina og hvernig þeir aðgreindu hljóðkerfisfræði frá hljóðfræði. Nikolai Trubetzkoy er 

sá meðlimur Pragarskólans sem mest verður skoðaður í þessum hluta ritgerðarinnar 

enda hefur hann lagt ákaflega mikið til hljóðkerfisfræðinnar og hefur það meira að 
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segja komið fyrir að hann hafi verið kallaður höfundur hljóðkerfisfræðinnar.

En hér verður byrjað á því að skoða Pragarskólann almennt séð, hvenær hann var 

stofnaður, af hverjum, hverjir voru meðlimir hans og hver opinber stefna hans var og 

skoðanir fylgismanna hans. Einnig verður litið á það hvenær hann lagðist af og hvers 

vegna.

Almennt um Pragarskólann

6. október 1926 er talinn vera dagurinn sem Pragarskólinn varð til,  þann dag var fyrsti 

formlegi fundur stofnenda hans. Pragarskólinn myndaðist í kringum Vilém Mathesius 

þegar hann og aðrir málvísindamenn með sömu eða svipaðar skoðanir byrjuðu að 

hittast reglulega.  Á meðal þessara málvísindamanna má til dæmis nefna fræðimennina 

Roman Jakobson, Jan Rypka og Nikolai Trubetzkoy en eins og áður hefur komið fram 

mætti jafnvel kalla Nikolai Trubetzkoy höfund hljóðkerfisfræðinnar en það hefur 

stundum verið gert. (Sampson 1985: 107-114)

Það var á fyrstu alþjóðlegu hljóðfræðiráðstefnunni (e. congress  of phonetic science) 

sem haldin var í Amsterdam árið 1932 sem hugtakið Pragarskólinn var fyrst notað. 

(Fried 1972:3) 

Lok klassíska tímabils Pragarskólans er við upphaf heimstyrjaldarinnar síðari. Þegar 

talað er um klassíska tímabilið er átt við það tímabil sem skipulögð starfsemi var 

stunduð undir merkjum Pragarskólans en Pragarskólinn á sér forsögu í hugmyndum og 

verkum meðlima hans sem komu fram á sjónarsviðið fyrir 6. október 1926 og einnig 

unnu meðlimir hans að ýmsum verkum eftir þetta svokallaða klassíska tímabil en þá 

aðallega hver í sínu lagi.  Hugtakið Pragarskólinn er þó ekki einungis notað yfir þá 

fræðimenn sem unnu í Prag eða í Tékkóslóvakíu heldur einnig þá sem meðvitað fylgdu 

stefnu Pragarskólans þrátt fyrir að hvorki búa né vinna í Prag og þá er til dæmis hægt að 

nefna Frakkann André Martinet sem nú er gjarnan talinn vera leiðtogi samtímamanna

sinna sem studdu Pragarskólann, en hann bjó aldrei í Prag, og Rússann Nikolai 

Trubetzkoy en hann bjó í Vín þegar hann varð hluti af Pragarskólanum. (Sampson 1985: 

107-114)

Aðalsmerki Pragarskólans var að hann skoðaði hlutverk tungumála. Það sem aðgreindi 
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fræðimenn Pragarskólans verulega frá samtímamönnum þeirra, amerísku 

deskriftífistunum, var að þeir greindu tiltekin tungumál með það fyrir augunum að sýna 

virkni mismunandi hluta formgerðarþátta í notkun tungumálsins. (Sampson 1985: 103) 

Amerísku deskriftífistarnir litu frekar á málið sem einsleitt þar sem Pragarmenn greindu

í málinu ólík málsnið. Sem dæmi má taka að fjölmargir bera útlend orð fram með 

útlendum framburði. Meðlimur Pragarhópsins myndi útiloka útlenda hljóðið úr 

hljóðkerfi málsins og frekar kalla það stílbrigði úr erlendu tungumáli þrátt fyrir það að 

þetta ákveðna hljóð komi jafnvel oft fyrir í tökuorðum. Amerísku deskriftífistarnir yrðu 

að fara hina leiðina því hvernig er hægt að finna hreina og klára staðreynd fyrir því að 

útlenda hljóðið sé útlent? (Sampson 1985:49)

Stefna Pragarskólans var því í stuttu máli sú að reyna frekar að útskýra tungumál en að 

lýsa þeim, Pragarskólinn útskýrði hvers vegna tungumál eru svona og hinsegin en ekki 

bara hvað tungumál eru eins og svo oft er gert.  Þeir skoðuðu virkni tungumálanna og 

greindu tiltekin tungumál með þau fyrir augunum að sýna hlutverkið sem ólíkir 

formgerðarþættir spila í notkun tungumálsins. (Sampson 1985:104)

Pragarskólinn hafði ekki áhuga á spurningum aðferðafræðinnar og miklar líkur eru á því 

að ef fræðimenn hópsins yrðu spurðir út í vinnu sína þá þætti þeim vinna sín meira í 

ætt við vinnu sagnfræðings en vinnu eðlisfræðings. (Sampson 1985: 111-112)

Fyrsti formaður Pragarskólans var Vilém Mathesius, háskólakennari við deild ensku og 

bókmennta við Karlsháskólann í Prag en hann var reyndar formaður hópsins allt til þess 

að hann lést en þá tók Bohuslav Havránek við. Meðlimir stjórnar Pragarskólans voru 

þeir B. Havránek, R. Jakobson, J. Mukarovský, F. Slotty, F. Trávnícek og B. Trnka. Á meðal 

meðlima Pragarskólans má sjá fræðimennina V. Brøndal, P. Bogatyrev, H. Becker, D.

Cyzevskyj, L. Tesniére, N. Trubetzkoy, A. Isacenko, J. Rypka, J. Vachek, Z. Vancura og R.

Wellek. Fyrsta sameiginlega verkefnið sem meðlimir hópsins fengust við var að setja 

saman ritgerð til að kynna á fyrsta alþjóðlega þingi sérfræðinga í slafneskum 

tungumálum (e. First International Congress of Slavists) sem haldið var í Prag sumarið 

1929. Þessar ritgerðir voru síðar gefnar út í fyrsta bindi Travaux du Cercle linguistique 

de Prague. Pragarhópurinn varð þekktur utan Tékkóslóvakíu í gegnum átta bindi 
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þessara Travaux du Cercle linguistique de Prague sem gefin voru út í tíu ár eða til ársins 

1939. Margar mikilvægar ritgerðir voru skrifaðar af meðlimum Pragarhópsins á tímum 

heimstyrjaldarinnar síðari en þær voru aðeins gefnar út á tékknesku eða slóvösku og 

því ekki á allra færi að lesa og kynna sér þær.

Það var á sjötta alþjóðlega þingi málvísindamanna í París árið 1948 sem meðlimir 

hópsins kynntu í síðasta skipti sameiginleg svör við spurningum sem settar voru fram af 

skipuleggjendum þingsins og Pragarhópurinn lét formlega af störfum árið 1950. (Fried 

1972: 3-4)

Ólíkt mörgum öðrum málvísindamönnum hafa fræðimenn Pragarskólans aldrei 

einskorðað sig við að skoða eingöngu fræðileg vandamál og hafa alltaf verið á móti 

málvísindakenningum sem eru eingöngu framkvæmdar í þágu kenningarinnar. Aftur á 

móti hefur Pragarskólinn alltaf verið annálaður fyrir markvissa og mikla viðleitni til þess 

að öðlast hagnýtar niðurstöður úr fræðilegum uppgötvunum sínum. 

Þegar sögulegir málvísindamenn ræða um afrek og kosti Pragarhópsins, eru þrjú atriði 

venjulega áherslumest og það sem oftast er nefnt þeim til hróss:

 Áherslan sem Pragarskólamenn lögðu á ríkjandi kerfisbundin einkenni 

tungumála. 

 Áherslan sem Pragarskólamenn lögðu á hlutverk tungumálsins í málsamfélaginu. 

 Réttlætingin á samtímanálgun við staðreyndir tungumálsins. 

Það er vert að taka það fram að Pragarskólamenn hafa aldrei vanrækt sögulegar 

rannsóknir, þeir hafa bara sagt og sýnt að það séu ekki einungis sögulegar rannsóknir 

sem hægt er að taka mark á. Að þeirr mati er líka hægt að taka mark á öðruvísi 

rannsóknum.

Áherslan sem Pragarskólamenn lögðu á ríkjandi kerfisbundin einkenni tungumála – Það 

var Roman Jakobson sem  kom fram með það atriði að það sé ekki hægt að rannsaka 

neinn hluta tungumálakerfis ef hann er ekki skoðaður í samanburði og samræmi við 

aðra hluta þess.

Áherslan sem  Pragarskólamenn lögðu á hlutverk tungumálsins í málsamfélaginu. Það 
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atriði vegur líkast til þyngst af þessum þremur atriðum. Það verkefni sem ber af hinum 

er vafalaust samskiptahlutverkið, en það þjónar þörfum og vilja sameiginlegs skilnings 

meðlima málsamfélagsins. (Fried 1972: 11-14)

Pragarskólinn getur þakkað Nikolai Trubetzkoy og Roman Jakobson fyrir aukin áhrif 

Pragarskólans innan Evrópu, þeir tveir voru virkastir og mest skapandi meðlimir hans í 

því að vekja athygli Evrópu á Pragarskólanum.

Þegar Hitler réðst inn í Tékkóslóvakíu og Austurríki missti Pragarhópurinn helstu, 

virkustu og bestu meðlimi sína. Nikolai Trubetzkoy fékk hjartaáfall og lést eftir að hafa 

verið yfirheyrður þrisvar sinnum af stjórnmálalögreglunni. Roman Jakobson flúði til 

Danmerkur og dvaldi þar vorið 1939 en tók reyndar þátt í störfum Pragarhópsins þaðan 

eins mikið og hann gat en síðar flúði hann til Noregs, hann hélt hann yrði öruggari þar 

en þegar kom að innrás Þjóðverja í Noreg neyddist hann til að halda áfram til Svíþjóðar 

þar sem hann dvaldi til ársins 1941. Frá Svíþjóð fór hann svo til Bandaríkjanna. Vilém 

Mathesius lést árið 1945 og í byrjun sjötta áratugarins leystist Pragarhópurinn alveg 

upp. (Fischer-Jørgensen 1995: 19-20)

Nánar um nokkra meðlimi Pragarskólans

Vilém Mathesius

Vilém Mathesius var upphafsmaður Pragarskólans og var formaður hans allt þar til 

hann lést. Mathesius fæddist árið 1882 í Pardubice í Bóhemíu og stundaði nám við 

Karlsháskólann í Prag og varð lektor þar árið 1909 og prófessor í ensku árið 1912. 

Upphaflega dreifðist áhugasvið hans á milli enskrar bókmenntasögu og almennra 

málvísinda en síðar færðist það nær og nær rannsóknum á tungumálinu. Hann var 

brautryðjandi samtímanálgunar við staðreyndir tungumálsins, hann fann lausn á 

aðferðinni á sundurgreinanlegum samanburði sem hann beitti í fjölda tilvika á ensku og 

tékknesku. Mathesius lést árið 1945 í Prag. (Vachek 1966: 130-131)

Roman Jakobson
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Roman Jakobson var einn af stofnendum Pragarskólans og var fyrsti varaformaður hans. 

Hann fæddist árið 1896 í Moskvu og lærði málfræði, þjóðfræði og ljóðlist. Hann naut 

einnig innblásturs frá nútíma málaralist og arkitektúr. Hann var prófessor í Brno háskóla 

frá árinu 1933 til ársins 1939 og varð síðar prófessor í slavneskum tungumálum og 

bókmenntum við Harvard háskóla og prófessor í Almennum málvísindum við MIT. 

Áhugasvið hans náði allt frá málvísindum til bókmenntafræði. Í málvísindum einbeitti 

hann sér aðallega að hljóðkerfisfræði og vandamálum í málþróun barna. Eins og áður 

var komið inná þurfti Roman Jakobson að flýja frá Tékkóslóvakíu eftir innrás nasista og 

var það vegna þess sem hann fór að kenna við Harvard og MIT. (Vachek 1966:127) 

Það var Roman Jakobson sem birti ritgerðirnar sem gerðu Pragarhópinn þekktan utan 

landsteinanna á málvísindaþinginu í Haag árið 1928. (Fischer-Jørgensen 1995:20)

Nikolai Trubetzkoy

Nikolai Trubetzkoy var einnig einn af stofnendum Pragarskólans. Prince Nikolaj 

Sergejevic Trubetzkoy eins og hann hét fullu nafni kom úr virtri rússneskri 

aðalsfjölskyldu og byrjaði vísindaferil sinn einungis fimmtán ára gamall og áður en hann 

lauk námi hafði hann skrifað fjölda greina um þjóðlýsingu. Hann lærði heimspeki og 

málvísindi. Hann var formaður Alþjóðlegu hljóðkerfisfræðisamtakanna (e. International 

Phonological Association). Hann fæddist árið 1890 í Moskvu og lést sem óbeint 

fórnarlamb hernáms nasista árið 1939 (eftir yfirheyrslur þeirra). Hann var prófessor í 

slafneskri textafræði í Rostov, Sofiu og Vínarborg. Vinátta hans og Romans Jakobsons og 

sameiginlegur vísindalegur áhugi þeirra tengdi hann náið við störf Pragarhópsins. Aðal 

verk hans, Grundzüge der Phonologie, varð undirstöðuverk í hljóðkerfisfræði og er 

gjarnan nefnt höfuðrit Pragarskólans. En meðal annarra þekktra verka hans má nefna 

Polabische Studien og Altkirchenslawische Grammatik. (Vachek 1966: 135)

Josef Vachek

Josef Vachek var fyrirstríðsmeðlimur Pragarhópsins. Hann fæddist árið 1909 í Prag og 

lærði við Karlsháskóla í Prag sem nemandi Mathesiusar og Bohumil Trnka. Eftir 

heimstyrjöldina síðari varð hann lektor og árið 1947 prófessor í ensku við Brno háskóla. 
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Árið 1962 varð hann svo virtur rannsóknarmaður á tékknesku stofnuninni í 

Tékkóslóvösku vísindaakademíunni. Aðal áhugasvið hans var almenn og söguleg 

hljóðkerfisfræði ensku og tékknesku, ensk og tékknesk málfræði og kenningar um ritað 

mál. Meðal þekktra verka hans eru Two Chapters on Written English (ísl. Tveir kaflar um 

enskt ritmál), On Some Less Familiar Aspects of the Analytical Trend of English og 

Dictionnaire de linguistique de l´École de Prague (ísl. Málfræðiorðasafn Pragarskólans).

(Vachek 1966:136)

Það er að miklum hluta til Josef Vachek að þakka að fleiri kynntust öðrum og fleiri 

hliðum Pragarskólans betur því hann tók sig til og gaf út verk Pragarskólans á ensku en 

áður en hann gerði það höfðu bara verið til verk um þessar athuganir og kenningar á 

tékknesku, slóvösku og þýsku og því takmarkaðri hópur sem gat lesið þau. (Verkin voru 

t.d. um setningafræðilegar athuganir, stílfræði og samanburðarmálgerðafræði) Þessi 

verk sem Josef Vachek gaf út eru The linguistic school of Prague (1966),  A Prague 

School Reader in Linguistics (1964) og  Dictionnaire de linguistique de l´École de Prague

(1966). Áður en Vachek gaf þessi verk út voru flest rit sem fjölluðu um Pragarskólann 

aðallega um fónemakenningar og verk Trubetskoys og Jakobsons en „gleymdu” að 

minnast á tékknesku Pragarskólamennina. (Fried 1972:2) 

André Martinet

André Martinet fæddist í Savoie í Frakklandi 12. apríl árið 1908 og stundaði nám við 

Sorbonneháskólann í París. Eftir að hann lauk æðra kennaraprófi árið 1930 lagði hann 

stund á germanska og almenna málfræði. Frá árunum 1931 til 1932 starfaði hann í 

Berlín og frá 1932 til 1937 í París við École des hautes études og Collége de France. 

Doktorsrit hans fjalla um áherslulengd samhljóða í germönskum málum og 

hljóðkerfisfræði danskrar tungu. Hann var prófessor í almennri málfræði við École de 

hautes études í París frá 1938 til 1947 og síðan aftur frá 1956 til 1977. Hann var 

prófessor í almennum málvísindum og samanburðarmálfræði við Columbia Háskóla í 

New York frá 1947 til 1955. Martinet settist ekki í helgan stein eftir að hafa náð 

hámarksaldri kennara heldur kenndi við ýmsa háskóla utan Frakklands eftir starfslok hjá 

École de hautes études árið 1977. (Martinet 1980: 9-11)



12

Það er vert að minnast á það að Martinet var aldrei í Prag þrátt fyrir að vera mikilvægur 

hluti Pragarskólans.

Jan Rypka

Jan Rypka var einn stofnenda Pragarhópsins og fyrsti heiðurs féhirðir hópsins. Rypka 

fæddist árið 1886 í Kromêříž í Moravíu. Hann var lektor í tyrkneskri og íranskri nútíma 

hljóðkerfisfræði við Karlsháskóla og síðar prófessor í þeirri grein. Áhugasvið hans voru 

íranskar bókmenntir og rannsóknir á bragarháttum íransks kveðskapar. Hann var 

meðlimur Tékkóslóvösku vísindaakademíunnar. (Vachek 1966:133)

Bohumil Trnka

Bohumil Trnka var einn stofnenda Pragarhópsins og var í langan tíma heiðursritari 

hópsins. Trnka fæddist árið 1895 í Kleteĉná sem er nálægt Humpolec. Hann lærði í Prag 

og var nemandi Viléms Mathesiusar. Hann var lektor og síðar prófessor í ensku við 

Karlsháskóla. Áhugasvið hans var aðallega vandamál við almenna málfræði og þá að 

miklu leyti hljóðkerfisfræði, beygingar- og orðmyndunarfræði og setningafræði. Meðal 

helstu verka hans eru Syntaktická charackteristika reci anglosaských památek 

básnických (ísl. Setningafræðileg greining á fornenskum kveðskap), On the Syntax of the 

English Verb from Caxton to Dryden (ísl. Um setningafræði enska sagnorðsins frá 

Caxton til Drydens) og A Phonological Analysis of Present-Day Standard English (ísl.

Hljóðkerfisleg greining á nútímaensku). (Vachek 1966:134) 

Jan Mukařovský

Jan Mukařovský fæddist árið 1891 í Písek í Bohemíu og var einn af stofnendum 

Pragarhópsins. Hann var lektor í fagurfræði við Karlsháskóla og síðar prófessor í 

fagurfræði í Bratislövu og að lokum  í Prag.  Á árunum 1952 til 1961 var hann yfirmaður 

stofnunar tékkneskra bókmennta í Tékkóslóvösku vísindaakademíunni. Aðal áhugasvið 

hans var formgerð bókmenntaverka með sérstöku tilliti til hlutverksins sem málvísindi 

spila í þeim.  Flest þekktustu rita hans eru í bókaröðinni Kapitoly z Ceswké poetiky (ísl. 
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Kaflar úr tékkneskri ljóðlist) en sú röð er þrjú bindi. (Vachek 1966:131)

Bohuslav Havránek

Bohuslav Havránek var einn af stofnendum Pragarskólans og varð formaður hans árið 

1945 eftir að Vilém Mathesius lést. Bohuslav Havránek fæddist árið 1893 í Prag og 

lærði við Karlsháskóla þar í borg undir leiðsögn samanburðarmálfræðingsins Zubatý og 

slafneskufræðingsins Polívka. Hann var prófessor í slafneskum 

samanburðarmálvísindum í Brno og síðar við Karlsháskóla. Árið 1952 varð hann 

formaður tékknesku stofnunarinnar í tékkóslóvösku vísindaakademíunni. Hann 

sérhæfði sig í slafneskri samanburðarmálfræði, balkönsku tungumálunum og 

sérstaklega tékknesku. Hann var aðalritstjóri tímarits Pragarhópsins, SaS (Slovo a 

slovesnost (ísl. Orð og bókmenntir)), frá árinu 1935 og var meðlimur tékkóslóvakísku 

vísindaakademíunnar og heiðursmeðlimur búlgörsku og (austur) þýsku 

vísindaakademíanna.  Þekktustu rit hans eru Genera verbi v jazycích slovanských (ísl.

Kyn sagnorða í slafneskum tungumálum), Ceská náreci (ísl. Tékkneskar staðbundnar 

mállýskur), Vývoj spisovného jazyka ceského (ísl. Þróun hefðbundinnar tékknesku) og 

Studie o spisovném jazyce (ísl. Rannsóknir á hefðbundnum tungumálum). (Vachek 

1966:125)

Setningarfræði Pragarskólans

Oft hefur verið talað um að hagnýt nálgun Mathesiusar við setninguna sé líklega 

mikilvægasta framlag Pragarskólans til setningarfræðinnar. Þessi nálgun hans er að 

öllum líkindum unnin út frá skilgreiningu hans á setningunni sem hann setti fram árið 

1924. Hugmynd Mathesiusar er sú að setningin sé undirstöðusegð sem mælandi notar 

til þess að bregðast við einhverri staðreynd, hvort sem er hlutstæðri eða óhlutstæðri 

sem í formlegu eðli sínu virðist raungera málfræðilegum möguleikum tungumálsins og 

að vera huglægar frá sjónarhorni mælanda. 

Mathesius einblínir á hagnýt vandamál, það er að segja á það hvað setningin stendur 

fyrir en ekki sálfræðileg vandamál, það hvaðan setning á sér uppruna í huga mælanda. 

Skilgreining Mathesiusar leiðir í ljós að hann sleppir því ekki að skoða formlega 
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eiginleika setningarinnar. Hagnýt nálgun Mathesiusar leiddi hann að rannsókninni um á 

hve ólíkan hátt tungumálin geta tjáð veruleikann utan málsins.

Í riti sem var birt eftir lát Mathesiusar bar hann saman nútímaensku og 

nútímatékknesku og fann það út að staðhæfing í nútímaensku hefur ríka tilhneigingu til 

þess að innihalda nafnorð en staðhæfing í nútímatékknesku hefur frekar tilhneigingu til 

þess að innihalda sagnorð. Mikilvægasta framlag Mathesiusar á setningafræðilega 

sviðinu er þó tilraun hans til að byggja upp það sem er oft kallað hagnýt greining á 

setningu og hér á eftir verður sú greining skoðuð nánar. (Vachek 1966:88-89) 

Vilém Mathesius setti fram nýja skilgreiningu á hefðbundinni aðgreiningu málfræðilegs 

og sálfræðilegs frumlags með því að skipta sálfræðihugtökunum út fyrir hugtök sem 

byggja á hagnýtri málvísindanálgun. Hann sá setningarnar fyrir sér frá sjónarhorni 

upplýsinganna sem þær veita og varð niðurstaðan sú að eins og fyrir reglu 

samanstendur setningin af tveimur undirstöðuhlutum. Fyrri hlutinn, sem er yfirleitt 

kallaður tema nú til dags, vísar til staðreyndar (eða staðreynda) sem við þekkjum nú 

þegar frá fyrra samhengi eða er staðreynd sem talið er sjálfsagt að allir viti og leggur því 

ekki neitt, eða allavega mjög takmarkað, af mörkum til upplýsinganna sem setningin 

flytur. Hinn hlutinn, sem er yfirleitt kallaður rema nú til dags inniheldur nauðsynlegar 

upplýsingar sem við vitum ekki nú þegar sem setningin flytur og auðgar vitneskju 

móttakanda skilaboðanna. Önnur mikilvæg staðreynd er að grundvallarorðaröð tema 

og rema er að tema kemur undantekningalaust fyrir á undan rema. En það er auðvitað í 

fullu samræmi við þau almennu lögmál um það hvernig við lærum hlutina, það sem við 

vitum ekki nú þegar kemur alltaf fyrir á eftir því sem við vitum nú þegar.

Þessi aðgreining sem Mathesius setti fram snemma á fjórða áratugnum gæti minnt 

einhverja á andstæðuna ´topic´ og ´comment´ sem var sett fram af Amerískum 

fræðimönnum tveimur áratugum síðar en ekki verður farið nánar út í þá andstæðu hér. 

(Fried 1972:19) 

Á árunum 1960 til 1980 voru fræðimennirnir Jan Firbas og Frantisek Danes mest 

áberandi í setningarfræðiathugunum Pragarskólans. Frantisek Danes setti fram það sem 
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hann kallaði þriggja stiga nálgun við setningafræði. Stigin þrjú voru þessi:

1. Málfræðileg uppbygging setningar

2. Merkingarfræðileg uppbygging setningar.

3. Skipulagning segða.

Danes lýsti málfræðistiginu sem sjálfstæðu og óháðu merkingarfræðilega innihaldinu 

en þar af leiðandi er það frekar sjálfstæður og takmarkaður hluti heildarinnar.

Aðal framlag Jan Firbas var að þróa  nokkuð sem hann kallaði samskiptamáttinn (e. 

communicative dynamism) og endurskilgreindi hagnýtt sjónarhorn Mathesiusar út frá 

því.

Með hagnýta sjónarhorninu þá skiljum við framlög mismunandi stiga

samskiptamáttarins, framlagið er ákveðið af samvinnu málfræðilegrar og 

merkingarlegrar byggingar setningarinnar með því skilyrði að samhengi sé í. Það fer 

eftir stigi samskiptamáttarins í setningaþáttunum sem við skiljum hve mikið 

setningaþættirnir leggja af mörkum til mótunar samskipta.

Jan Firbas endurskilgreindi tema sem þáttinn með lægsta stig samskiptamáttarins og 

rema sem þáttinn með hæsta stig samskiptamáttarins. Þessi endurskilgreining opnaði 

möguleikann á því að nýjar upplýsingar gætu verið þematískar. 

Annað mikilvægt svið sem Pragarskólinn hefur beitt og þróað hagnýtt sjónarhorn sitt á 

er í aðgreiningu málfræði frá stílfræði. Vilém Mathesius var einna mest áberandi af 

fræðimönnum á því sviði, hann þróaði og beitti hagnýtu sjónarhorni á vinnu sína á sínu 

eigin tungumáli, tékknesku, sem og ensku og á nokkur helstu Evrópsku tungumálin. 

Mathesius á enn þann dag í dag fjöldann allan af þýðingarmiklum fylgdarmönnum sem 

hafa notað að miklu leyti þessa vinnu hans og haldið áfram með það sem hann var 

byrjaður að rannsaka. 

Kjarni hugmyndar Mathesiusar er sá að hver athöfn talaðs máls sé byggð upp á tvo 

vegu. Önnur formgerðin er ákveðin af málfræðilegu sniði setningarinnar en hin 

formgerðin, sem er ekki nákvæmlega eins og sú málfræðilega, er látin í té af því sem 

Mathesius kallar upplýsingagefandi hluta setningar, gerð setningar sem flytur 

upplýsingar. Þetta eru tvær mismunandi leiðir sem tungumál notast við til að sýna 
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hlutverk sitt. Upplýsingagefandi hluti setningarinnar ætti að vera andstæða við 

reglulega gerð setningar. Regluleg gerð setningar er það hvernig setningin er sett 

saman úr málfræðilegum þáttum en upplýsingagefandi hluti hennar hvernig setningin 

er fullgerð inní staðreyndalegar aðstæður þar sem hún var búin til. Grunnþættir 

reglulegrar gerðar setningar eru frumlag og umsagnarliður en grunnþættir 

upplýsingagefandi hluta setningar er það sem í ákveðnum aðstæðum er vitað eða 

allavega augljóst. (Hill 1969: 233-234)

Pragarhljóðkerfisfræði

Verk sem Roman Jakobson setti fram á málvísindaráðstefnunni í Haag árið 1928 gerði 

það að verkum að Pragarhópurinn varð þekktur utan landssteinanna. Samkvæmt þessu 

verki hans ætti stefna eða markmið hljóðkerfisfræðikenninga að vera þetta:

1. Að setja fram hljóðkerfi.

2. Að gera grein fyrir aðgreinandi muni hljóða

3. Að finna samvensl (til dæmis andstæður eins og p/b, t/d, k/g)

4. Að setja fram almenn lögmál um gerð hljóðkerfa.

5. Að gera grein fyrir sögulegum breytingum í formi markvissrar þróunar hljóðkerfisins. 

Þetta verk var undirritað af þeim Roman Jakobson, Sergej Karcevskij og Nikolai 

Trubetzkoy.  

Viðhorf Trubetzkoys hafði fram að þessu aðallega verið sögulegt en það breyttist með 

þessum nýju hugmyndum og hann byrjaði að gera grein fyrir þeim í röð greina sem 

sumar birtust í fyrstu tveimur tölublöðum Travaux du Cercle linguistique de Prague sem 

komu út árið 1929.

Í tilefni alþjóðlegu hljóðkerfisfræðiráðstefnunnar sem var haldin árið 1930 í Prag var 

stofnuð alþjóðleg hljóðkerfisfræðinefnd. 

Trubetzkoy og Jakobson pössuðu sig á því að hafa skýr skil á milli hljóðkerfisfræði og 

hljóðfræði, þeir flokkuðu hljóðkerfisfræði sem íhluta málvísinda á meðan hljóðfræði var 

sett í ekki jafn virðingarverðan flokk en hljóðfræði fékk þá stöðu að vera ekkert annað 

en stuðningsgrein málvísinda,  og var í raun og veru flokkuð sem raunvísindi. Það má þó 

taka það fram að hljóðfræði og hljóðkerfisfræði eru óhlutlægar vísindagreinar þrátt fyrir 
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þessa flokkun, einingar þeirra eru ekki mælanlegar með aðferðum raunvísinda eins og í 

líffræði til dæmis.

Pragarskólinn vildi ekki koma með nýtt sjónarhorn á hljóðfræði heldur búa til algjörlega 

nýja vísindagrein, hljóðkerfisfræði, sem átti að verða óháð hljóðfræði. Nú er hins vegar 

oft talað um hljóðkerfisfræði sem undirgrein hljóðfræðinnar. Það má þó geta þess að 

hljóðkerfisfræði og hljóðfræði eru óaðskiljanlegar vísindagreinar því að þrátt fyrir að 

hljóðkerfisfræði finni andstæður innan tungumála verður að nota hljóðfræði til þess að 

sjá í hverju munurinn er fólginn. (Magnús Pétursson 1978:84)

Aðalyfirlýsing Pragarhljóðkerfisfræðinnar er rit Trubetzkoys, Grundzuge der Phonologie,

sem kom út árið 1939, ári eftir lát hans. Grundzuge der Phonologie kom út sem 7.bindi 

tímarits Pragarmanna, Travaux du Cercle Linguistique de Prague. Það er skýr og 

kerfisbundin bók sem leitast við að útskýra allt á sem einfaldastan hátt og ef hún virðist 

á einhvern hátt erfið eða torveld aflestrar þá er það aðallega vegna þess að mörg 

dæmanna eru úr slafneskum og kákasískum tungumálum sem eru ekki talin auðveld 

eða einföld tungumál. (Fischer-Jørgensen 1995:20-21)

Í Íslenskri orðabók er skilgreiningin á fónemi eða hljóðani svohljóðandi: „hljóðan 

hljóðans, hljóðön HK mál/bragfr. ´huglæg eind í hljóðkerfi málsins sem er nægilega ólík 

öðrum af sama tagi til að munurinn milli sé merkingargreinandi, fónem, fónan, 

hljóðungur“ (Mörður Árnason 2007) en Pragarskólamenn voru ekki sammála um það í 

upphafi hvernig skilgreina skildi fónem. Roman Jakobson og Nikolai Trubetzkoy byrjuðu 

á að skilgreina það sem sálfræðilega eind en Mathesius notaði hagnýta skilgreiningu.  

Jakobson hvarf þó frá sálfræðilegu skilgreiningunni frekar snemma en Trubetzkoy 

notaði hana enn árið 1931. Í Grundzuge der Phonologie afneitaði Trubetzkoy þó 

sálfræðilegu skilgreiningunni skýrt og greinilega. Sumir fylgismanna Pragarskólans 

héldu þó þessu viðhorfi þrátt fyrir það. Árið 1931 skilgreina þeir fónem sem lágmarks 

hljóðkerfiseiningu og gefa dæmið p og f í ensku, paint : faint en það er skilgreining sem 

hafði fyrir tilviljun verið sett fram áður árið 1929 af Roman Jakobson.

Seinna mótmælti Vachek þessu því að þrátt fyrir að l og r séu lágmarks 

hljóðkerfisfræðieiningar í glow/grow þá er lágmarkseiningin í orðapari eins og bad/pad 
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raddað á móti órödduðu og þar af leiðandi er hljóðkerfiseiningin smærri en fónem. Þar 

af leiðandi ætti að skilgreina fónem sem smæstu hljóðkerfiseindina sem ekki er hægt 

að greina í smærri einingar. 

Afbrigði fónems skiptast í tvær megintegundir. Skyldubundin afbrigði og valfrjáls 

afbrigði. Skyldubundin afbrigði koma alltaf fyrir í mismunandi umhverfi og valfrjáls 

afbrigði koma alltaf fyrir í sama umhverfi. Skyldubundin afbrigði geta samkvæmt 

Trubetzkoy verið annað hvort almenn eða einstök eða stíllega séð viðeigandi eða 

óviðeigandi. 

Roman Jakobson setti fram hagnýtar reglur um fónemaskrár. Þrjár aðal reglur greina á 

milli tilvika þar sem ólík hljóð eru afbrigði sama fónemsins og tilvika þar sem þau eru 

aðskilin. Reglurnar eru þessar:

1. Ef víxla má tveimur hljóðum sem standa í sama umhverfi án þess að merking breytist 

eru þau  valfrjáls afbrigði sama fónemsins. 

2. Ef það er ekki hægt að víxla þeim án þess að merkingin breytist eða orðið verði 

óþekkjanlegt eru þau  birtingarform tveggja mismunandi fónema.

3. Ef tvö framburðar- og hljóðeðlisfræðilega skyld hljóð koma aldrei fyrir í sama 

umhverfi eru þau skyldubundin afbrigði sama fónems.

4. reglan felur í sér að tvö hljóð sem koma fyrir hlið við hlið í stöðu þar sem annað 

þeirra kemur einnig fyrir eitt og sér geti ekki verið afbrigði sama fónems þrátt fyrir að 

þau falli undir reglu númer þrjú. Sem dæmi má nefna r og a í ensku [prafe�n - pafek�n]

Martinet hélt því fram að vandamálið við að staðfesta að um sé að ræða tvö hljóð í 

mismunandi umhverfi sem afbrigði sama fónems snúist ekki um að sanna hljóðfræðileg 

líkindi heldur snúist það um að sýna fram á að þau séu frábrugðin öðrum hljóðum sem 

koma fram í sama umhverfi með sömu þáttum. Staðfestingin byggir á deiliþáttum. Í 

seinni verkum Romans Jakobsonar aðhylltist hann enn þessa sömu nálgun. (Fischer-

Jørgensen 1995:23-25)

Málvísindamenn Pragarskólans hafa oft fengið á sig gagnrýni fyrir að verja of miklum 

tíma í að rannsaka hljóðin á kostnað annarra rannsókna.

Það skal þó viðurkennt að greiningin á hljóðunum hefur þann kost að vera ekki 



19

óhóflega flókin vegna margbrotinna tengsla gerðar og innihalds eins og sumar aðrar 

rannsóknir. Pragarskólamenn hundsuðu þó ekki mikilvægi innihalds í greiningu á 

tungumálinu, þeir vildu bara reyna það á grunnstigi fyrst til að öðlast reynslu áður en 

þeir færu á fulla ferð með rannsóknir. Það var aðallega eftir síðari heimstyrjöld sem 

áhugasviði þeirra var ekki eingöngu beint að vandamálum hljóðanna eins og það var á 

árunum 1918 til ársins 1939 en áhugasviðið breyttist greinilega í vandamál málkerfisins.

Upphaflega hugtakið yfir hljóðkerfisfræði var mótað úr tékknesku, rússnesku, þýsku og 

frönsku (fonologie, fonologija, phonologie og phonologie) og það hefur alla tíð síðan 

verið mismikil ánægja meðal fræðimanna um enska orðið phonology. Hugtakið hafði 

nefnilega verið til í ensk-amerískum (Anglo-American) málvísindum áratugum saman 

en tengdist efni afar ólíku því sem Pragarhópurinn notaði það fyrir. Það merkti 

„historische lautlehre“ (history of sound eða saga hljóðanna) og það er alltaf erfitt að 

setja nýja merkingu í hugtak sem nú þegar er til. Þess vegna notuðu sumir ensk-

amerískir fræðimenn annað orð „phonemics“ en það hugtak er þó ekki laust við ókosti, 

það er of tengt fónemi, fólk gæti haldið að greinin snerist eingöngu um fónem og það 

sem tengist því. En það mikilvægasta fyrir hljóðkerfisfræðina er afmörkun hennar frá 

hljóðfræðinni. 

Trubetzkoy einbeitti sér að því að greina og flokka fónemaandstæður og í framhaldi af 

því fór hann að greina fónem í þætti. Trubetzkoy fann þessa andstæðuflokka en  nánar 

verður farið út í skiptinguna á þeim hér á eftir:

Tvíhliða: /t/:/d/.

Marghliða: /b/:/d/ 

Hlutfallsbundnar: /p/:/b/ því /t/:/d/ og /k/:/g/ eru vensluð á sama hátt.

Einangraðar: /m/:/h/ því engin önnur fónem eru vensluð á þennan hátt.

Þéttbundnar: /p/:/b/ þar sem röddun er sá þáttur sem aðgreinir fónemin.

Stigbundnar: /i/:/e/ þar sem /e/ hefur meiri opnu.

Jafnvægar: /p/:/t/ þar sem ekki eru stigvensl milli liðanna og þeir jafngildir.

Algildar: /m/:/l/ þar sem reynir á andstæðuna í fjölbreyttu umhverfi.
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Sumgildar: /p/:/b/ aðgreinandi í framstöðu en kerfisbundið hlutleyst annars.

Flokkun Trubetzkoys á andstæðum byggir ekki á hljóðþáttum en hann skiptir þeim í þrjá 

flokka: 

í 1. flokknum skiptir hann þeim eftir venslum við hljóðkerfið í heild sinni.

Í 2. flokknum skiptir hann þeim eftir venslum andstæðuliða.

í 3. Flokknum skiptir hann þeim eftir nýtingu þátta sem greina að liði andstæðunnar.

Þegar Trubetzkoy skiptir andstæðum eftir venslum við hljóðkerfið í heild skiptir hann 

þeim fyrst í tvíhliða og marghliða andstæður. Tvíhliða andstæðu mynda til dæmis /t/ og 

/d/ í íslensku, í ensku  er t.d. /k/ og /g/ tvíhliða. Andstæðan /b/ :/d/ í íslensku er hins 

vegar marghliða því sömu einkenni koma einnig fram hjá /�/ og /g/. 

Marghliða andstæður skiptast svo í samleitar og sundurleitar. Samleitar eru þær 

andstæður þar sem liðir hennar mynda endahlekki í keðju en sundurleitar þegar ekki er 

hægt að raða neinum liðum á milli liða eins og til dæmis andstæðan /t/:/k/ sem er 

sundurleit af því að ekki er hægt að raða neinum liðum milli /t/ og /k/ upp í tvíhliða 

andstæður.

Samleitar marghliða andstæður skiptast í beinar og óbeinar eftir því hvort keðjur milli 

liðanna eru fleiri en ein. Andstæðan /ú/:/e/ er óbein því þar koma fleiri leiðir en /ú–o–

e/ til greina, til dæmis /ú–í–i–e/, /ú–u–i–e/.

Annar greinarmunur er munurinn á hlutfallsbundnum og einangruðum andstæðum. 

Andstæðan /p/:/b/ er hlutfallsbundin því sömu vensl er milli /t/:/d/ og /k/:/g/. 

Andstæðan /m/:/h/ er einangruð því engin önnur fónem eru vensluð á sama hátt. 

Flokkun eftir venslum milli andstæðuliða.

Í þessum flokki skipti Trubetzkoy mestu máli að greina milli andstæðuliðanna sjálfra. 

Þrjár gerðir andstæðna eru til. Andstæður geta verið þáttbundnar, jafnvægar og 

stigbundnar. Þegar hljóð eiga öll einkenni sameiginleg fyrir utan eitt eru andstæðurnar 

þáttbundnar en þá snýst málið um fjarveru eða nærveru einkennisins, til dæmis 

raddað/óraddað, nefjað/ónefjað eða kringt/ókringt. Liðurinn sem hefur þennan þátt er 
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kallaður markaður, hinn er ómarkaður. Sem dæmi má nefna til dæmis pörin /p/ og /b/ 

og /f/ og /v/. 

Þegar annar liðurinn hefur einhvern eiginleika í ríkara mæli en hinn, til dæmis /i/:/e/ af 

því að /e/ hefur meiri opnu, er andstæðan stigbundin. Stigbundnar andstæður eru 

fátíðar meðal samhljóða en finnast þó í einhverjum mæli.

Þegar báðir liðir eru röklega jafngildir og engin stigvensl milli þeirra, t.d. /p/:/t/, /t/:/k/ 

eru andstæður taldar jafngildar.

Það hvort andstæða er sögð þáttbundin, stigbundin eða jafnvæg byggir ekki á huglægu 

mati heldur fer það eingöngu eftir gerð hljóðkerfisins.

Flokkun eftir nýtingu á þáttum sem greina að andstæðuliði.

Í þessum flokki Trubetzkoys eru andstæður flokkaðar í algildar og sumgildar. 

Andstæður sem mynda andstæðu við öll hugsanleg skilyrði eru algildar, til dæmis 

/m/:/l/, móð : lóð, kom : kol og svo framvegis. Sumgildar andstæður eru aftur á móti 

hlutleystar við ákveðin skilyrði en hlutleysing er það þegar andstæðunni er eytt eins og 

til dæmis munurinn á fráblásnu og ófráblásnu lokhljóði í íslensku. Aðgreinandi hlutverk 

þeirra er bundið við framstöðu en í sunnlensku kemur einungis [b] fyrir í innstöðu en í 

norðlensku [ph] en hlutleysing er einskonar millistig milli stöðugrar andstæðu og 

fyllidreifingar. (Magnús Snædal 2010)

Í hljóðkerfisgreiningum sínum á tungumálum notuðu Pragarmenn oft afar einfalt próf 

sem leiddi á fljótlegan og sannfærandi hátt í ljós hvort ákveðinn hljóðamunur skipti 

máli hljóðkerfislega eða ekki.  Þegar þeir greindu tungumál, það er, þeir reyndu að finna 

það í orðapörum af þeirri tegund sem meðlimir hvers pars eru merkingarfræðilega 

ólíkir en hljóðkerfisfræðilega nákvæmlega eins fyrir utan einn hljóðamun. Ef það var 

hægt að finna slíkt orðapör þá voru þau álitin skýrt sönnunargagn á mismunandi 

hljóðkerfismati á hljóðaeinkennum. 

Kaupmannahafnarhópurinn kallaði það umskiptaprófun og þróaði og gerði að aðal 

verkfæri málgreiningar.
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Lokaorð

Pragarskólinn hefur eins og sjá má gert margt fyrir málvísindasamfélagið þó ekki 

næstum því allt hafi verið skoðað hér í þessari ritgerð. Nú höfum við kynnst helstu 

fræðimönnum Pragarskólans örlítið nánar þó að ekki hafi verið farið ítarlega í verk 

þeirra allra. Afar fróðlegt er þó að sjá að þó Pragarmenn séu þekktastir fyrir 

hljóðkerfisfræðina þá hafi þeir alls ekki einblínt á hana. Pragarskólamenn leitast við að 

útskýra tungumálið og þætti þess nánar en margir aðrir sem leitast bara við að lýsa 

tungumálinu. Einnig hafa Pragarskólamenn alltaf verið á móti því að rannsaka eingöngu 

fyrir kenninguna. Það er margt sem Pragarmenn hafa byrjað á og aðrir málvísindamenn 

haldið svo áfram með og þróað enn frekar eins og til dæmis amerísku fræðimennirnir 

sem mótuðu rema og tema aðgreiningu Mathesiusar enn frekar í andstæðuna á ´topic´ 

og ´comment´ tveimur áratugum eftir að hann kom fram með sína aðgreiningu. Þegar 

verið er að hrósa Pragarskólanum eru þar yfirleitt þrjú atriði efst á blaði: réttlæting 

þeirra á samtímanálgun við staðreyndir, áherslan sem þeir lögðu á ríkjandi kerfisbundin 

einkenni tungumála og áherslan sem þeir lögðu á hlutverkið sem framkvæmt er af 

tungumálinu sjálfu í málsamfélaginu. 

Þrátt fyrir að nafnið Pragarskólinn sem var fyrst notað á fyrstu alþjóðlegu 

hljóðfræðiráðstefnunni villi ef til vill um fyrir mörgum sem halda að Pragarskólinn hafi 

ekki verið neitt annað en skóli í Prag er hægt að staðfesta að meðlimir Pragarhópsins 

komu ekki allir frá Prag og bjuggu ekki einu sinni allir þar, þeir komu til dæmis frá 

Rússlandi, Frakklandi og svo einnig úr borgum nálægt Prag og varla er hægt að kalla 

Pragarskólann skóla því hann var svo miklu meira en það, réttnefni væri ef til vill 

Pragarstefnan eða eitthvað því um líkt.  

Það má segja að Hitler og innrás hans í Tékkóslóvakíu hafi haft ákveðin áhrif á 

Pragarskólann en þegar Hitler réðst inn í Tékkóslóvakíu og Austurríki missti 

Pragarhópurinn virkustu meðlimi sína. Trubetzkoy fékk hjartaáfall og lést eftir að hafa 

verið yfirheyrður þrisvar sinnum af stjórnmálalögreglunni og Roman Jakobson fannst 

hann tilneyddur til að flýja land en það eru einmitt þeir tveir sem Pragarskólinn getur 

þakkað fyrir aukin áhrif Pragarskólans innan Evrópu því þeir voru virkastir í að kynna 

hann utan landssteinanna.
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Í hljóðkerfisfræðinni var það mál efst á baugi að aðskilja hljóðkerfisfræði frá hljóðfræði. 

Roman Jakobson setti fram reglur um skrásetningu fónema en reyndar voru 

fónemaandstæður ofar í forgangsröðinni hjá honum og einbeitti hann sér mikið til að 

þeim. Í stuttu máli eru reglurnar um fónemaskrá þessar: Ef víxla má tveimur hljóðum 

sem standa í sama umhverfi án þess að merking breytist eru þau  valfrjáls afbrigði sama 

fónemsins., ef það er ekki hægt að víxla þeim án þess að merkingin breytist eða orðið 

verði óþekkjanlegt eru þau tvö mismunandi fónem, ef tvö framburðar- og 

hljóðeðlisfræðilega skyld hljóð koma aldrei fyrir í sama umhverfi eru þau skyldubundin 

afbrigði sama fónems og fjórða reglan segir svo að tvö hljóð sem koma fyrir hlið við hlið 

í stöðu þar sem annað þeira kemur einnig fyrir eitt og sér geti ekki verið afbrigði sama 

fónems þrátt fyrir að þau falli undir reglu númer þrjú. En hann setti líka fram reglur um 

og flokkaði andstæður. Hann skipti þeim eftir venslum við hljóðkerfið í tvíhliða og 

marghliða en marghliða andstæður geta verið samleitar og sundurleitar,  

hlutfallsbundnar eða einangraðar og beinar eða óbeinar. Síðan skipti hann andstæðum 

eftir venslum andstæðuliða í þéttbundnar, jafnvægar og stigbundnar  andstæður og 

síðast en ekki síst skiptir hann andstæðum eftir nýtingu þátta sem greina að liði

andstæðunnar í algildar og sumgildar.

Þó nokkuð mikill vafi var á því hvað kalla skildi hljóðkerfisfræðina þegar hún kom fyrst 

fram á sjónarsviðið en upphaflega hugtakið yfir hljóðkerfisfræði var mótað úr 

tékknesku, rússnesku, þýsku og frönsku en það hafa verið uppi efasemdir um enska 

orðið phonology vegna þess að hugtakið var þegar til en merkti annað og það er alltaf 

erfitt að setja nýja merkingu í hugtak sem nú þegar er til. Þess vegna notuðu sumir 

ensk-amerískir fræðimenn annað orð „phonemics“ en það hugtak er þó of tengt 

fónemi, fólk gæti haldið að greinin snerist eingöngu um fónem og það sem tengist því. 
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