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SYFTE  
 
Syftet med denna studie är att undersöka utvecklingen av det ryska litterära språket under 
perioden 1700-1800 talet och vilken roll Trediakovskij spelade i den utvecklingen, samt att se 
på hur Trediakovskij använder sin teori i sin praktik, det vill säga i sina skriftliga arbeten.    
 
Frågeställningar  
 
1. Vilken är Trediakovskijs syn på ryska språkets ortografi och dess problem; 
 
2. Vilken roll spelade Trediakovskij i utvecklingen av ryska språkets lexika och terminologi; 
 
3. Hur Trediakovskij påverkade utformningen av det nya ryska litterära språket.   
 
Metod 
 

Metoden som jag använder mig av i min undersökning är litteraturgranskning. Jag granskar 
och söker material i rysk-, svensk-, och engelskspråkig litteratur som behandlar den ryska 
språkutvecklingen, främst boken av Vasilij Trediakovskij Разговор между чужестранным 
человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем что принадлежит 
к сей материи (1748), Razgovor meždu čužestrannym čelovekom i rossijskim ob ortografii 
starinnoj i novoj i o vsem, čto prinadležit sej materii. Det var mycket svårt att få tag i boken, 
men till slut hittade jag den i Uppsala Universitetsbibliotek.  
 
Jag använder mig av den återutgivna artikeln Орфографическая теория Тредиаковского 
(Ortograficheskaja Teorija Trediakovskogo) av Vinokur G.O. som var publicerad i boken 
Vinokur G.O. Izbrannye raboty po russkomy jazyku, Moskva (1959) via 
http://danefae.org/lib/vinokur/1959/tredia.htm 
Vinokur, Grigorii Osipovich (1896-1947) är sovjetisk lingvist och språkvetare. Vinokur var 
professor vid Moskva Statliga universitet 1942-1947 och blev medlem i Pusjkin 
Kommissionen vid Vetenskapsakademin i Sovjet Unionen år 1933. Han var också medlem i 
Moskva lingvistiska cirkel och i Moskva Dialektologiska kommission. Vinokur forskade i och 
skrev bl.a. om talkulturen, historien av det ryska litterära språket, m.fl.  
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Vinokur,+Grigorii+Osipovich 
 
Jag använder mig av monografin Leksitjeskije novoobrazovanija v russkom jazyke XVIII v. / 
Лексические новообразования в русском языке XVIII в. (1975), där författarna granskar 
komplementeringsprocessen av rysk lexika under 1700-talet med nya ord, som bildades på 
modeller specifika för det ryska språket. Monografin är skriven av tre författare: I. M. 
Maltseva, I.M; Z.M. Petrova Z.M, och A.I. Molotkov. Alla tre författare var medarbetare i 
forskningsprojektet ’Historisk Lexikologi av 1700-talets ryska’ på avdelningen’Lexikon’ av 
Institutionen för ryska språket vid Vetenskapsakademin i dåvarande Sovjet Unionen. Jag 
referar till Maltseva som skrev kapitel I i den boken ’Novoobrazovanija v krugu otvletjonnykh 
imjon susjestvitelnykh’, ss. 10- 145.      
 
Jag använder mig av boken Краткий очерк истории русского литературного языка (XI- 
XIX вв.) /Kratkij otjerk istorii russkogo literaturnogo jazyka (XI- XIX vv.) av Boris Uspenskij 
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(1994). Boris Uspenskij, född 1937, är en berömd rysk filolog, doktor i filologi, professor vid 
Moskva Statliga Universitet, vid universetiten i Napoli (i ryska) och Lugano (i semiotik). 
Uspenskij är författare till mer än 300 vetenskapliga arbeten i språkvetenskap  
http://slav.su.se/slavinstforum/viewtopic.php?t=1404 och  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0
%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  
  
Jag använder mig också av boken Vasilii Trediakovsky: The Fool of the "New" Russian 
Literature av Reyfman I. (1990) via http://books.google.se/books?id=kHZBf3-
AWmIC&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false; boken Три века русской орфографии (XVIII вв.), Tri veka russkoj orfografii (XVIII-
XX vv.) av Grigorjeva T.M. (2004); boken A History of the Russian Language and its 
Speakers av Press I. (2007);  boken An XVIIIth Century Russian Reader av Drage C. L. & 
Vickery W. N. (1969) 
 
Jag använder mig också av Internetkällor, bl.a. av artikeln av Slozjenikina Y.V. & 
Rastijagajev A.B. Jazykovaja i personalnaja modeli Trediakovskogo/  Trediakovskijs språk- 
och personliga program i http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/5/Slozhenikina&Rastiagaev/. 
Slozjenikina Yulia är doktor i filologi och professor vid Samara univerisitet i Ryssland och 
Rastiagajev Andrej är doktor i filologi och dosent vid Povolga Universitet i Ryssland.    
 
Jag bifogar scannade bilder, som utgör delar ur Razgovor (1748) och ur An XVIIIth Century 
Russian Reader av Drage C. L. & Vickery W. N. (1969) för att läsaren kan följa mitt 
resonemang genom att själv läsa de rader som jag diskuterar. Bilderna har jag numrerat och 
hänvisar till dem i löpande texten.      
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Inledning  
Все желают царя по внешности крепка  

и храбра, разума полна 
(Тредиаковский, Тилемахида, I 80) 

 
Jag har valt att genomföra en studie om det ryska språkets utveckling under 
sjuttonhundratalet. Jag har tänkt studera hur Trediakovskij påverkade denna utveckling med 
sina teorier och hur det återspeglas i hans egna litterära verk.  
 
Varför jag valde just detta ämne till min studie är ingen slump. Jag har alltid varit intresserad 
av språk och litteratur, dess utveckling genom tiderna. I synnerhet har jag haft större intresse 
för perioden 1700-och 1800 talen.  
 
Jag gick i ryska skolan mellan åren 1977-1987 i hemlandet Azerbajdzjan, vilket var en delstat 
i dåvarande Sovjet Unionen. Jag fick min grundläggande utbildning på ryska. Ryskan blev 
mitt tankespråk, mitt tankeverktyg, fastän vi talade azerbajdzjanska hemma i familjen. Min 
första bok blev Azbuka (vilket är namnet på det kyrilliska alfabetet). Jag förälskade mig i det 
ryska språket och den ryska litteraturen. Jag har gärna citerat ryska författare i mitt tal och de 
ryska poeternas dikter kändes nära till hjärtat.  
 
Den fortsatta utbildningen hade jag på azerbajdzjanska, jag läste till matematiker i 
Azerbajdzjan. Sedan läste jag på svenska när jag flyttade till Sverige som vuxen. Jag läste till 
lärare i Sverige och undervisade i matematik och ryska som moderna språk på språklinjen på 
gymnasieskolan. Som lärare fick jag olika slags frågor av mina svenska elever om den ryska 
grammatiken, många ”varför” när det gäller ord i dess olika former, i olika kasus, 
ordböjningar m.fl. Svar på de frågorna fick jag på kursen Rysk språkhistoria.  
 
Under C-kursens gång insåg jag att jag aldrig hade hört Trediakovskijs namn i det ryska 
samhället. Jag vet att jag inte är ensam om det. Namnet Trediakovskij nämndes aldrig i ryska 
läromedel och media. Alla känner Lomonosov och Pusjkin, till exempel. Allmänheten känner 
inte till att det fanns Trediakovskij som var en stor språkforskare, översättare och författare 
och som spelade stor roll i utvecklingen av ryska språket. Naturligtvis, undrar jag varför det är 
så och blir nyfiken på Trediakovskijs verksamhet.  
 
Så här föddes intresset till denna studie och medan jag läste litteraturen inom Rysk 
språkhistoria hade jag fokus på Trediakovskijs användning av språket och alla de 
hänvisningarna till Trediakovskijs teorier och verk.  
 
Jag insåg att Trediakovskijs verksamhet är omfattande och det är inte möjligt att genomföra 
någon större studie inom ramen för kursen Ryska C. Men jag är mycket nöjd och glad över att 
jag har lärt mig mycket nytt och upptäckte en ny värld i samband med utforskningen av 
Trediakovskijs spår i språket när det gäller ryska språket och litteraturen, även om den 
politiska situationen i Ryssland. Reformen av Azbuka, som genomfördes av Peter den Store 
mellan åren 1708-1710 och som resulterade i att man tog bort från alfabetet vissa bokstäver 
som hade två olika ljud (dubletter), onödiga grekiska artikulationer, stress m.m., som inte 
hade burit någon mening och tvärtom försvårade läsningen, blev en stor historisk händelse för 
den ryska skriften på 1700-talet. Peters reform var det första steget till bildandet av det ryska 
litterära språket, då den kyrkoslaviska ortografin slutade fungera som en norm för 
litteraturspråket.      
 



 7 

I den här uppsatsen kommer jag alltså att begränsa mig till tre frågeställningar: vilken är 
Trediakovskijs syn på ryska språkets ortografi och dess problem; vilken roll spelade 
Trediakovskij i utvecklingen av ryska språkets lexika och terminologi; hur Trediakovskij 
påverkade utformningen av det nya ryska litterära språket. Jag ska försöka analysera mina 
resultat efter litteraturgranskningen och få svar på mina frågor.  
 
Jag vill tacka min handledare professorn i ryska Per Ambrosiani för hans intresse, 
engagemang och värdefulla tips och råd under studiens gång. Jag är så tacksam och glad över 
att min handledare ägnade sin tid och att jag hade givande och väldigt intressanta diskussioner 
med honom.   
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I. Allmänt om ryska språket  

Ryska (ryska: русский язык, russkij jazyk, ) är det största av de slaviska språken. Enligt 
Wikipedia, talas ryska främst i Ryssland, samt i tidigare sovjetiska delrepubliker, men efter 
stora emigrationer sedan 1990-talet finns även stora rysktalande folkgrupper i Israel. Dessa är 
huvudsakligen utvandrade ryska judar. Stora rysktalanade grupper finns numera i Tyskland. 
Det är huvudsakligen Volgatyskar, det vill säga ättlingar till de tyskar som hämtades till 
Ryssland av Katarina den stora (Jekaterina II) http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska. 

’Rусский язык’, russkij jazyk är det moderna namnet av språket. Enligt Wikipedia, har förr i 
tiden funnits två andra namn för språket: rossijskij’, российский och’velikorusskij’, 
великорусский. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 

Alfabetet med vilket ryska språket skrivs är en variant av det kyrilliska alfabetet. Enligt 
Wikipedia, hör de bevarade skrifterna på östslaviska till 900-talet och framåt. I samma källa 
sägs det att ryskan behåller mycket av östslavisk syntetisk böjningsstruktur och slaviskt 
ordförråd. Det förklaras att ryska har i sin nutida form många lånord i sådana ämnen som 
politik, vetenskap och teknik. Ryska hör till östslaviska språkgruppen som i sin tur hör till den 
indoeuropeiska språkfamiljen. Enligt Wikipedia, är det talade ryska närsläktad med vitryska, 
ukrainska, bulgariska, som dock är sydslaviskt. Det noteras i samma källa att det 
grundläggande ordförrådet och ordbildningsprinciper i ryska språket samt vissa av dess 
böjningar och dess litterära stil har påverkats enormt av kyrkslaviska språket. Det förekommer 
att man använder både de östslaviska och de kyrkslaviska formerna, med något olika 
betydelser. Ryskans ordförråd och litterära stil har påverkats inte bara av kyrkoslaviskan, men 
också av grekiska, latin, franska, tyska och engelska under historiens gång. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska. Vlasto (1986) gör en mer detaljerad redögörelse i detta 
sammanhang och visar att ryskan påverkades av iranska, gotiska och andra germaska språk, 
turkiska, baltiska språk, finska och skandinaviska språk förutom grekiska, polska och franska. 
”The earliest visible outside influence of some importance on the CSL. vocabulary, not shared 
by Baltic, is Iranian. It may well have been the irruption of the Iranian Scythians into 
E.Europe c.700 BC which finally detached Slav from Baltic, having been hitherto (as it has 
been put) an ‘eccentric Baltic dialect’…/  /In the 3rd- 4th centuries AD the Iranian domination 
was brought to an end by a massive invasion of Germanic Goths from S. Sweden, who 
formed an ‘empire’ in a considerable part of the Slav lands between Vistula and Dnepr. From 
them came a new deposit of specifically East Germanic words in CSL…./  /After the downfall 
of the Goths the steppe zone of S. Russia was occupied by a succession of non-IE peoples 
spekaing languages of the Turkic (Altaic) family. ../ /It is probable that the Khazar period, 
with its lively international trade, saw the first considerable intake of Turkic and other Asiatic 
words into ESL” (Vlasto, 1986: 253- 260).            

Det är känt att ryska var det enda officiella språket i det Ryska imperiet fram till år 1917, 
alltså fram till den Ryska Revolutionen. Sedan Sovjet Unionen bildades var politiken så att 
det var nödvändigt och obligatoriskt att kunna och använda ryska i alla delrepublikerna i alla 
infrastrukturer. Därför talades ryska av de olika andra etniska grupperna under sovjet 
perioden, men eftersom flera generationer i dessa forna sovjetländer var tvungen att utbilda 
sig i ryska och använda ryska i sin vardag, så talas det fortfarande i de länderna. Fastän varje 
sovjetrepublik hade sitt eget officiella språk hade ryskan den enande rollen mellan 
delrepublikerna och Kremlins politik framtvingade det att ryska hade den högsta ställningen. 
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På 1900-talet lärdes ryska ut också i skolorna i Warszawapaktens medlemsländer och andra 
kommunistiska länder, särskilt i Polen, Bulgarien, Jugoslavien och Tjeckoslovakien. Enligt 
Wikipedia, spelar ryskan fortfarande en viktig roll i forna Sovjet staterna i Central Asien. Det 
är fortfarande ett av de officiella språken i Kazakstan och Kirgizistan, till exempel, och det 
beräknas att det i Kazakstan kan talas av omkring 80 % av befolkningen 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska. 

Enligt uppskattningar som gjordes år 1997, utgör det totala antalet ryskspråkiga 
modersmåltalare i ryska ca 160 miljoner och totalt antal talare i ryska i världen är ca 285 
miljoner (G. Weber, "Top Languages", 
Language Monthly, 3: 12–18, 1997). 

Ryska är ett av de sex officiella språken i FN. http://sv.wikipedia.org/wiki/FN 

Det finns olika dialekter av ryska, de återstår fortfarande trots alla försök under 1900-talet att 
utjämna, särskilt vad gäller ordförrådet. Enligt den svenska Wikipedian, indelar vissa 
språkforskare de ryska dialekterna i två huvudsakliga regionala grupperingar, "nordliga" och 
"sydliga", med Moskva i övergångszonen mellan de två. Det finns också lingvister som delar 
in språket i tre dialektgrupper, nordlig, central och sydlig, med Moskva i den centrala 
regionen. Vissa dialekter skiljer sig mycket från standardspråket i uttal och intonation, 
ordförråd och grammatik, vissa gör det bara lite. En del av dessa dialekter har man ärvt från 
äldre språkbruk som nu fullständigt försvunnit i standardspråket. Standardspråket är baserat 
på Moskvadialekten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska. 

Ryska skrivs med ett kyrilliskt alfabet, som sagt, och består av 33 bokstäver. Den nuvarande 
stavningen följer den stora reformen 1918 och den slutliga kodifieringen 1956. Den grundar 
sig på en standardisering av stavningen som filologen Jakov Karlovitj Grot tog fram på 1800-
talet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jakov_Karlovitj_Grot . Enligt Wikipedia, har en 
uppdatering som man föreslog att genomföra i slutet av 1990-talet fått ett starkt motstånd och 
har inte formellt blivit antagen.http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska, och 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 

   

Bokstaven Ё, ё  är den sjunde i alfabetet. Enligt den ryska Wikipedian 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%
D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)   har bokstavens betydelse och funktion blivit 
diskuterad i historien många gånger. Det sägs att i fornkyrkoslaviskan fanns inte en 
analogbokstav till ё på grund av saknaden av motsvarande ljudkombinationer i språket. Enligt 
samma källa, var bokstaven ё föreslagen för första gången år 1783 och i trycket användes den 
först år 1795. Ändå ansågs ё inte vara en bokstav under längre tid och inkluderades inte 
formellt i det ryska alfabetet. Det sägs också att den ljudkombinationen [jo], (men även [o] 
efter mjuka konsonanter) som bildades i ryska uttalet, hade länge inte kunnat få någon form i 
skriften. Man införde för dessa i mitten av 1700 talet tecknet på formen IO, men den användes 
sällan sedan pga. obekvämheten. Sådana varianter som о, ьо, iô, ió, ио användes i stället för 
IO. Enligt samma kalla, blir bokstaven ё populär tack vare författaren Nikolaj Karamzin, som 
ganska länge ansågs vara upphovsmannen av bokstaven. Enligt samma ryska källa, hävdade 
språkforskaren Yakov Grot i sin bok ”Ryska skrivregler” att bokstaven ё måste inkuderas i 
Azbuka. På 1700 och 1800 talet var sådana språkforskare som Vasilij Trediakovskij och 
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Aleksandr Sumarokov emot användingen av ё. Enligt samma källa, deklarerade den 9:e juli 
2007 kulturministern i Ryssland Aleksandr Sokolov beslutet om återanvändningen av ё i det 
ryska alfabetet.  
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II. Några centrala begrepp som används i studien 

 

Ortografi är, enligt den svenska Wikipedias definition, en del av vetenskap som handlar om 
stavning, interpunktion, bruket av versaler och gemener, avstavning och särskrivning. Man 
kan säga att ortografi kan direkt översättas med skriftspråk eller med stavning. Man kan också 
med ordet ortografi avse relationen, "samspelsmönstret", mellan ett språks skrivtecken (som 
kallas grafem inom området) och dess "språkljudsenheter" (som i sin tur kallas fonem i 
språkvetenskap). Men det handlar också om relationer mellan tryckaccenter, tonaccenter och  
med mera momenten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ortografi . I den ryska Wikipedian hittade 
jag att inte sällan använder man termen pravopisanije (правописание) i ryska när man menar 
ortografi http://sldal.ru/dal/22077.html 

I samma svenska Wikipedia sägs det att svenska hör till kategorin fonografiska, dvs. 
ljudbaserade skriftspråk, och bland fonografiska skriftspråk skiljer man åt "djupa" och 
"grunda" ortografier. Grunda ortogtafier har en hög grad av direkta och regelbundna relationer 
mellan bokstav och fonem på så sätt att en bokstav tenderar att alltid representera samma ljud 
och att ett ljud i princip alltid skrivs med samma bokstav. Som exempel på grunda ortografier 
kan man nämna bland andra spanskans ortografi och finskans ortografi. Djupa ortografier har 
däremot ganska låg grad av direkta och regelbundna realtioner mellan bokstav och fonem. I 
grunda ortografier kan alltså en bokstav ofta representera flera olika ljud, ofta beroende på 
vilken eller vilka bokstaver) står före eller efter den aktuella. Det är även så att ett visst ljud 
ofta kan stavas på många olika sätt. Man måste ofta ha en hög grad av medvetenhet eller 
kunskap om hur bokstäverna indirekt påverkar andra bokstävers ljud. Det kan alltså råda ett 
tämligen regelbundet förhållande mellan skriftbild och ljudbild men det är inte lika direkt som 
hos de grunda ortografierna utan ligger på en "djupare" nivå. För de flesta är emellertid 
grunda ortografier lättare att avkoda, åtminstone till en början. Exempel på djupa ortografier 
kan man nämna engelskans ortografi och franskans ortografi. Enligt samma källa, ligger 
svenskans ortografi på en medelnivå. Vid jämförelse med syskonspråkens ortografier (med 
syskonspråk till svenska menar man norska och danska), ligger svenskans ortografi djupare än 
norskans men grundare än danskans. Det sägs att djupa ortografier avspeglar ofta ett äldre 
talspråk. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ortografi 

Det konstateras i den svenska Wikipedia att grunda ortografier är således sådana som 
återspeglar det moderna språket och de kan vara övervägande fonetiskt eller övervägande 
fonologiskt baserade. Detta betyder, enligt samma källa, att bokstäverna motsvarar antingen 
uttalet eller ljudstrukturen, dvs. fonemen. Vi stavar till exempel fonologiskt sagt (trots uttalet 
[k]). Det stavas med g för att det kommer från stammen säga och man vill bevara det 
sambandet. Det konstateras i samma källa att det knappast existerar några i detta avseende 
renodlade ortografier. Annars skulle det räcka med en fonologisk ortografi, argumenteras det i 
samma källa. Vid ortografiska reformer i det förflutna (sådana blir numera allt svårare att 
genomföra) har man ofta inte varit tillräckligt medveten om distinktionen mellan ortografier, 
dvs. övervägande fonetiskt baserade eller övervägande fonologiskt baserade. I svenskan 
övergick man till exempel från godt till gott, vilket innebär att man betrakrat språket som 
fonetiskt baserat. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ortografi   
 
Fonetik är, enligt den svenska Wikipedias definition, (grekiska φωνή, foné, ljud) vetenskapen 
om talet, särskilt talljuden. Fonetik handlar om hur ljud i respektive språk låter, hur de skall 
beskrivas, hur de bildas (detta kallas talproduktion i språkvetenskapen). I fonetik ges 
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fysikaliska egenskaper av språkljud. Denna gren av fonetik kallas akustisk fonetik. I fonetik 
förklaras även hur fysikaliska egenskaper av respektive språk skall uppfattas och förstås. 
Denna gren av fonetik kallas talperception. Den delen av fonetik som beskriver språkljud och 
dess fysikalsika egenskaper kallas deskriptiv fonetik och denna gren sysslar med evolutiv 
fonetik, dvs. betraktar språkljud i utvecklingsperspektivet, i ett språkhistoriskt perspektiv. 
Denna gren är förstås en viktig del av den språkhistoriska vetenskapen. Den delen av fonetik 
som förklarar hur språkljud bildas, varför den eller annan fysikalisk egenskap uppstår hos 
språkljud, samt hur de skall uppfattas, kallas normativ fonetik. Denna gren av fonetik 
beskriver de vedertagna uttalen i specifika fall http://sv.wikipedia.org/wiki/Fonetik.   
 

Fonologi är, enligt den svenska Wikipedia, (av grekiskans phōnē, "ljud", och logia, "lära") en 
vetenskap som handlar om språkljudens och prosodins funktion. Alltså fonologin studerar hur 
språkljuden fungerar inom språksystemet. Ett av fonologins huvudmoment är frågor om hur 
man skall identifiera vilka ljud som inom ett givet språk är betydelseskiljande. I svenskan är, 
till exempel, /p/ och /b/ betydelseskiljande språkliga enheter, det vill säga de är fonem. Det 
konstateras att detta kan visas med hjälp av så kallade minimala par. Man kan allstå ta upp två 
ord som enbart skiljer sig åt vad det gäller ett enda ljud, som till exempel i ’par’ och ’bar’ och 
identifiera att /p/ och /b/ skiljer ordens betydelse. Natutligtvis, par och bar bär olika 
betydelser i språket. Det konstateras i samma källa att om dessa ord då betyder olika saker 
eller har olika funktion, så vilar den betydelseskillnaden på det enda ljudet, det vill säga 
skillnaden är fonematisk inom det studerade språket http://sv.wikipedia.org/wiki/Fonologi 

Kyrkoslaviska är, enligt den svenska nationalencyklopedin, benämning på de nationella 
varianter av fornkyrkoslaviska, kroatisk, serbisk, bulgarisk, rysk och även rumänsk 
kyrkoslaviska, vilka som kyrkliga och litterära språk främst på syd- och östslaviskt område 
påverkades av de inhemska språken. Enligt samma källa, existerade kyrkoslaviskan i stort sett 
1000-1800 år sedan. Kyrkoslaviska förblir fungera som ett gudtjänstspråk i de ortodoxa 
slavernas kyrka http://www.ne.se/kyrkoslaviska. Samma information får vi ur Vlasto (1986), 
där det konstateras att de tidiga manuskript av slaviska texter, alltså några bevis på det 
skriftliga språket som starkt påverkades av grekiskans vokabulär och syntax, och som kallas 
fornkyrkoslaviska, inträffar inte före 1000 år sedan. ”Apart from a few personal and place 
names, there is no record of any form of the Slav language before the middle of the 9th c. AD; 
the earliest surviving manuscripts of Slav texts scarcely antendate AD 1000” (Vlasto, 1986:1).               

Den svenske professorn i slaviska språk Per-Arne Bodin skriver i kapitel Kyrkoslaviskan i 
Ryssland, som ingår i antologin av Sandgren, Folke & Burius Anders (red.) (1998) Några 
hyllningscentimeter: festskrift till Folke Sandgren den 15 februari 1998, utgiven också i 
Kungliga bibliotekets webbsida år 2002, att kyrkoslaviska var medeltidens tredje stora 
skriftspråk efter latinet och grekiskan, att det var de ortodoxa slavernas gudstjänst- och 
skriftspråk.    
http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/N%C3%A5gra%20hyll(nings)centimeter/2
9-40BodinKyrkoslaviskan.pdf. Bodin konstaterar att kyrkoslaviskan är ett språk som grundar 
sig på en slavisk dialekt som talades i Saloniki-trakten (Saloniki är stad i Grekland) på 800-
talet. De två grekiska bröderna Kyrillos och Methodios, som kom från staden Saloniki, lade 
denna dialekt till grund för det skriftspråk som de i mitten av 800-talet fick i uppdrag att skapa 
för missionsarbete i Mähren, Tyskland. Bröderna uppfann också ett särskilt skriftsystem för 
detta ändamål. Under den första tiden existerade till och med två olika alfabet. Ett av dem 
hette det glagolitiska alfabetet och det existerar inte numera. Det andra alfabetet hette och 
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heter kyrilliska (efter Kyrillos som upphovsmannen). Det alfabetet fortfarande används i 
ortodoxa kyrkan. Bodin förklarar att kyrkoslaviskans skriftsystem och skriftspråk är mot 
denna historiska bakgrund har stort samband med varandra. Bröderna Kyrillos och Methodios  
missionsarbete blev inte så framgångsrika i Mähren, de misslyckades att propagera 
kristendom och sprida dess skriftspråk i samhället av Mähren. Men deras lärjungar lyckades 
med sina missionsarbeten att propagera och sprida kristendomen i Serbien och Bulgarien 
under senare decennier. Enligt Bodin, kristnades folk båda i Serbien och Bulgarien under sent 
800-tal. Bodin förklarar att det slaviska språk som talades i Saloniki-trakten var en sydslavisk 
dialekt. Det var ett lättförståeligt språk för människorna i Mähren vilka talade västslaviska. I 
samma studie konstarerar Bodin att ett hundra år senare hade de bysantinska missionärerna 
med sig detta språk till Kievriket (Kievriket, som kallas också Kievrus, var från 880 till 1300- 
talet ett rike som dominerades av furstendömet Kiev och omfattade under sin storhetstid större 
delen av dagens Vitryssland, större delen av dagens Ukraina, Romänien, Slovakien och de 
nordvästra delarna av dagens Ryssland http://sv.wikipedia.org/wiki/Kievriket). Bodin 
konstaterar att när Kievriket officiellt mottog kristendomen 988 blev det landets liturgiska 
språk liksom också rent allmänt det gängse skriftspråket 
http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/N%C3%A5gra%20hyll(nings)centimeter/2
9-40BodinKyrkoslaviskan.pdf. 
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III. Vem var Trediakovskij? 
 
Vasilij Kirillovitj Trediakovskij (1709-1769) (Ryska: Васи́лий Кирил́лович  

Тредиако́вский) var född i Astrakhan. Han var en stor rysk litteratur -
teoretiker, språkvetare, författare och poet.  
Vasilij Trediakovskij var son till en Astrakhansk församlingspräst och sin första utbildning 
fick han med kyrkoböcker och hos kapucin munkar, kyrkans lärare och tjänstemän. År 1723 
började Vasilij Trediakovskij gå i Slaviska- Grekiska- Latinska Akademin i Moskva, men han 
slutförde inte sina studier i denna Akademi, utan åkte utomlands. Han bodde hos Rysslands 
sändebud i Holland och i Paris. Han lärde sig franska, läste matematik, filosofi, teologi. Han 
studerade på den tiden skönlitteratur, filologi och klassisk litteratur, och han skrev dikter på 
ryska och på franska. Han var den första ryske personen, som inte kom från en rik familj eller 
adeln, utan var sonen till en fattig präst, men lyckades ta sig till västländer och fick utbildning 
i humanistiska ämnen. Vasilij Trediakovskij studerade filosofi, lingvistik och matematik på 
Sorbonne Universitetet i Paris under åren 1727 och 1730. 
http://russia.rin.ru/guides_e/5768.html 
 
Efter sina studier i Paris återvände Trediakovskij år 1730 till Ryssland. Han sysslade med 
översättningar från franska till ryska. År 1733 fick Trediakovskij tjänst i den Ryska Akademin 
för att arbeta med språket och skriva rysk grammatik, göra översättningar från franska, m.m. 
Trediakovskij skrev även ode och högtidstal till händelser hos förnämt folk, dikter till 
ceremonier, med mera för att kunna försörja sig. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
Enligt Reyfman (1990), var imagen ”fånig eller löjlig” given till Trediakovskij, vilket var 
mycket orättvist. Reyfman som undersökte den aktuella litterära epoken i Ryssland, dvs. 
1700-talet, hittat att det finns mycket litterära verk som har gemensamma drag. De har 
nämligen dragen typiska för mytologiska texter. De antingen förhöjer någon till hjälte eller 
extraordinarie person, som till exempel, att en person är oerhörd ärlig, duktig, genial, med 
mera, eller tvärtom förlöjligar någon och beskriver honom som en mycket fånig person, en 
förrädare, eller fuskare, lögnare med mera. Den trenden har fortsatt gälla i den ryska 
litteraturen nästan fram till våra dagar, menar Reyfman. Hon ger exempel på myten som man 
hade skapat kring Lenin, som att han var liksom ingen jordisk person, att han var räddare av 
nationen, oerhört kunnig, utbildad, mycket snäll, ärlig, omtänksam m.m. Reyfman anser att 
under andra hälften av 1700-talet hade man skapat en myt om början av den ”nya” ryska 
literaturen och i den myten hade man gett rollen av den kulturella hjälten till Mikhailo 
Lomonosov och rollen av den fånige till Vasilij Trediakovskij. Detta lyckades man skapa 
avsiktligt med hjälp av anekdoter, rykten, essäer, brev mellan de avundsjuka författare, 
legender m.fl. verktyg som naturligtvis påverkade det kollektiva samvetet.  
             
“Given the particular circumstances of eighteenth-century cultural and literary life in Russia, 

accounts of mid-eighteenth-century Russian literature took the shape of the myth of the 
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beginning of the “new” Russian literature, with Mikhailo Lomonosov cast in the role of 
culture hero and Vasilii Trediakovsky in the role of fool. The myth was assimilated by 
subsequent generations of Russian writers and remained active until the middle of the 
nineteenth century” (Reyfman, 1990: 7 in http://books.google.se/books?id=kHZBf3; 

AWmIC&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false) 

 
 
Trediakovskij är författare till översättningar av omfattande, stora historiska verk av franska 
författare och av en hel rad dikter från franska och latin. 1730 översatte Trediakovskij från 
franska till ryska Paul Tallemant’s novel Voyage de l'isle d'amour (1663). Själv hade 
Trediakovskij starkt självförtroende och var övertygad om att han gav till den ryska 
litteraturen ett alldeles nytt bidrag: ”In the introduction he presented the book as ”new” to 
Russian society. In his speech to the Russian Assembly about the Russian language (1735), he 
repeatedly stressed the fact that Russian was entering a new stage of its development and that 
the primary duty of writers and translators was to form and “purify” the new language 
according to the example of modern European languages such as Italian and French” 
(Reyfman, 1990: 16). Vlasto menar att bör uppskatta högt Trediakovskijs bidrag med 
översättningar till ryska litterära språket och den ryska literaturen. Han skriver att ”printing 
and translating were important activities of the Academy and it was in the capacity of 
translator that one of its first Russian members- Trediakovsky- achieved some renown. The 
value of the constant work of translation throughout the 18th c., full of experiments in 
acclimatizing or inventing words, vannot be gainsaid, but precise results from a 
comprehensive study are still wanting” (Vlasto, 1986: 288). Vlasto menar att från 1730-talet 
Italienska teater grupper började komma till Rysslans och Kantemir och Trediakovskij var 
kompetenta att översätta versioner av opera libretti till ryska (Vlasto, 1986: 289).        
    
Trediakovskij var först i Ryssland som intresserade sig av versifikation av dikter och 
studerade den latinska versifikationen, vilken baseras på längdkorrelationen av stavelser, och 
upptäckte att den inte kan användas eller tillämpas i ryskan för att i ryskan gör man inte 
distinktion på långa-korta stavelser, utan man gör det på stavelser under tryckaccenter och 
utan tryckaccent. Trediakovskij blev först som skrev dikter baserade på växlingen av stavelser 
med tryckaccent och utan tryckaccent. Under 1740-talet uppmanade Trediakovskij den 
berömde Lomonosov att diskutera polemiken om diktversifikation. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/. Vlasto menar att Trediakovskij blev kritiserad mycket och anser 
man borde uppskatta högt hans bidrag till den ryska litteraturen med versifikation 
terminologin och versifikationkonsten. ”Trediakovsky, harshly critisized, even mocked, by his 
contemporaries and subsequently, yet left more mark on the new literary language than he is 
usually given credit for” (Vlasto, 1986: 291).    
 
Trediakovskij var en mycket produktiv författare och framträdande språkforskare, men på 
grund av stora rivaliteter och konflikter inom akademin förlorar han sin popularitet, dvs. blir 
offer för rivalitetstänkande och intriger. 
 
“The inaccurate accounts of the historical past that circulated in Russia in the late eighteenth 
and early nineteenth centuries mostly concerned the appraisal of the three major writers of the 
period: Vasilii Trediakovsky, Mikhailo Lomonosov, and Aleksandr Sumarokov. In 
Trediakovsky’s case, the reality and the accounts of this reality are especially discrepant: A 
prominent and productive writer, he was practically excluded by critics and historians from 
the literary process of his time. Contrary to many documentary indications, his 
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contemporaries and descendants presented him, not as a respectable pat and scolar, but as a 
miserable fool, an ignoramus, and the laughingstock of his colleagues and readers. 
Trediakovsky’s reputation as a failed writer overshamed his early fame, his significant 
success among comtemporaries, and his contributions to poetry, versification, literary theory, 
criticm, linguistics, and the development of the Russian literary language. … /…/ His name 
became a swear word used to condemn literary rivals” (Reyfman, 1990: 8).     

 
Enligt Reyfman (1990), uttryckte sig Alexandr Radisjtjev om Trediakovskij med ordet 
’diadka’, vilket betyder ’lille farbror’ (’diadka’ är förminskande eller smekande formen för 
’diadja’= ’farbror’). ”Radishchev, who introduced the name diadka for Trediakovsky, was 
fully aware of this tradition and exploited it to stress Trediakovsky’s role as an indirect 
ancestor, a surrogate father, of Russian literature. If Lomonosov was the real father of the 
“new” Russian literature, Trediakovsky was its diadka” (Reyfman, 1990: 19).             
 
Den berömde ryske poeten Aleksandr Pusjkin talade mycket positivt och beundrande om 
Trediakovskij i sin artikel om Aleksandr Radisjtjev’s bok Putesjestvie iz Peterburga v 
Moskvu ("En Resa från Petersburg till Moskva", 1790): “Тредьяковский был, конечно, 
почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания 
очень замечательны. Он имел в русском стихосложении обширнейшее понятие,  
нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а 
мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают 
необыкновенное чувство изящного. В ”Тилемахиде”  находится много хороших стихов 
и счастливых оборотов…Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, 
нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не 
стоят Тредьяковского…» http://ru.wikipedia.org/wiki/ . Pusjkin berättar att Trediakovskij 
var en hederlig, ordentlig och aktningsvärd person. Pusjkin uppskattar högt Trediakovskijs 
översättning av ”Tilemakhida” (1766), dvs. poemen Télémaque av Fénelon.      

År 1748 publicerade Trediakovskij sitt stora verk Razgovor meždu čužestrannym čelovekom i 
rossijskim ob orfografii starinnoj i novoj i o vsem, čto prinadležit sej materii, i vilket 
författaren framlade sina åsikter om ljudsammansättningen och beståndsdelarna i det ryska 
språket, om dess korrelation med det ryska alfabetets skriftliga tecken, samt formulerade han 
och framlade de huvudsakliga principerna, vilka, enligt hans mening, alfabetet och ortografin 
bör bildas på. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Trediakovskij publicerade Razgovor, vilken var 
det första försöket i den ryska vetenskapen i området av studier av den fonetiska 
uppbyggnaden av ryska http://www.rvb.ru/18vek/trediakovsky/. Enligt Grigorjeva (2004), var 
Trediakovskij starkt övertygad om överlägsenheten av sin ortografiska teori och var inte 
tveksam för dess framtid (Grigorjeva, 2004: 13).   

Trediakovskij beskrev de gemensamma lagbundenheterna i ryskt uttal och dess relation med 
rysk grafik och ortografi. Nästan samtliga regler som var definierade av Trediakovskij visade 
sig vara orubbliga och stabila under århundraden och kommer troligtvis att gälla i framtiden. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
Trediakovskij föreslog den för sin tid framgångsrika klassifikationen av ryska konsonanter, då 
han i sin helhet korrekt fördelade konsonanterna i grupper i överensstämmelse med deras 
bildnings- position och markerade existensen av par släktkonsonant par – tonande och 
tonlösa. Vissa av Trediakovskijs termer och begrepp som handlar om läsningen av stavelser 
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med initiala hårda eller mjuka konsonanter, fick senare sin återspegling i Grammatika av 
Barsov A.A. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
Trediakovskijs verk var mycket användbara och nödvändiga för utvecklingen av 
föreställningarna om ljudkonstruktionen av ryska språket och därmed för utvecklingen av 
fonetikvetenskapen. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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IV. TREDIAKOVSKIJS ORTOGRAFISKA TEORI 

IV.1. Åsikter om fonetiska tecknen i rysk ortografi 

Det finns massor av forskningsstudier ägnade åt den vetenskapliga litteraturen av 
Trediakovskij. Det finns dock för lite studier riktade mot just Trediakovskijs huvudsakliga 
lingvistiska verk Razgovor meždu čužestrannym čelovekom i rossijskim ob orfografii 
starinnoj i novoj i o vsem, čto prinadležit sej materii (1748). Några få språkvetare har 
granskat detta verk, bl.a. sådana berömda ryska lingvister som Grot Y., Vasiljev L. och 
Vinogradov V., som diskuterar det arbetets innehåll och betydelse. Enligt Vinokur (1959), har 
ingen kunnat ge Trediakovskij (1748) dess riktiga historiska värde. Själv tillmätte 
Trediakovskij stor betydelse till detta sitt verk och arbetade mycket över det.  

Enlgt Vinokur (1959), skrev och bearbetade Trediakovskij sitt Razgovor i tre omgångar. 
Första gången skrevs den på latin i form av vetenskapliga resonemang, sedan bestämde han 
sig för att göra dem tillgängliga för en bredare läsarkrets och formulerade på ryska i form av 
dialog mellan två vänner, en ryss och en främling (Trediakovskij, 1748: 4 i Vinokur, 1959: 
468).  

År 1747 fick Trediakovskij tillstånd att publicera sitt verk i det Akademiska Tryckeriet för 
sina enkla medel. När inledningen av verket var publicerad inträffade brand i hans lägenhet 
som tillintetgjorde all hans egendom, böcker och större delen av manuskriptet av Razgovor. 
Trediakovskij var tvungen reparera större delen av verket eller skriva om det (Vinokur, 1959: 
468).  

Enligt Vinokur (1959), är Razgovor inte så intressant som ett litterärt verk. Men verket fick 
sin stora popularitet på den tiden inte just på grund av dess litterära form, utan på grund av 
dess innehåll. Trediakovskijs åsikter och resonemang om ortografi var ett ovanligt ämne och 
det var svårt att fatta, menar Vinokur. Hans tankar skilde sig betydligt från de dåvarande 
riktningarna i utvecklingen av det skriftliga ryska språket. Detta framkallade det negativa 
förhållningssättet av de få personer som klarade av att läsa klart Razgovor (Vinokur, 
1959:468).   

Innehållet av Razgovor består av tre stora delar, som det förklaras av själva författaren i 
Inledningen (se bilaga 2, Предуведомление от автора, sida 5, stycke 2). I den första delen, 
(se bilagor 3 och 4 , Часть I, sidor 29- 103 i boken, jag ger sidor 29-33 som exempel) ger 
författaren beskrivningen av den gamla, dvs. kyrkoslaviska ortografin. I den andra delen (se 
bilagor 5 och 6, Часть II, sidor 103-353 i boken, jag ger sidor 102- 103 och 107-109 som 
exempel, i de sidorna redogörs de elva grunderna) kritiserar författaren den kyrkoslaviska 
ortografin från flera synpunkter och ger en rad principer. De principerna deklarerar 
Trediakovskij som avgörande för lösningen av ortografiska problemen. I del II ger författaren 
grunder för den nya ortografin. Han kallar de grunderna ’Oснования’ (’Osnovanija’, se bilaga 
5, sida 103, stycke 2). Det är elva grunder Trediakovskij föreslår. Trediakovskij förklarar här 
att han inte syftar till att ersätta den gamla ortografin med den nya, utan att han föreslår 
redigeringar av ortografin, som etablerades i trycket och som inte hade blivit tillräckligt 
befriad från den kyrkoslaviska traditionen (Trediakovskij, 1748: 106). I den tredje delen av 
verket, Часть III, sidor 353- 453 i boken, ger författaren den slutliga karakteristiken till det 
nya ortografiska systemet i samband med analysen av ryskans ljud och fonetiska system. Den 
sista delen i boken är författarens slutsatser och kallas Авторово заключение, Avtorovo 
zakljutjenije (se bilaga 7, sidor 454- 460, jag ger sidor 454- 457 som exempel). Man bör 
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tillägga att i boken gör Trediakovskij inte bara en genomgång av sin ortografiska teori, utan 
realiserar den också i praktiken. Hela boken är skriven med den ortografi som Trediakovskij 
själv framlägger (Vinokur 1959:469).  

Som jag nämnde ovan, diskuterar Trediakovskij vissa principer som ligger till grund för hans 
resonemang. Enligt Vinokur (1959:470), bland de elva grunderna är de främst viktigaste 
följande: 

1) Alfabetets varje tecken skall ha sin egen, enbart detta tillhörande betydelse, med 
vilken detta tecken skall skilja sig från alla andra tecken (Osnovanije I, se bilaga 5, 
sida 107 i boken);  

2) I alfabetet skall inte finnas onödiga bokstäver, det vill säga, sådana bokstäver vars 
funktioner dubbleras av andra bokstäver (Osnovanije II, se bilaga 6, sida 108 i boken);  

3) I ortografin skall inte finnas ”bundna” bokstäver, dvs. sådana med vilka man tecknar 
kombinationen av två ljud och vilka därför är ersättbara med kombinationen 
motsvarande ljud, som till exempel, bokstäver ψ, � (=шч) (Osnovanije III, se bilaga 6, 
sida 109 i boken, se under de föreslagna bokstäverna under (*)); 

4) Stora och små varianter, versal och gemen, av samma bokstav skall ha samma grafiska 
form (Osnovanije VI);       

5) Rysk ortografi bör följa ryska språkets egennatur och de ortografiska reglerna i andra 
språk behöver inte nödvändigtvis gälla för rysk ortografi (Osnovanije X),  

6) Det nya ryska alfabetet, Azbuka, skall så mycket som möjligt likna i sin form det 
latinska alfabetet, och inte det grekiska alfabetet, eftersom Azbuka var skapad just i 
detta syfte och introducerad att användas av Peter den förste (Osnovanije XI) 

De andra fem grunder, s.k. Osnovananija, har mera specifik karaktär och hör inte till de 
ovannämda generella principerna. Den egenskap som Trediakovskij kritiserade den 
kyrkoslaviska ortografin för innebar i Trediakovskijs mening att den saknade grafisk 
grammatik, och från denna synpunkt menade teoretikern att en skrift bör återge inte bara 
ljudskillnader, utan också grammatiska och lexikaliska skillnader (Trediakovskij, 1748: 
122-124).  

Trediakovskij ger förklaring till sin formulering av Osnovanije X angående rysk ortografis 
oberoende från traditioner i andra språk på det här viset:  

”…ортографiя не касается, какъ токмо до букв, i складов, а до целыхъ слов нi мало, 
потому что ортографiя есть правильное положение букв въ склады, а складовъ во слова, 
изображая для глаsъ токмо, по прозволенiю, iзв�стнi голоса нашего sвоны, i sвоновъ 
разныi способы; а целыя слова не  sначатъ  sвоновъ нi  iхъ способовъ, но самыЕ вешчi 

iмi  ображаЕмыЕ, по обшчему всего каково нiбудь народа согласiю” (Trediakovskij, 
1748: 119-120)     

Enligt Vinokur, hävdade Trediakovskij att den största bristen som kyrkoslaviska ortografin 
har är att i den finns det många parallella medel för att återge språkets olika ljud. De medlen 
kallas i Trediakovskijs terminologi för ”enstämmiga och osammanhängande” bokstäver 
(Trediakovskij, 1748: 67, se bilaga8, stycke 1). Till de enstämmiga bokstäverna 
(одногласные буквы) hör, enligt Trediakovskijs definition, 1) b och v i egenskap av 
konsonanter i grekiska ord; 2) e och ϵ; 3) є och ѣ; 4) s och з; 5) u, i, och v; 7) o, ω, Ω; 8) ү 
och у ; 9) ф och ѳ; 10) ѧ och я. Till ”enstämmiga” räknar Trediakovskij också ѫ och ю, men 
menar att ѫ har redan gått ur användning (Vinokur, 1959:471).  
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Напосл�докъ, буква 36 (ѫ) нын� ужé оmъ давних временъ не въ упоmреблнii въ семъ 
Алфавim�. Она сложена isъ 21 (8), верхомъ внизъ обрашченнаго, i isъ буквы 1 I (i) 

(Trediakovskij, 1748: 48).       

Enligt Vinokur, hör i Trediakovskijs definition 1) ω, 2) щ, 3) ξ och 4) � till de 
sammanhängande bokstäverna. Bland de sammanhängande bokstäverna kräver bokstaven щ 
en speciell uppmärksamhet. Trediakovskij ersätter den med bokstavskombinationen шч, då 
han anser den bokstaven har just denna ljudbetydelse, detta uttal. Det som är intressant är att 
Trediakovskij anser sådant uttal av шч som ”skadad” (dåligt/föstört) uttal, skriver Vinokur, 
för att genom grafisk analys av själva tecknen och med hänsyn till uppgifter från andra 
slaviska språk, tycker han att шч är det ursprungliga uttalet (Vinokur, 1959: 471).  

Enligt Vinokur, menar Trediakovskij att bokstäverna є och ȵ alltid är enstämmiga fast de 
föreställer två ljud, tvåstämmiga (”двугласные” i Trediakovkijs terminologi), dvs. de är 
tecknen för jota vokaler. Här anmärker Vinokur att Trediakovskij i verkligheten inte förstår 
sig på vad ” двугласные” egentligen är, alltså det är en brist som Trediakovskij uppvisar på 
flera ställen i sin diskussion i Razgovor (Vinokur, 1959: 471). Trediakovskij menar att 
tecknen e och E är enstämmiga endast ibland, då e, vilket är tecknet för en ren vokal, används 
i stället för є, vilket är tecknet för ”tvåstämmig”, eller tvärtom i sådana fall som i ord спанiе, 
единь (här e = E, eller i ordet творцEмъ i dativ, pl., där E = e, som skiljer sig enbart grafiskt 
från творцeмъ i instrumentalis, sing.). Man kan tolka Trediakovskijs argumentation om 
tecken e så att med tecken e betecknas icke jota vokal, framför vilken uttalas konsonanten 
hårt, menar Vinokur (Vinokur, 1959: 471): 

”Иными словами, из утверждений Тредиаковского следует, что знак е обозначает 
гласный нейотированный, перед которым согласный произносится твёрдо. Поэтому же 

он решительно отрицает необходимость для русской азбуки знака э. А знак ȵ 
обозначает е йотированное, перед которым согласный произносится мягко” (Vinokur, 

1959: 471).   

Därför är Trediakovskij emot dess användning och starkt förnekar nödvändigheten av tecken 
э för ryska azbuka, menar Vinokur. Men tecken � står för jota e, framför vilken uttalas 
konsonanten mjukt. Till frågan om � tecken i ryska språket på 1600- och 1700-talen, finns 
det massor av forskning och de olika forskare tolkar dess betydelse på olika sätt. Senare årens 
forskare är mer benägna att erkänna att på den tiden hade � inte det samma kvalité som e 
hade. A. Shakhmatov och sedan V. Vinogradov ansåg att � uttalades möjligen som ie. 
Emellertid hänvisar V. Vinogradov vid detta sitt antagande till skrifter av Trediakovskij där 
sådana skrifter som новоманȵрныя, пȵса inträffar (Vinokur 1959:472). Men enligt Vinokurs 
uppfattning, kan man inte godta de senare tolkningarna av � ’s uttal att vara diftong, för att 
man saknar säkra belägg för att � är en diftong. Vinokur konstaterar att Trediakovskij finner 
tecknen e och � i korrelationen likvärdiga till korrelationer: a=я, о=io, y=ю, eftersom detta 
framgår tydligt i Trediakovskij bok (Vinokur 1959:473).   

Samtidigt framgår det ur Trediakovskijs beskrivning att � tecken uppträder som dubblett i 
form av bokstaven E. Här anmärker Vinokur att eftersom Trediakovskij personligen uttrycker 
sig vara emot användningen av onödiga extra bokstäver i alfabetet, så borde han ha kvar 
antingen E eller �. Det skulle då bidra till skrivingar som Exaть, вЕра, eller som мнȵнiȵ, 
твоȵму osv. Dock gick Trediakovskij varken den första eller andra linjen. Han erkänner att 
han borde exkludera � från alfabetet för att E mer motsvarade hans elfte postulat som en 
bokstav mer lik en latinsk bokstav med sin form än �. Men för att E användes i dåvarande 
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ortografin som tecken för je eller e, så trodde han att det kommer förvirra läsare, och att folk 
kommer att uttala det som e, vilket i sin tur kommer skada språket i perspektivet (Vinokur 
1959: 473).  

Angående andra dubblett bokstäver är Trediakovskijs postulat klara och logiska, menar 
Vinokur. Trediakovskij förnekar v och ѳ för att de här bokstäverna användes traditionellt 
enbart i lånade ord. Detta såg Trediakovskij som intrång av främmande ortografiska principer 
i rysk ortografi. Trediakovskij föredrar S framför з, i – u, o - ω och Ω, y – ү som tecknen som 
liknar eller identiska med latinska tecknen.  

Посему, довольно одноя буквы (в) въ склады у насъ хоmя въ греческихъ, хоmя въ 
лаmинскихъ, хоmя во всякихъ другихъ словахъ, въ коmорыхъ нужно намъ isображаmь 
sвонъ оsначаЕмый буквою (в). Сл�доваmельно, буква (v) въ семъ случаE у насъ Есmь 

лишняя (Trediakovskij, 1748: 125).   

Till samma generella princip, enligt vilken skulle inte finnas några onödiga element i 
ortografin, hör framför allt kravet att utesluta aspirations- och tryckaccentstecken samt titel ur 
rysk ortografi. De kraven framlägger Trediakovskij i ”Osnovaniya” VII, VIII och IX. 
Trediakovskij är egentligen inte emot själva traditionen i ryskan att sätta tryckaccentstecken 
utan han är emot användningen av de olika tryckaccentstecken som kopierades av grekiskan 
(Vinokur, 1959: 472). Annars anser Trediakovskij att det är nödvändigt att sätta 
tryckaccentstecken i fall av homonyma ord för att kunna urskilja dess semantiska betydelse, 
som till exempel, för att urskilja sнáкомъ från sнакóмъ. Dock skall det vara ett och samma 
tecken i alla slags skrifter. Trediakovskij själv använder tryckaccentstecken (´) i sina skrifter 
för att urskilja homonymer (Trediakovskij, 1748: 236-239).  

En annan princip som framläggs av Trediakovskij och som handlar om att versaler och 
gemener inte ska skilja sig i formen följer Trediakovskij själv inte så noga i sitt arbete. Vi kan 
se att i hans skrifter sammanfaller former för e och E, fastän gör han skillnad på A och a, Б 
och б och andra.  

De resterande två ”Osnovanija” (grunder), IV och V, handlar om tecknen й, ъ och ь. 
Trediakovskij tolkar й som ett vokal fonem vilket ger kortare ljud än i. Eftersom för vokalen 
[i] är tecknet i och inte u, so bör man införa й i stället för ǐ, menar Trediakovskij 
(Trediakovskij, 1748: 140- 143). 

Ежелижъ положиmь, чmо древнii Грекi проiзносiлi гласноЕ своЕ (u) не mакъ какъ 
нын�шнii sа просmоЕ (i), но mакъ, какъ проisносimся наша буква (у), iлi (ы), iлi всего 

праведн�Е, какъ  (ю) по францусскому чiсmо, i по нашему съ согласнымi 
проisношненiю, mо i въ семъ случаЕ не основаmельно бы мы въ mакихъ словахъ пiсалi 
нашу (v), но надлежало бы намъ пiсаmь въ сiхъ словахъ, дабы греческой sвон въ 
складахъ слóва isобразimь, iлi наше (у), iлi (ы), iлi (ю), сimъ образомъ: сырiа, iлi 
Сюрiа, вм�сmо сvрiа, уссопъ, iлi ыссопъ, iлi юссопъ, вм�сmо vссопъ, ĭллырiа, iлi 

ĭллюрiа, вм�сmо ĭллiрiа (Trediakovskij, 1748:141).  

Понеже самая первая, i самая главная прiчiна, къ isобраmенiю нашего гражданского 
miпа, была желанiЕ, чтобъ нашiм буквамъ быmь, сколько воsможно, подобнымъ 
буквамъ нын�шнiмь лаmiнскiмъ, (по XI. Основ.); а буква наша (i) Есть не mокмо 
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подобна фiгурою, сiлою, но Ешче i своiмъ самымъ iменемъ лаmiнской букв� (i): mого 
радi, sа лiшнюю надлежиmъ iм�mь въ гражданскомъ Алфавиm� букву (и) , i поmому 

Ея не упоmребляmь (по II. Основ.) (Trediakovskij, 1748:143).           

Enligt Vinokur, uppvisar Trediakovskij med detta att ha det äkta lingvistiska väderkornet 
(Vinokur, 1959: 474). När det gäller ъ och ь, betraktar Trediakovskij dessa inte som bokstäver 
i sig, utan som tecken, för att en bokstav innehar eget ljudinnehåll, vilket saknas av ъ och ь . 
Trediakovskij tycker att ъ egentligen inte behövs i rysk ortografi. Dess funktion förklarar han 
är till att göra ljudet hårdare och att det inte är ett resultat av någon ytterligare artikulation till 
någon huvudkonsonant, alltså ъ inte uppfyller någon speciell funktion, menar Vinokur. Trots 
detta anser Trediakovskij det vara angeläget att ha kvar ъ i rysk azbuka och ortografi på grund 
av att denna bokstav fyller också en annan funktion, vilken idag kallar vi ”razdelitelnyj znak”, 
dvs. skiljetecken. Ska man ha bokstaven för denna skull i mitten av ord, som t.ex. i ordet 
объявить, då är det hellre ha kvar den även i slutet av ord, hävdade Trediakovskij (Vinokur, 
1959: 474).  

Trediakovskij var starkt emot att utesluta ь och ha kvar ъ och på det viset skilja på hårda och 
mjuka ändelsekonsonanter. Hans förklaring är att ”otolsjenije”, hårdnandet i min översättning, 
(funktion av ъ) är en väsentlig funktion, men ”otonchenije”, mjuknandet i min översättning, 
(funktion av ь ) är inte sådan, utan det är konsekvens av ytterligare artikulation (Vinokur 
1959:474). (se bilaga 7, Trediakovskijs tankar om tecknen ь och ъ ur Trediakovskij, 1748: 
112). Vinokur anser att det ’ ”otolsjenije”, som Trediakovskij menar, är inte resultat av någon 
ytterligare artikulation förutom artikulationen av konsonanten och inte kräver något speciellt 
arbete av tal organ. Dock bör man ha kvar tecknet ъ i det ryska alfabetet och ortografin för att 
denna bokstav spelar också rollen som vi kallar ”skiljetecken” (Vinokur, 1959: 475).            
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IV. 2. 1. Trediakovskijs åsikter om ortografiska problem: ord, ordbildning och 
regler  

I sin karaktärisering av kyrkoslaviska ortografin begränsar Trediakovskij inte sig till 
beskrivningen av fonetiska problem, utan gör anspråk också på frågor, vilka vi idag kallar 
morfologiska och fonologiska frågor (Vinokur, 1959). Trediakovskij föklarar, till exempel, att 
i ordet сладкий bör man skriva д och inte т för att det kommer från ordet ’cладость’. Det 
finns undantag från denna regel, menar Trediakovskij, som t.ex. ord пишу och писание 
(Vinokur, 1959:465). Trediakovskij hävdar att den gamla ryska ortografin inte alltid kan följa 
de karakteristiska bokstäverna i de härledda orden. Han ställer frågan huruvida man kan 
skriva воsмогность från воsмогу och inte använda возможность i stället. Han uppmanar 
skriva orden så som de låter. Enligt Vinokur (1959:476), gör Trediakovskij då skillnad varken 
på fonetiska förändringar vid olika positioner, dvs. д > т framför tonlösa, eller på 
morfologiserade ljudväxlingar ш/с, ж/г, vilka var konsekvenserna av de tidigare fonetiska 
processerna i språket. Trots att Trediakovskijs formulering av problemet är felaktig, menar 
Vinokur, leder den till nyfikenhet och väcker stort intresse hos språkvetare. Enligt Vinokur, är 
formuleringen felaktig för att Trediakovskij gör misstag i att han tar som identiska sådana par 
som cладость - слаmкий på ena sidan och пiшу och пiсание på den andra. Alltså, gör 
Trediakovskij inte skillnad på fonetiska förändringar pga. positionen av bokstaven och 
fonetiska förändringar pga. morfologiserade ljudväxlingar. Genom att lyfta upp denna 
diskussion lade Trediakovskij grunden för fonetiska principer i den ryska ortografin. Man bör 
värdera detta högt, menar Vinokur (Vinokur, 1959: 477).  

Vinokur observerar att Trediakovskij själv inte är konsekvent och trogen sin ”organiska” 
princip att skriva så som det låter. Även när det gäller korrelationen av tonande och tonlösa 
konsonanter, använder Trediakovskij vid flera tillfällen det traditionella sättet att skriva. Man 
kan se att i boken Razgovor skriver författaren aldrig bokstaven ф i stället för в i positionen 
framför tonlösa konsonanter. Exempel för det är skrivingen Петрофъ (Trediakovskij, 1748: 
410). Trediakovskij som visste väl att в > ф, och som talar om att starkt enligt principen 
skulle man skriva Петрофъ, har sin egenartade ortografiska politik. Hans politik innebar att 
inte avskräcka publiken med en massa nya regler utan successivt få den vänja sig vid den 
”organiska” ortografin.    

Vidare, när det gäller att vara icke konsekvent i sina principer, (Trediakovskij själv kallade sin 
attityd för «непоследовательность»), kan man märka i skrivningar som шчаслiвый 
празнiкъ, iзвȵсные, бесхiтросныхъ, срогiй i stället för строгiй osv. Men samtidigt talar 
Trediakovskij om att det är hans (som en individ) vana och vill att läsare inte skall följa 
honom i detta.  

 

IV. 2.2. Trediakovskijs åsikter om konsonanter i ryska 

Trediakovskijs åsikter om konsonanters fysiologi är säregna och originella. Han betraktar 
konsonanter inte som självständiga fonem, utan enbart som medel för att producera vokaler . 
Han anser att konsonantljud är utan ”röst” ö.h.t. och skulle kunna karaktäriseras som buller 
som adderas till rösten och på det viset ger den en anstrykning, präglar den. Därför kallar 
Trediakovskij de tonande konsonanterna ’mjuka’ konsonanter och de tonlösa ’hårda’ 
konsonanter, i enlighet med den tidens terminologi (Vinokur, 1959: 482).    
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Eftersom Trediakovskij inte gör distinktion på mjuka och hårda konsonanter i den meningen 
som vi gör idag, så får han sex par tonande och tonlösa konsonanter, vilka är б- п, в – ф,  г – х 
(dvs.γ – x) , д – т, ж – ш, s- с. Observera att Trediakovskij inte inkluderar k i något par.   

En speciell grupp ”mellersta” konsonanter utgör i Trediakovskijs fördelning konsonanter л –р,   
м – н och affrikator  ц – ч. Han sätter emot dessa sonor konsonanter л –р,   м – н parvis och 
förklarar att denna emotställningen är inte alls samma som att ställa upp tonande konsonanter  
mot tonlösa.  

Enligt Vinokur, var tolkningen av bokstaven г som ett frikativt ljud vanligt i skrifter från 
1500- och 1600 talet (Vinokur, 1959: 483). Precis som de övriga filologerna på den tiden 
tyckte Trediakovskij att alla ryssar uttalar [г] som latinets [h] (Trediakovskij, 1948: 380). 
Vidare i Razgovor menar Trediakovskij att problemet inte består i avsaknaden av ljudet utan i 
saknandet av bokstaven. Denna bokstav bör införas i den ryska ortogtafin, menar 
Tredikovskij.  

Впрочемъ, сiE беsъ всякаго Eсmь спóра, чmо вс� мы россiане нашъ (г) проisносiмъ 
какъ лаmiнскоE (h): а мн� mолько i д�ла чmо до нашея аsбукi. Сл�доваmельно, 

н�mъ у насъ isъ согласныхъ mакiя, коmораябъ сходсmвовала съ лаmiнскiмъ (g) предъ 
(а) (о) (u) (Trediakovskij, 1748: 381).  

Vinokur anser att detta hade mycket stor betydlese för förståelsen av historien av fonemet [г], 
motsvarande den svenska [g], i det ryska litterära språket (Vinokur, 1959: 484). 
Trediakovskijs teori har en oerhört stor historisk betydelse, för att tack vare hans skriftliga 
arbete kan man idag dra slutsatsen om att fram till mitten av 1700–talet en del ord i rysk 
lexika uttalades med γ  och en del med г (Vinokur, 1959: 484).          

Trediakovskij förklarade bland annat följande moment i historien av ljudγ = г i det litterära 
språket: 1) ett ord uttalas med γ  om det inträffar i litterära talssammanhang (блаγ о – γ усь); 
2) Ett litterärt ord uttalas med γ  och vardagliga ord med г (блаƴо – гусь) och 3) varje litterärt 
ord uttalas på två sätt och vardagliga ord uttalas med г [блаƴо (бла го)], гусь (Vinokur, 1959: 
484).  

Trediakovskij formulerar regler för uttalet av o och e, där han förklarar skillnaderna i uttalen 
med dess sociokulturella betydelse: 1) i Moskva dialekten o uttalas som [ A ], t.ex. i малакó; 
2) i vissa fall i tal av gemena folket uttalas a som [e], som t.ex. i чесы; 3) gemena folk uttalar 
e som [o] m.fl. (Vinokur, 1959:484).   

I Razgovor ob ortografii (1748) Trediakovskij betraktar ryska språket och kyrkoslaviskan som 
att de har en och samma ande, en natur, något som han illustrerar med hjälp av utforskning av 
pluraländelser och adjektiv. Vi ser här att fokus läggs inte bara på den lexikala och 
etymologiska biten utan också på den morfologisk-grammatiska strukturen. Trediakovskij 
hävdar att ryssar inte behöver lära sig kyrkoslaviska och menar det är något som hör till det 
förflutna. Trediakovskij konstaterar att ‘elementen’ täcker ljuden i nästan alla ord, ‘natur’, 
‘analogi’ och ‘tillfällighet’ har sannolikt med former, regler och undantagen att göra.  
Trediakovskij hänvisar även till Novgoroddialekten, och menar att den hör till ett och samma 
språk, dvs. ryska (Press, 2007:183).  
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”Alongside an acceptance of Church Slavonicisms we have a rejection of borrowings – 
borrowings could be useful in building a standard, national state language, but in the case of 
the ‘academic philologists’ there is a need to differentiate themselves from the West, to show 
that Russian is capable of standing on its own” (Press, 2007: 184).          



 26 

V. Trediakovskijs roll i utvecklingen av den semantiska delen i rysk lexika och 
av terminologin i ryska språket   

 
Enligt Maltseva et.al (1975), sker formeringen av den ryska terminologin i den andra hälften 
av sjuttonhundratalet. Ett exempel på det är ordet нравственность, som anges för första 
gången i översättningskällan i 1770-talet och används i den som en ekvivalent till det franska 
ordet moralité: ”От сих же самых различений, принаровленных ко всякому 
государственному обществу и их членам проистекают общие и точные правила, по 
которым судить можно о хорошем и худом правлении или вообще о нравственности 
дествий человеческих» (översättning av Rousseau, J, 1777: 13 i Maltseva, et.al:1975:42) 
 
Maltseva et.al förklarar även att en viss semantisk amorfism är kännetecknande i 1700-talet 
för ordet естественность, vilket får sedan ganska stor användning i språket. Först var det 
Trediakovskij som använde det ordet, huvudsakligen i betydelsen ’сущность’, dvs. ’innersta 
väsen’ som ekvivalent till latinets essentia: ”Суя мудрость просвещением познаваем, что 
существо оное пребесконечно действующее, и предсутствует от себя самого, как сущее 
необчодимое и просвещенное, коего бытность есть в самой ественности, или его 
сущности”(Trediakovskij, 1752: I: 257 i Maltseva, et.al:1975:44).    
 
Maltseva et.al argumenterar att utvecklingen av ryska språket, påfyllningen av dess lexikala 
förråd skedde i större utsträckning och hade stor betydelse tack vare verken av sådana 
framstående författare under 1700-talet som A. Kantemir, V. Тrediakovskij, М. Lomonosov, 
V. Sumarokov, D. Fonvizin, N. Nоvikov, N. Karamzin, N. Radisjtjev, G. Derzjavin m.fl. En 
lång ordlista med ändelsen -ость är presenterad in Trediakovskijs översättningar och egna 
litterära verk, till exempel, i ”Jezda v ostrov lubvi”»: беспристрастность, благодарность, 
величавость, неразрешимость, ревнивость, умильность; i ”Feoptija”: избранность, 
свойственность; i ”Sokrashenija filosofii kantslera Fransiska Bakona” («Сокращения 
философии канцлера Франциска Бакона»): злобность, независимость, неимоверность, 
неосмотрительность, почтительность, престарелость, разноцветность, 
рачительность, сомнительность, сообразность, стремительность, цельность. I 
Tilemakhida (”Тилемахидa”) används för första gången sådana ord som безвестность, 
благонравность, благочинность, гневность, дальновидность, дружелюбность, 
зазорность, миловидность, непроторность, общность, особенность, раскаянность, 
ретивость, рьяность, снисходительность, ядреность, яркость; samt i andra verk av 
Trediakovskij kan man hitta ord som бесполезность, гласность, драчливость, 
непорочность, неправильность, неусыпность, ослушность, порочность, сущность 
(Maltseva, et.al, 1975: 47).  
 
Början av användningen av en rad nya ord, som senare fick en spridning i språket, har också 
samband med andra skrifter, vilka publicerades i slutet av 1700- och början av 1800-talen. 
Dock var det lexikala förrådet av substantiv med ändelsen -ость icke stabilt på den tiden i 
flera avseenden (Maltseva, et.al., 1975). Samtidigt med den enorma mängden av ord, vilka 
senare ingick i det ryska lexikonet, kom upp en mängd av individuellt formade ord, dvs. ord 
använda av de enskilda författare, tillfälliga ord. Många ord av detta slags förekommer i 
litterära verk av 1700-talets berömda författare. Speciellt anmärkningsbart i detta avseende är 
det språk som Trediakovskij använder i sina uppsatser, noveller och översättningar, i vilka 
man hittar många nybildade ord, dvs., ord som skapades av och är karakteristiska just för 
Trediakovskij. Bland sådana kan nämnas ’незнамость’, ’неподлежность’,’омерзелость’,  
’очесливость’ i ”Ездa в остров Любви”; ’благопроизвольность’,’ вещность’, 
’самолюбность’,’ счетанность’ i ”Feoptija”; ’державность’,’ невежность’,’ 
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неподчинность’,’ разгласность’,’ подчинность’, ’смятность’, ’содружность’ i 
”Сокращение философии канцлера Франциска Бакона”; ’благостройность’,’ 
возблагодарность’,’ вперенность’,’ добролепность’, ’наверхность’, ’недоверность’, 
’поверность’, ’преобратность’, ’преспособность’, ’пречность’, ’проразность’, 
’речеточивость’ i ”Тilemakhida” m.fl. (Maltseva, et.al,1975: 49-50). 
 
 
Ganska ofta förekom i 1700-talets andra hälft liknande eller identiska meningar med några 
eller flera substantiv som har samma rot. Talrika dubblett- och/eller synonyma ord formade 
substantiven som t.ex. med ändelser -ость, -ство, -ие. Relationer mellan dessa ord bildades 
som relationer mellan paralleller. I källor från 1700-talet kan man observera användningen av 
sådana parallella former som t.ex. бессовестность – бессовестно – бессовестие; 
безвременность – безременство – безвремение; безчеловечность – бесчеловечество – 
бесчеловечие; osv. Men redan vid uppkommelsen visade sig sådana rader att vara icke-
stabila. Substantiven som slutar på -ость och -ие, och som inte har samma semantiska 
betydelse, finns kvar i språket, menar Maltseva et.al 1975. Exempelvis, bland orden 
высокомерие – высокомерность – высокомерство som existerade i språket på 1700-talet, 
får det första av dem, alltså ’высокомерие’, större användning i språket och det ordet är 
utmärkt och inkluderat i Norstedts Lexikon. Lite senare, anmärks i Det Rossijska Akademins 
Lexikon (”Словарь Аkадемии Российской”) också ordet ’высокомерность’, och på det 
viset kommer det att bli kvar i språket. Ordet används brett i 1700-talet som ett ofullständigt 
synonym till ordet ’высокомерие’. Det minst förekommande ordet bland dessa tre blev ordet 
’высокомерство’, vilket inträffas i Тrediakovskijs språk: ”Также волнуемы быть: 
Честолюбием, Высокомерством, Страхом, Любостяжанием и сребролюбиsем 
зельным” (Trediakovskij, 1766: 142 i Maltseva et.al, 1975: 61).    
 
Enligt Maltseva et.al., är något annorlunda relationer karakteristiska för substantiven 
бессилие- бессильность – бессильство. Substantivet бессильство, trots att  det hade varit 
känt i språket sedan sextonhundratalet, hade det inte fått en bred spridning i sjutton 
hundratalet. I de olika skrifterna förekommer bara enstaka exempel av dess användning: ”А 
до коликих лет в младенцах безсильство ума, препятствующее входить в договор с 
обязательством протягается ?” (Pufendorf, 1726:197 i Maltseva et.al., 1975: 62). Ordet 
бессильность förekommer i Trediakovskijs verk: ”Нетерпеливость, котора является 
Крепость душевна, Токмо есть – Слабость, и к претерпениям всяким безсильность” 
(Т rediakovskij, 1766: 217 i Maltseva et.al, 1975:62).     
 

Иногда однокоренные имена на –ость образуются в XVIII в. и употребляются как 
синонимичные к имевшим это значение существительным на –ие, -ние. Такую пару 
представляют, например, слова отчаянность и отчаяние: слово отчаянность появляется во 
второй половине XVIII в. и наряду со значением ’безрассудная смелость, удальство’ 
употребляется также в значении ’состояние крайней безнадежности, безвыходности’, 
которое к этому времени уже закрепилось за словом отчаяние. ”Сфмое Речь сия содевала то 
для Богини, Всю отчаянность в ней и всю болень утоляя” (Тrediakovskij, 1766: I: 122).  

 
                              
Mest ostabila ord med samma stam/rot och med ändelserna -ость, -ние var på sjuttonhundra 
talet abstrakta substantiv, menar Maltseva. Till exempel, orden отбывность och отбытие 
med betydelser ’handling’, dvs. fullgöra värnplikt, avtjäna etc., resp.’avgång’ eller ’avresa’ 
(alltså ett tillstånd då handlingen eller funktionen slutförs). Sådana ord har ett direkt samband 
med verbet, och förekommer i skrifter redan i första hälften av sjuttonhundratalet, hävdar 
Maltseva i. Med tiden försvinner ordet ’отбывность’ ur bruk, vilket man kan se i skrifterna 
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av andra hälften av sjuttonhundratalet. I fortsättningen använder man enbart ordet 
’отбытие’. Exempel på användning av ’отбытие’ kan man se i Trediakovskijs 
Tilemakhida: ”Без терпеливости ждал моего отбытия в страхе” (Тrediakovskij, 1766: I: 50 
i Maltseva et.al. 1975:67).  
 
Enligt Maltseva et.al, bland ordparalleller som betyder en företeelse och som har typiska 
egenheter och/eller egenskaper, var redan under sjuttonhundratalet substantiven som slutar 
med -ство eller –ствие ledande ord. Till exempel, bland ordparalleller благородность – 
благородство – благородствие som betyder ’высокое достоинство kom under 
sjuttonhundratalet substantiv i bruk, изящество, красота’, dvs. ’hög värdighet, behagfullhet, 
skönhet’, var det mest använda ordet ’благородство’: ”По сему описанию видно, что она 
благордством материи, высостию речей не разнится от эпическия поэзии” 
(Тrediakovskij, Sankt-Petersburgskije vedomosti, II 30 i Maltseva et.al, 1975: 70). Ordet 
благородство förekommer i de granskade skrifterna ganska sällan: ”Но в эпической Пииме, 
коя есть Род нравоучительныя Философии, такия Заплетения почитаются игрою 
Разума, и они суть ниже важности ея и благородности” (Тrediakovskij, 1766: II: 706 i 
Maltseva et.al, 1975: 70).  
 
Enligt Maltseva et.al, substanstiven som slutar med -ствие, och härstammar från verb och 
betyder resultering. Till exempel, substantiven последствие – последство - 
последственность, användes under sjuttonhundratalet med betydelser ’resultat, konsekvens, 
omständighet som blev konsekvensen av något’, menar Maltseva et.al. Huvudsubstantivet 
som återger den nämnda betydelsen bland synonymen blev ordet ’последствие’, och man 
började använda det i språket från mitten av sjuttonhundratalet: ”Прежде нежели быть уже 
в беде всеконечно, Долг предвидеть напасть, и – тоя последствий бояться” 
(Тrediakovskij, 1766: I:11 i Maltseva et.al. 1975:72). Det fornryska ordet ’последство’ 
förekommer sällan i skrifter av sjuttonhundratalet, menar Maltseva et.al. I de utforskade 
källorna inträffar det ordet enbart hos Тrediakovskij: ”Дваб тем произошли нам пагубные 
бедства, От густоты одной и от ее последства”(Тrediakovskij, 1754: 224 i Maltseva et 
al., 1975: 72).  
 
Maltseva et.al påstår att talrika parallellord av samma rot bildas i sjuttonhundratalet med 
ändelser  –ость -ота; -оть  -ина; -ость - изна. För sådana par gällde samma 
regelbundenhet som för bildningarna med ändelser - ость -ство; - ость -ствие; -ость -ие, 
dvs. från två abstrakta substantiv bildades och användes huvudsakligen substantiven med 
ändelsen -ость. Enligt Maltseva et.al, kan man se i de existerande materialen att ordet 
’мешкота’ förekommer enbart hos Trediakovskij: ”О кой бы череп тот разбить без 
мешкоты” (Trediakovslij, 1754:225 i Maltseva et.al, 1975: 73) .  
 
Enligt Maltseva et.al, utgör substantiven med ändelsen –тельство  med betydelsen handling 
eller funktion en avsevärt större grupp, vilken är karakteristisk för sjuttonhundratalet speciellt 
pga. det direkta sambandet med verb. Exempel på sådana ord är: водительство, 
зажигательство, запирательство, избирательство, наблюдательство, 
пренебрегательство, производительство m.fl. Många substantiv med –тельство som har 
betydelsen ’en handling’ i verbformen, uppkom och användes i språket som dubblett till de 
tidigare uppkomna ord med ändelsen -ние och som återger samma semantiska betydelse. Till 
exempel, ordet ’избирательство’ hade i sjuttonhundratalet bildningen med samma rot 
’избирание’ (Maltseva et.al.1975:85). En annan rad av nybildade ord med –тельство 
representerar i sjuttonhundratalet ord som fortfarande behöll det täta semantiska sambandet 
med verb, men som inte var fullständiga dubblett av substantiven med -ние: 
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доказательство, домогательство, укрывательство, поручительство m.fl. Under lång 
tid användes de orden bara i affärs- och diplomatisammanhang. Mer bred användning får 
sådana ord under andra hälften av sjuttonhundratalet, men ändå används de inte så ofta, menar 
Maltseva et.al. Vi hittar sådana ord i Trediakovskijs verk: ”Он содержит или разрывает 
Равновесие по пределам Судьбы, и по домогательству богов” (Тrediakovskij, 1766: I. 
VII i Maltseva et.al. 1975: 86).  
 
Maltseva et.al argumenterar att ordet ’укрывательство’, vilket jämfört med ordet 
’укрывание’ har inskränkt betydelse, ’умышленное скрытие кого- или чего-либо’, dvs. 
’medvetet undangömmande/döljande av något’ noteras i Norstedts Lexikon. I andra hälften av 
århundradet jämsides med källorna av affärsspråket ordet ’укрывательство’ används redan i 
andra språkområden i samma betydelse. Vi kan se användingen av ordet i citatet från 
Trediakovskijs Tilemakhida: ”А политика почитай всегда соединена с лестью и 
укрывательством” ( i Maltseva et.al.1975:86).    
 
Vissa substantiv med ändelsen -ство, som härstammar från adjektiv, och som uppkommer i 
sjuttonhundratalet, har använts i språket till våra dagar, hävdar Maltseva et.al. Till exempel, 
ord ’малолетство’, ’ребячество’, ganska brett kända i språket sedan början av 
sjuttonhundratalet, ordet ’материнство’, som noteras i språket i andra hälften av 
århundradet. Här är ett exempel från Trediakovskij: ”Еслиб за тетратки в малолетстве, 
что крал я” (Тrediakovskij, 1752: II 204 i Maltseva et.al.1975: 90). 
 
En rad nybildade ord med ändelsen -ство har en konkret betydelse. Det är antingen helord 
eller olika betydelser av mångtydiga ord bildade från ryska grunder. Bland dem, exempelvis, 
är ordet ’имущество’. Från sjuttonhundrasextiotalets källor noteras имущество i betydelsen 
’движимая и недвижимая собственность’, dvs. lös och fast egendom. Till denna kategori 
av ord hör ordet ’семейство’, vars regulära anvädning observeras från 1760-talet, konstarerar 
Maltseva et.al. Från början innebar ordet samling av betydelser ’общество людей, 
связанных родством, местом жительства; племя, род, колено’, dvs. sällskap av människor 
med släktband eller av samma bostadsställe, stam, familj, släktled. Vi ser ett exempel på 
användning av ordet ’ семейство’ i Trediakovskijs Tilemakhida: ”Все совокупно земель не 
деля своих, пребывают; Каждо семейство правимо там есть собственным главным, 
Кой тому есть царь, и есть он истинный суще” (Tredaikovskij 1766:I: 142 i Maltseva 
et.al.1975: 92). 
 
 
Till nybildade ord, som ursprungligen har samband med grunderna av stilistiskt reducerade 
lexika, hör ordet ’нахальство’. Ordet ’нахальство’ hade i sjuttonhundrahundratalet 
betydelsen av en verbkvalité, ’наглые, бесцеремонные поступки, дествия, слова; наглость, 
бесцеремонность, проявляющаяся в соответствующих поступках, дествиях, словах’, 
dvs. fräcka, bryska, ohyfsade handlingar, och användes i denna betydelse mycket brett utan 
några som helst genre- eller stilbegränsningar. I andra hälften av århundradet förekommer 
ordet ’нахальство’ huvudsakligen i skönlitteraturen. Fastän ordet hade det genetiska 
sambandet med folkligt tal användes det i litterära verk, i poem, historiska tragedier etc. Detta 
är exempel från Trediakovskijs Tilemakhida: ”Да посрамят же там Неприятелей Ваших 
нахальство” (Trediakovskij, 1766:I: 99 i Maltseva et.al.1975: 99). 
      
Nya ord med ändelsen -ство bildade från grunder av substantiv som betyder person med 
position eller titel och som ingick i språket i andra hälften av århundradet är enstaka exempel. 
Till denna kategori ord hör t.ex. ordet ’городничество’, som bildades efter inrättandet i 
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Ryssland av borgmästarpositionen år 1775, hävdar Maltseva et.al. En del ord av samma 
kategori har också komplexa betydelser. Exempel på användning av vissa ord i betydelsen 
’чин, должность; пребывание в чине, должности’, dvs. rang, position, tjänst, innehavande 
av en rang eller tjänst, ges av Trediakovskij i Razgovor: ”Говорят веть по латине, что 
судество дает честь, докторство богатство, а красно байство нищету” 
(Trediakovskij, 1748:386 i Maltseva et.al.1975: 103). 
      
I Trediakovskijs verk förekommer ordet ’пирроничество’, som har en filosofisk betydelse, 
dvs. betyder omöjligheten att lära känna, förstå och erfara världen. Ordet var grundat på 
lärdomar av den forngrekiske filosofen Piron (Maltseva et.al.1975: 108). 
      
Enligt Maltseva et.al, till ord vars grund av sin generella betydelse hör till abstrakta meningar 
hör också en rad av terminologiska nybildningar som uppkom under sjuttonhundratalet. En av 
de bildningarna, som har bevarats i språket, är ordet ’электричество’, vilket på den tiden 
betydde fenomenet magnetism. Så använder ordet ’электричество’ Trediakovskij: 
”...называть электричеством некоторых тел оное.свойство, которым, когда они чрех 
тертие разогреются, лехкия тела притягивают к себе” (Тrediakovskij, 1752: II: 266 i 
Maltseva et.al.1975: 109). 
      
Substantiven med ändelsen -ние börjar få en konkret innebörd i andra hälften av 1700-talet, 
både med hjälp lexika och nya betydelser och med hjälp av grammatik, dvs. dess användning i 
plural form. En sådan användning, som var karakteristisk för abstrakta substantiven som 
slutar på –ние, gjorde sönder den abstrakta betydelsen, vilken fanns bara i ”в обладании 
только формами единственного числа”, dvs, bara i singular formen, anser Maltseva et.al. 
Användningsfrekvensen av abstrakta ord i plural form ökar avsevärt under sjuttonhundratalet. 
Detta är ett exempel från Trediakovskij: ”Но разумная радость сия, имеюща нечто от 
блаженных тех в себе предвкушений небесных, Чиста и – есть непримесна всегда” 
(Тrediakovskij, 1766: I: 66 i Maltseva et.al.1975: 121). 
      
Verb som har samband med substantiv som betyder namn på någon känsla, människas 
fysiska, mentala eller psykiska tillstånd, har följande betydelser: 1)’быть, находиться в 
состоянии, указанном в основе глагола’, dvs. vara, befinna sig i det tillståndet som 
verbgrunden tyder på, t.ex. беспокоствовать, ’волновать, тревожить’, dvs. oroa, göra 
orolig, besvära; горевать ’печалиться, тужить, скорбеть, сожалеть о чем’, dvs. sörja, 
gräma sig; 2)’приводить кого-либо в состояние, указанное в основе глагола’, dvs. föra 
eller leda någon till det tillståndet som verbet tyder på, t.ex. злобить ’сердить, в ярость 
приводить’, innebär göra någon arg, leda till ilska; голодить ’причинять голод, заставлять 
нужду терпеть в пропитании’ innebär leda någon till hunger; 3)’проявлять по отношению 
к кому-либо какое-либо чувство’, dvs. hyfsa eller framkalla någon känsla till någon, t.ex 
журить ’счунять, делать выговор, или поросту тазать за дурное дело, увущевать’, 
innebär banna någon; заботиться ’печься о ком или о чем, иметь заботу’ innebär att ta 
hand om någon, bekymra sig om någon, bry sig om någon.  
 
Enligt Maltseva et.al, i sjuttonhundratalet verbet заботиться står i raden av ord med samma 
rot забота, заботливый, заботливость, заботный, заботно и заботить. Verbet styr 
substantivet i lokativ. Till exempel, заботиться о ком, о чем, som det används av 
Trediakovskij: ”Впрочем, ты не заботься людей сих об умножении: Род их конечно не-
вдоме станет быть неисчетный” (Тrediakovskij, 1766: I 127 i Maltseva et.al.1975: 283). 
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VI. Inflytande av kyrkoslaviska språket över ryska språket 
VI.1. Utvidgningen av kyrkoslaviska språkets funktioner i Storryssland;   

Kyrkoslaviska språket som talspråk av utbildade folk 
 

Enligt Uspenskij (1994), tar det allmänna ryskkyrkoslaviska språket samma funktioner som 
var karakteristiska för kyrkoslaviska i Sydvästra Ryssland. Framför allt, på kyrkoslaviska 
börjar man tala på samma sätt som i Sydvästra Ryssland. Speciellt i broderskolor undervisade 
man i kyrkoslaviska. Detsamma händer nu i kyrkliga skolor i Storryssland, som bildades på 
den sydvästra modellen, menar Uspenskij. Så, Trediakovskij konstaterar i förordet till ”Ездa в 
остров Любви” (1730) att han hade tidigare talat det språket: ”Прежде сего не толко я им 
писывал, но и разговаривал со всеми” (Тrediakovskij, 1849: III: 649- 650 i Uspenskij, 1994: 
88). Tydligen, menar Trediakovskij den perioden då han studerade i Slavisk Grekisk Latinska 
Акаdemin, dvs. mellan åren 1723-1726 (Uspenskij, 1994: 88). 
 
Motsvarande till det att kyrkoslaviska var de lärdas språk, tog det upp funktioner på samma 
sätt som latin i Väst, och blir så småningom av sin funktion ekvivalent till latin. Eftersom 
kyrkoslaviska var de lärdas språk, kunde missbruk av det språket betraktas som anspråk på 
lärdom och kunde framkalla negativ reaktion. Emellertid var ryska det gemena folkets 
förmögenhet, och det talades i vardagen. I denna mening bör man förstå Trediakovskijs 
ursäkter i förordet till ”Ездa в остров Любви” för att han visade upp sig genom att prata 
kyrkoslaviska ”особымъ рҍчеточцемъ хѣлъ себя показывать” (Trediakovskij, 1849: 650 i 
Uspenskij, 1994: 89-90).   
 
Litterära verk skrivna under sjuttonhundratalet på det ”enkla” ryska språket hade redan 
förlorat sin betydelse. Trediakovskij förmedlar i förordet till ”Ездa в остров Любви” (år 
1730) att han översatte den boken inte till slaviska, utan till det enkla ryska språket: 
”неславенским языком перевелъ, но почти самым простымъ Русскимъ словомъ, то есть 
каковымъ мы межъ собои говоримъ” (Trediakovskij, 1849: III: 649 i Uspenskij, 1994: 96).   
    
 

VI. 2. Utformande av det nya ryska litterära språket  
 

Enligt Uspenskij (1994), vidare, allt eftersom kyrkoslaviska språket förvärvar sig funktioner 
av ett kultspråk, står kyrkoalfabetet i en privativ opposition till världsliga (s.k. гражданская, 
’grazjdanskaja’) Azbuka. Med kyrkoazbuka var det möjligt att skriva eller trycka bara 
kyrkotexter medan med världsliga azbuka kunde man skriva och trycka såväl 
världsliga/sekulära som religiösa texter. Typiskt i denna mening är Trediakovskijs 
misslyckande, när han år 1757 försökte skriva med kyrkostilen den världsliga/sekulära boken, 
poemen Feoptija (”Феоптия”). De vägrade trycka den boken med förklaringen att poemens 
språk var gement och nedrigt (Uspenskij, 1994:118).                
         
De första erfarenheterna av utformandet av det nya litterära språket visar tydligt att det fick ett 
stort inflytande av det västeuropeiska litterära språket: sådant var språkprogrammet av Vasilij 
Adodurov och Vasiij Trediakovskij. Det var Adodurov som mellan åren 1738- 1740 gjorde 
den första konsekventa kodifikationen av det ryska talet, dvs. ryskans första grammatik, som 
var avsedd för modersmålstalare, menar Uspenskij. Trediakovskij är författaren till 
programframträdanden över problemen av det litterära språket. Båda författare realiserar sina 
idẻer i praktiken, framför allt i sina översättningsarbeten. I den första hälften av 
sjuttonhundratalet visar de båda författarnas uttalande vara ganska lika, även texterna var 
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ganska nära till varandra. De arbetade tydligen i täta kontakten och bör snarare ses som 
medförfattare än som självständiga figurer. Hos Adodurov och Trediakovskij finner vi ett 
tydligt formulerat språkprogram, men själva inriktningen var definierad av fler personer under 
1730-talet, bl.a. Mikhailo Lomonosov, Antioch Kantemir, Vasilij Tatisjev. Till skillnad från 
dem arbetade Adodurov och Trediakovskij med kodifieringen av det ryska litterära språket. 
De definierade språknormerna, vilka presenteras i Adodurovs grammatik (1738-1740) och i 
Trediakovskijs ortografiska traktat (1748), samt undervisade de i ryska (Uspenskij, 1994:120-
121).  
 
Adodurovs och Trediakovskijs språkkoncept vid denna tid baseras på den medvetna 
orienteringen mot den västeuropeiska situationen och innebär försök att hämta den över till 
den ryska marken, dvs. att skapa i Ryssland ett litterärt språk av samma typ som de 
västeuropeiska språken var (Uspenskij, 1994:122). Detta innebar också ett krav att skriva ord 
som de låter (vilket hos Trediakovskij och Adodurov återges även i ortografin) till protest mot 
”глубокословныя славенщизны”, dvs. den gamla slavinismen, alltså mot slavinism i den 
grad som det märks. Så, år 1730 publicerar Trediakovskij översättning av novellen ”Езда в 
остров Любви” . Denna publikation skulle öppna en ny sida såväl i den ryska litteraturens 
historia, vilken inte hade några sådana genrer fram till dess, som i historien av det ryska 
litterära språket. I förordet till denna bok gör Trediakovskij en varning och ber läsaren inte bli 
arg för att han översatt boken inte till slaviska, utan till talspråk. Han förklarar även att 
slaviska låter lite grovt och elakt i hans öron (Uspenskij, 1994:123). Trediakovskij visar här 
egentligen sin trogenhet till Peters program. Han uppträder nämligen som Peter den stores 
efterföljare, i och med att det som var påbörjat på grafisk nivå fortsätter nu i mycket större 
skala. Trediakovskij förklarar också den andra anledningen till användningen av det enkla 
ryska talspråket, nämligen att folk inte förstår kyrkoslaviska. Han citerar ”Духовный 
регламент” (’Kyrkans repliktider’), av Feofan Prokopovitj (1718- 1720 гг.), där han 
beskriver kyrkoslaviska texter som oklara och svårbegripliga. Märkligt är att Trediakovskij 
konstaterar att den tredje anledningen till det valda språket är den viktigaste, nämligen att 
kyrkoslaviska uppfattas som ett grovt (”жесткий”) och onaturligt språk. Epitetet ”жесткий” 
har en semantisk anknytning till franskans dur. Det ordet används av Trediakovskij i övrigt 
som motsats till ”нежный” (mild), vilket i sin tur är ett semantiskt översättningslån av 
franskans délicat. Härvid definierar Trediakovskij levande språk, sådana som ryska eller 
franska, som ”нежные”, milda, i motsats till de döda språk, kyrkoslaviska eller latin, vilka 
han beskriver som ”жесткие” (grova) eller ”угрюмые” (dystra). Författare använder ordet 
”угрюмый” som ett epitet och semantisk översättningslån av franskans séreux. I förordet till 
”Ездa в остров Любви” ges för första gången en negativ beskrivning av kyrkoslaviska 
uttrycksformer (Uspenskij, 1994:124) 
 
Genom att inrikta sig på den västeuropeiska situationen försöker de första kodifierarna, främst 
Trediakovskij, utforma ett nytt litterärt språk baserad på den franska modellen. Trediakovskij 
uttalade tydligt på den tiden att man skall utforma det nya ryska litterära språket på samma 
sätt som de andra europeiska språk hade blivit utformade, och då siktade han huvudsakligen 
på det franska litterära språket. Han tog initiativet att grunda den Rossijska samlingen vid 
Vetenskapliga Akademin, vilken blev grundad år 1735 på modellen av den Franska Akademin 
med inriktningen att genomföra samma uppdrag, dvs. utforma grammatiken, lexikonet, göra 
översättningar och korrigering av språket i stort (Uspenskij, 1994:126).  
 
I anmärkningen till en av sina översättningar uttalar Trediakovskij så här: 
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Подлинно, что Российской язык все свое основание имеет на самом Сдавенском языке; однако, 
когда праведно можно сказать, что Французской, или лучше, Италиянской, не самой Латинской 
язык, хотя и от латинского происходит; то с такоюж справедливостию надлежит думать, что 
Российской язык есть не Славенской; ибо как Италиянец не разумеет, когда говорят по 

Латински, так мало и Славянин, когда говорят по Российски, а Россиянин, когда по Славенски 
(Trediakovskij, 1737:16 i Uspenskij:1994:127). 

 
Samtidigt uppträder Trediakovskij emot den synen att latin är det enda eller det bäst 
fungerande språket för vetenskap och utbildning. Enligt Trediakovskij, skall ryska språket 
följa franskans föredöme, vilken hade lyckats etablera sig som nationellt språk på olika 
kulturella områden. Han hävdade att där man i Frankrike använder franska språket, där skall 
man i Ryssland använda ryska språket (Uspenskij, 1994:128).  
 
 
 
 
VI.3. Trediakovskijs erkännande om den specifika språksituationen i 

Ryssland.  
Språkprogrammet av den mogna Trediakovskij. 

 
Uppmaningen att «писать, как говорят», dvs. skriva som det låter/skriv som du talar, visade 
sig vara omöjligt att genomföra i praktiken. Språket i de texter som skapades inom ramen av 
detta program skilde sig väsentligt från det talade språket och som resultat av detta bildades 
distans mellan det litterära språket och det talade språket. Detta var just vad som skilde den 
ryska språksituationen från den västeuropeiska och därmed närmade den till 
diglossisituationen. Situationen tvingar Trediakovskij, men också Lomonosov och Kantemir, 
avstå från det tänkta programmet. Huvudrollen även denna gång spelar Trediakovskij 
(Uspenskij, 1994:135). 
 
I andra hälften av 1740-talet ändrar Trediakovskij sin konception av det ryska litterära 
språket. Om Trediakovskij i början av sin verksamhet orienterade sig mot den västeuropeiska 
situationen, har han nu den utgångspunkten att man bör erkänna den specifika 
språksituationen i Ryssland som annorlunda än språksituationen i Frankrike eller Tyskland. 
Han proklamerar nödvändigheten av distansen mellan det litterära och det talade ryska 
språken så som det var tidigare, dvs.vid diglossisituationen med kyrkoslaviska och ryska, då 
det litterära språket var kyrkoslaviska (Uspenskij, 1994: 135).    
 
Enligt Slozjenikina & Rastijagajev (2009), ändrar Trediakovskij sin ställning radikalt under 
1750-talet. Nu anser han att det slaviska språket inte bara är det stilistiska exemplet, utan 
också måttet för riktighet och korrekthet. Nu ser Trediakovskij på det västliga inflytandet som 
exempel på skada och fördärvande av det nationella spåket. Trediakovskijs svängning i sin 
språkpolitik med 180 grader är ingen tillfällighet, eklektik eller principlöshet. Utan det är ett 
resultat av sökandet av den nya språkmodellen och ett försök att bilda en originell personlig 
modell, vilken folket kan följa inte genom att lägga omkring några teoretiska traktat och 
litterära manifest, utan genom att härma författare och konkreta verk (Slozjenikina & 
Rastijagajev, 2009, http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/5/Slozhenikina&Rastiagaev/) 
 
Enligt Uspenskij, kan man säga att Trediakovskij nu försöker återskapa diglossisituationen i 
speciella ramar av det världsliga språket, vilket också kallas det sekulära språket (enligt 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska_alfabetet). Han menade att det ryska litterära språket tänks 
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som en världslig variant av kyrkoslaviska, som är anpassad till de ökande behoven av litterära 
utvecklingen (Uspenskij, 1994: 136). Om den unge Trediakovskij definitivt avstår från 
«глубокословныя славенщизны» och orienterar sig mot det talade språket, är nu 
inställningen hos den mogne Trediakovskij totala motsatsen till detta. Trediakovskij talar om 
ryskans specifika situation så här: ”Ведомо, что во французском языке дружеский разговор 
есть правило красным сочинениям для того, что у них нет другого. Но у нас дружеский 
разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее 
употребление, отменное от простаго разговора и подобно больше книжному Славенскому...” 
(Trediakovskij, 1755 i Uspenskij, 1994: 137). 
 
På så sätt, bildas en relation mellan det litterära och det talade språken enligt 
diglossiprincipen. Trediakovskij talar nu inte bara om användningen, ”употреблениe”, utan 
han gör också distinktion på ”двоякое (сугубое) употребление”, dvs. tvåfaldiga (särskilda) 
användningen och på ”двоственный диалект”, dvs. dubbeltydig, tvetydig dialekt. Alltså gör 
Trediakovskij distinktion mellan det litterära («славенороссийский»), slavisk-rossijska 
språket och det talade («российский») rossijska språket. Det litterära 
(«славенороссийский») språket förstås av Trediakovskij som ett bokligt språk, alltså 
huvudsakligen skriftligt språk (Uspenskij, 1994: 137). 
 
Trediakovskij sätter ”скудость и тесноту французского”, dvs. franskans knapphet och 
torftlighet mot ”богатствo и пространствo славенороссийского”, dvs. rikedom och 
utrymme av det slavisk-rossijska språket. I förordet till Tilemakhida säger Trediakovskij om 
«славенороссийскa», dvs. om det ryska litterära språket, att naturen gav henne all rikedom, 
sötma och välbehag av grekiskan och allt det viktiga och höga av latin, och varför skall hon, 
det majestätiska språket, tolerera den fattiga franskan (min översättning). ”Природа ему 
даровала все изобилие и сладость языка того Еллинскаго, а всю важность и 
сановность Латинскaго. На чтож на претерпевать добровольно скудость и тесноту 
Французскую, имеющим всякородное богатство и пространство Славенороссийское” 
(Trediakovskij, 1766: II: 1:108 i Uspenskij, 1994: 138).  
 
Numera ställer Trediakovskij inte de «славенский», slaviska, och «российский», rossijska 
språken mot varandra, utan han framhåller det substansiellt gemensamma hos språken. Själva 
termen «славенороссийский», vilken var introducerad av Trediakovskij som namn för det 
ryska litterära språket, skulle överhuvudtaget demonstrera att principiellt och av sin natur 
fungerar kyrkoslaviska och ryska språken som en enhet. Genom att introducera den respektive 
differentieringen försöker Trediakovskij tydligt framhålla det inre sambandet mellan det 
kyrkoslaviska språket och det ryska litterära språket, vilka egentligen förstås som ett språk, 
realiserat i kyrkoområdet resp. världsliga områden (Uspenskij, 1994:139) 
 
När det gäller sökandet av kompromisslösningar, så utmärktes de två motsatta vägarna av 
utformandet av det ryska litterära språket. Båda har med Trediakovskij att göra. I sin 
verksamhet lade Trediakovskij grunderna och gav förutsättningar för senare konceptioner av 
det ryska litterära språket, som innebar extrema möjligheter för dess utveckling. Försöket att 
förena dessa koncept finns givet i Lomonosovs program (i andra hälften av 1750-talet), som 
har den kompromissande karaktären. Detta program var inriktad mot förening av elementen 
av det bokliga språket och det talade språket inom ramen för ryska litterära språket 
(Uspenskij, 1994:140).   
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VII. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

Efter granskningen av en del vetenskaplig litteratur och forskningsstudier, som diskuterar 
utvecklingen av det ryska språket genom tiderna och Trediakovskijs roll i den utvecklingen, 
börjar jag inse att man har verkligen inte kunnat ge Trediakovskij hans riktiga värde. 
Trediakovskij är en av de nyckelpersoner som stod för utvecklingen av det ryska litterära 
språket. Jag tycker att Trediakovskij hade rätt att ge stor betydelse till sina verk, i synnerhet 
till verket ”Razgovor…”. Jag tycker att resonemanget som Trediakovskij för i detta verk och 
frågor som han lyfter upp har en oerhört stor betydelse för ryska språkets utveckling och 
därmed hela Rysslands utveckling. För att frågorna som han tar upp var nödvändiga på den 
tiden och viktiga att ta itu med och hantera. Jag vågar säga att han räddade det ryska folket 
från det hängande tillstånd som rådde över Ryssland på den tiden, nämligen det att man var 
tvungen att läsa och skriva på ett språk som man inte förstod, alltså på kyrkoslaviska språket. 
Språk är en nyckel till all utveckling, all förståelse, och användningen av kyrkoslaviskan 
fungerade som bromsande kraft för utvecklingen av allt, tycker jag, inte minst av litteratur, 
vetenskap och konst. Min uppfattning är och jag skulle vilja definiera tiden före 
Trediakovskijs bidrag och verkan som ”stagnation” i Rysslands historia.            
 
Trediakovskijs verk är mycket värdefulla, han inte bara kritiserar kyrkoslaviskan och andra 
problem i det ryska språket, utan han ger konkreta förslag till hanteringen av problemen. Vi 
ser även att Trediakovskij inte bara formulerar sin teori om ryskans ortografi, utan även rent 
praktiskt realiserar det, alltså han skriver på det sättet som han föreslår. Det är mycket 
avancerat för sin tid, tycker jag, och är en mycket stor tjänst till det ryska folket, till 
språkvetenskapen och litteraturen i stort.  
 
Trediakovskij var först att komma med idén att skilja på versaler och gemener och lade 
därmed, enligt min mening, grunden för tankeordning i det skriftliga ryska språket. Några 
andra aspekter som kan tyckas vara en självklarhet i vår tid, är Trediakovskijs idé att utesluta 
aspirations- och tryckaccentstecken, att en bokstav ska betyda ett ljud och ha kvar antingen E 
eller �, som vi ser i Vinokurs artikel. Jag håller med Vinokur (1959) om att man bör erkänna 
att Trediakovskijs resonemang om uttal och stavning och grunder (Osnovanija) som han 
formulerade i Razgovor karakteriserar honom som tänkare och lingvist från den bästa sidan.     
 
Resultatanalysen visar att Trediakovskij begränsar sig inte till karaktäriseringen av den 
kyrkoslaviska ortografin och beskrivningen av fonetiska problem, utan med sina idéer lägger 
han grunden för rysk morfologi och fonologi. Även om Trediakovskij gör felaktiga 
formuleringar av några problem i det sammanhanget, enligt Vinokur, så tycker jag att just 
sådana diskussioner driver utvecklingen framåt. Vinokur anser att Trediakovskij inte är 
konsekvent och trogen sin princip ”att skriva så som det låter”, alltså stava ord så som de 
låter. Min åsikt är att det var ambitiöst av Trediakovskij och helt logiskt att framhålla den 
principen. Det är väl inte lätt för en själv att skriva med en ortografi som inte riktigt alla 
gånger fungerar och passar bäst. Jag uppfattar Trediakovskij som en modig forskare, som 
aldrig blundade för konflikter mellan det som förnuftet krävde och det som rådde i praktiken. 
Han försökte hitta kompromissen, inte ge upp och lösa problemen. Vinokur menade att 
Trediakovskij var övertygad om att förr eller senare skulle hans princip att ”stava efter ljud” 
komma att segra, dvs. förverkligas i praktiken, och han ville påverka detta förverkligande med 
sina skrifter (Vinokur 1959: 477). Resultatanalysen visar att Trediakovskijs Razgovor, men 
även andra verk är av stort historiskt intresse och utan någon överdrift är Trediakovskij 
pionjär inom den ryska fonetiken och står högre än alla sina samtida. Vi kan också se att 
enbart i några få punkter kunde Trediakovskij inte förstå vissa ljudförhållanden. Men, enligt 
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min mening, hindrar det inte att bedöma hans verksamhet i sin helhet och hävda att 
Trediakovskij verkligen framkallade det sanna vetenskapliga intresset för den nya fonetikens 
företeelser och kunde greppa en hel rad mycket väsentliga företeelser och aspekter i den ryska 
fonetiken.    
            
 
Jag uppskattar Trediakovskijs åsikter om olika dialekter av ett språk, i synnerhet hos ryskan, 
som väldig insiktsfulla och nödvändiga. Det är väl viktigt att bevara de olika dialekterna och 
samtidigt att ha ett standardariserat riksspråk.  
 
Analysen av kapitel V visar vilken enorm roll Trediakovskij spelade i utvecklingen av rysk 
lexika och terminologi. Vi ser att många ord som existerar i ryska idag kom tack vare 
Trediakovskijs översättningsarbete och litterära verk.  Trediakovskij var först att använda en 
hel rad av ord och fyllde på det lexikala förrådet. Trediakovskijs stora förtjänst är också att 
komma med massor av nybildade substantivord, som härstammade från ryska verb och 
adjektiv, med konkreta och abstrakta betydelser. Vissa av de nybildade orden fick större 
användning och spridning i språket, vissa mindre, men vi kan i dag se vikten av att ha de 
orden.  
 
Det är väldigt intressant att analysera Trediakovskijs genomgång och syn på utformningen av 
det nya ryska litterära språket. I kapitel VII kan vi se hur Trediakovskij ser på inflytandet över 
ryskan av det västeuropeiska litterära språket och sambandet med det. Vi ser vilken stor tjänst 
Trediakovskij gjorde det ryska folket och, skulle jag vilja hävda, språkvetenskapen i stort 
genom att utarbeta ett språkprogram, bearbeta den ryska grammatiken och kodifiera den.  
 
I den senare verksamheten ser vi att Trediakovskij ändrar sina åsikter och sin syn på den ryska 
ortografins utveckling. Genom sina erfarenheter hade Trediakovskij förstått och kommit till 
slutsatsen att ryskan ska gå sin egen väg, dvs. ryska språket har sina specifika språkproblem, 
och ryskans utveckling skall anpassas till dess egenskaper. Det framkallar min stora respekt 
för en sådan ärlig forskare som kommer med förklaringar i senare arbeten, ber om ursäkt och 
uppmanar folk, sina läsare, att följa hans nya idéer.  
 
Jag är nöjd över min studie. Jag har fått svar på mina frågeställningar. Jag inser att det finns 
oerhört mycket att granska när det gäller utvecklingen av ryska språket och följa 
Trediakovskijs roll i detta, vars verksamhet och litterära arv är väldigt omfattande. I synnerhet 
skulle man kunna ta upp Trediakovskij versifikationsteori. Men inom ramen för en C-uppsats 
skulle jag begränsa min studie till några frågor. Så att det får bli ett förslag till fortsatta 
studier.  
 
Jag fick också respons för min nyfikenhet om varför Trediakovskij inte var så känd eller 
populär i Ryssland. Jag hade exempelvis aldrig hört om honom. Reyfman (1990), relaterar 
”the story of the injustice done to Trediakovsky”, där Reyfman även tycker att analysen av 
orättvisan mot Trediakovskij kan hjälpa till att få svar på andra frågor inom ryska språket och 
litteraturen (Reyfman, 1990: 20). Jag delar samma uppfattning, som Reyfman har, att pga. 
myten om början av den nya ryska literaturen där Trediakovskij beskrevs som en fånig 
person, en löjlig forskare, alltså där en negativ reputaion av Trediakovskij var avsiktligt 
skapad i dåvarande ryska akademin fick vi, de senare generationerna inte njuta av 
Tredaikovskijs verk: ”The myth has made it virtually impossible for later generations of 
Russian readers to take pleasure in reading Trediakovsky or even analyze his works in an 
impartial scholarly way. /…/ The myth determined to a large extent the choice of facts to 
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include in histories of eighteenth-century Russian literature. It modified and sometimes 
significantly distorted contemporary reports of events, as well as their interpretation by 
subsequent generations” (Reyfman, 1990: 21).         
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