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Goda Engel! sand isran det höga,
Du på jorden kom att halsa mig;
Men Du for sran jorden, och mitt öga
lystes att der uppe söka Dig.

Ja Du flydde men som Engel svasvar
Du sa huldt och troget kring Din Van
Och, da tåren i mitt öga basvar,
speglar Du Dig sorgligt mild i den.

O min EMMA ! da med helig smarta
knabojd jag invid Din urna står,
hviska da, med hoppet, till mitt hjerta,
att jag snat;t Din himla halsping sarl

G USTAIF



6FVERSIGT
AF

RYSKA SPRAKETS BILDNING;

Jnledning.

§ 1. Friimst står tnenniskan bland lankarne isenomenernas kedjaj narmast ar hon till den
punkt, der soljden as osversinnliga varelser be-
gynner. En blick och hon känner sinnlig-
hetens Verld; en tanke och hon Uppfattar
oandlighetens j ett orcl och hon har srara-
bragt något, hvarnti hon kan spegla sig sjels;
något, hvi!ket, liksom hon, utgör sorenings-
pUnsttn mellan sinnlighetens och oandlighetens
Verldar.

§ 2. Sinnlighetens verld utgör den plats
som blisvit inenniskan anvist till boning; hon
ar dersote sjels en sinnlig varelse, och hor som
sadan till raden as de väsenden, hvilka, under
form as Sinnlighet, ii.ro uttryck as clet absoluta
oandliga, AUa hennes kunskaper måste dersore
börjas med sinnlig erfarenhet, och uttrycken as
dem måste sorst bara sinnlighetens stempel. Men
da menniskan ar bland alla sinnliga varelser den,
som står i narmaste relation med oandligheten,
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sa kunna hennes kunskaper ej inskranka sig (ill
blott sinnlig crsarenhet; de måste erhalla tiagotasven sian det oandliga; och da blisva sjelsva
uttrycken as dem delagtiga as samma oandlig.
lighet, de blisva liksom hon soreningspunster
as sinnligheten och oandligheten , och utgöra da
det vi kalla Ord. *)

§ 5. Denna sorening as det sinnliga och 0-
andliga sker, utan menniskans egen medver.
kan, i solje as bennes plats i raden as vasen»
den. Ty i annat fall utgjorde hon icke sor-
eningsput csen mellan sinnlighetens och oandliga
hetens verldar, utan hon hyste dem begge isole»
rade inom sig, och kunde således ester behagsorena eller skilja dem. Likval kan hon på den
plats hon ar, resle&era till sig sjelsj hon äger

*) Till att Undvika rnisssbrstand vill jag siam-

n-a , att jag under behamningen ord ej sorstar
det begrepsldsa yttrandet genom Ijud as mob
tagna sinnliga intryck, ty da • skulle asven
barnets skxik, hundens skallande o. s. v. sa
namn as ord, da de likval icke aro annat an
Ijud elles låten. Men da, nar ett sadant
Ijud utmärker en sorestallning den sorstan'
det bragt till enhet i medvetandet, och da
asven sjelsva uttrycket sker xned assigt och
medvetande, di uppkommer ett orcl. Till
ord sordras således vilkor soni ligga utom
sinnligheten, och de verkliga Interjestioner-
na aro soljaktligen icke ord utan låten, eller,
jnan om savill, tiatsord• Sed nedans. §5.



sotTtsaga att abstrahera oandligheten sran sinn-
ligheten, och skada oandligheten uti sinnlighe-
tens former. Men att alldeles inga uti oandlig-
betens verld, sa att hon kunde göra sina kun-
skaper oberoende as sinnlighetens vilkor, kan
bon ej, utan att med detsamma lör alltid os-
Vergisva all sinnlighet, sadan som den sorekom-
mer oss, och ingH uti ett tillstand, det vi ej
kanna.

§ 4. Ha vara kutiskaper således aro un-
derkastade sinnlighetens vilkor, soljer deras nod-
Vändigt att de aildrig kunna uppkomrr.a på en
gång, och isran icke-Varande i ett ognablick.
Uppnå den högsta grad as sullstandighet, utan
ett till dem sbrdras en viss tid. lcke annor-
lunda an under vilkor as tid odlas de sornio-
genheter, som satta menniskan i gemenskap med
ienomenverlden, och endast under sainttia vil-
kor kan hon utveckla sina kunskaper, och sran
den sorsta sinnliga erfarenhet leda sig till kan-
tiedom, eller atn instone aning as VarelseT, som
aro oberoende as all sinnlighet,

§ 5. Också uttrycken as hennes kunska-
per *) måste nodvandigt uppkomma uti tiden.

*) Låsåren inser utan tvisvel lått, att jag stun-
dom måste nyttja ordet kunskaper såsom irr*
nesattande, icke blott hvad Bian 'egentligen
menar med kunskaper, utan asven alla, sa
■val begrepp och kunskaper grundande, sorsl.
känslor och begår atsbljaude sbrestallniti-
jungar, m. m.
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och småningom bildas till högre och högre sull-
kcmlighet. Den sorsta utvecklingen as hennes
sinnen och deras verktyg gas verksamhet at
hennes rostorganer, och iodde falunda latet tlkr
Ijudet. Utvecklingen as de sormogenheter sotn
möjliggöra hennes gemenskap med
sodde prdet. Umgänget med varelser, begasva-
ie med samma sormogenheter som hon sjels,
Var vilkoret for ordens fortfarande och bildan-
de till uttryck for succession och relation, det
sodde spr&ket, hvilket således utgör sanrlingenas alla de ord vi bildat for att uttrycka vara
kunskaper.
'

" §6, Da dessa sanningar erkannas, göra
de oss berattigade till den slutsats, att orden
eller språket måste i samma man ioriindra sig,
som var egen bildning och vara kunskaper un-
dergå sorandring; att språket måste, isran att
innefatta benamningar endast på senomener, små-

ningom erhalla benamningar älven på väsenden
som endast kunna tankas. Uppkomsten och be-
tydelsen as hvart och ett ord innefattar således
historien as kunskapen om det soremal som med
crdet betecknasj och språket måste soljagtligen
innefatta uti sig historien om vara kunskapers
veckling i allmanhet.

§ 7. De omstajidigheter, som gisva anled-
ning till sarskilta menniskors kunskaper, kunna
antingen Vara as lika eller skiljagtig beskassen-
het, och i man deras måste språken blisva lika
eller olika. De, som under umgänge med hvar-
andra utvecklat sina kunskaps sormogenheter,
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Kiaste tala samma språk, ehuruval asven hos
dem ett och samma ord kan hos den ena hasva
en betydelse skild sran den det äger hos den an-
dra. De menniskor åter, som antingen under olika
himmelsstreck, eller eljest under olika vilkor er-
hållit sinakunskaper, måste ock tala olika språk,
Ja hvarje den minsta sorandring hos en menni-
ska eller en nation måste i sin m&n kunna ver-
ka på språket, Ombyte as lesnadssatt, bonings-
plats, religion, regering, gemenskap med andra
nationer, m, m, måste markbart verka på hela
solkslags språk, TralFande ar således berattel»
sen om Babyloniska tornbyggnaden, om ock
den inspirerade Skalden, hanryckt as den blick.
hans aning kastade in uti oandligheten, skulle
antingen icke tnarkt, eller ock glömt, attmen-
riskan ar kedjad vid sinnlighetens vilkor. Sked-
de icke tungomals sorbistringen genom ett un-
derverk, sa var den en nodvandig soljd as men-
niskornas spridande i flera lancjer.

§ 8, Skon och adel ar dersore sprakvet-
tenskapen. Den utgör en gren as Philosophien,
eller rattare: den ar en Anthropologisk vetten-
skåp, som står i omedelbar och ouppioslig sor-
bindelse med Poesie och Plistorie.
Den ar Psychosogiens trcgna soljeslagare } och
sramstaller en målning as var utveckling srati
sinnlighetens lars, och vart strasvande till det
absoluta eviga och oandliga. Den ar den ald-
sta och sakraste urkund as vart slagtes intel-
leduela, moraliska och physiska sbtiindringar,
hvaruti vi ofta se, liksom uti en spegel, sore-
mal sran hvilkas omedelbara askadande vi ge-
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nom Oosverv!nnerliga hinder aro stangda # ),
Hög och asvundsvard ar således den platsSprak.
sorskarcn och i synnerhet Orientalisten intager
bhnd Vettenskapsidkare; fri och saker iir deti
blick han stracker'osver sitt slagte, Men an»
norlunda forhaller det sig med dem, som Jasa
Ebreiska, Arabiska, eller hvilket annat språk
som halst, blott for hedern att sagas hasva last
det, eller kanske ofta utan att sjelsve riitt ve.
ta hvarsore, samt dervid göta sig till lesvande
ordsorteckningar, och anse Grammatiken for
ett ondt, bvarmed de sa litet som raojligt be-
satta sig, Desse aro att anse endast ior rost-
organernas Bokhaliare, hvilka sotbundit sig att
fora register osver skatter, dem de alldrig va-
ga öppna Jag undantar likval harisran dem,

*) Sa ar t, ex, Finska språket den enda ur.
kund iran nationens aldsta tider tUI dess
bekantskap med Svenskarne,

cc ) Men huru ofta händer ej att de sdrvalta
asven derina lumpna syssla sa dåligt, att de
ej sdrtjena annat an att assattas, med tillsä-
gelse att alldrig raer komma inom helgedo-
mens gardar, och att ej beklaga sig, om den
olärde gör dem till sdremal for hela
len as qvickhet, och den lärde tycker
sig finna hos dem stod sbr den gamla for.
domen, att den som Jäst mycket Ebreiska ar
ntan husvud och ej kan något som duger,
Det ar anmaikningsvardt att just Ebreiskan
och den Orientaliska sprakkunskapen kom»
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hvilka begagna språken som nycklar till vetten-
skapernas sorradshuSj dessas sprakkunskap sor-
tjenar aktning som vedermale as besegrade sva-
ligheter, men kan alldrig hedras mcd namn as
vettenskåp, sa. Lange den icke ar iisven sitt eget
andainal.

§ 9. Oandligt, eller åtminstone gransande
till oandlighet ar antalet as de delar, som ut-

göra det hela as tnenniskans kunskaper, och
nastan likasa vidsträckt ar hvart och ett språk'
jned alla dess skistningar. En nations språk

kan dersore alldrig laras sa (hllkomligt, att man
kunde saga sig hasva uppsåtråt det helt och
hållet, utan man jar lara sig sa liinge man ä-

ger formogenhet att mottaga nya kunskaper,
och den högsta punkt, hvartill man kan hinna,
litgor iinda alldrig griinsen as språkets forrad,
ja sjelsva detta forrad uppnår alldrig någon
grans, utosver hvilken det icke kunde ga.
jlikval kan man bringa sin sprakkunskap till

mit i detta vanrykte. Formodligen ar or-
saken den, att sa val de, hvilka alldeles icke
last detta språk, och hos hvilka redan Bok-
stasvernas srammande utseende vacker sasa,
som de, hvilka tvungit sig att med mycken
svett och möda lara sig nagra kapitel som
minneslaxa, och dervid sakna en fri asigt as
Sprakvettenskapen, tycka sig hos dessa språk
icke finna den praktiska nytta som hos de
nyare'spraken, och således sluta att de må-

ste utgöra det simsta studium i verlde«.
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en viss grad ai sullstandighet, och denna grad,
hvilken bestämmes at hvars och ens egen for-
dran, ar det som vi vanligen utmarka med ta-
lesattet att kunna ett språk. Det hor icke till
rom assigt att har undersöka hvarisran var sprak-
kunskap begynner; jag vill b!ott namna något
om de omständigheter som sorekomma oss da
vi studera ett språk.

§ 10. Da vi sasta var uppmarksamhet vid
soremalen for vara kunskaper, finna vi anled-
ning att skilja loremalen sjelsva sran den rela-
tion och succession, som hos dem kan aga rum.
Foljagdigen utvecklar sig asven hvart och ett
språk på tvenne satt: Ord uppkomma nemligen
i man as de soremals mängd , som med dem
skola betecknasj och de erhal!a någon vissfor-
Hndring for att utmarka sarskilta relationer och
successioner hos loremalen. Begge dessa ut-
vecklingssiitt måste, i grund as menskliga sjals-
sormogenheternas beskassenhet, ske ester vissa
bestamda lagar- men da relationer och succes-
sioner hos kanda loremal lattare varseblisvas
och bringas under enhet, an gemenskapen mel-
lan de nytillkomna och de lorutkanda, sa ar
det naturligt att språket måste i asseende a ut-
trycken for reläbon och succession blisva mer
regelbundet, an i asseende a uttrycken for sar-
skilta soremal. Dessutom aro språkets ord
mycket lattare underkastade sorandring, an dess
relations och successions former, Forandrmgen
i en sadan form triissar vanligen benamningarne
for alla de soremal, hos hvjlka sormens innehall
kan iiga rum, salcdes hela spiaket, da deremot
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ett ord ofta kan ga sorloradt, eller sorandras
till sin betydelse, utan att de osriga orden i
språket erfara deras någon märkbär verkan.

§ 11. Foregående anmiirkningar gisva oss
anle-dning att dela språkstudium uti tvenne sar-
skilta grenar, al hvilka den ena ma kallas
Ordlara och den andra Formlara: benamningar,
dem Låsåren utan vidare sorklaring torde sor-
sta. Begg- dessa grenar aro i vissa asseenden
oskiljagtigt slatade i hvarandra, dock skilja de
sig i vettenskaplig hansigt ganska tydligt.

§ 12. Att lara kanna orden till deras ljud
och betydelser ar det, hvarmed vi begyuna, fort-
fara ocb s 1 uta * dock ar det icke har som vi
börja det systematiska as vart språkstudium,
utan vi osverga sa snart möjligt ar till kun-
skap om de former as orden, hvarmed språket
uttrycker relativa och successiva sorhallanden.
Lagarne, sa val for sormernas bildande, som
sbr sattet att anvanda dem, utgöra således e-
gentliga soremalet for vart grammatikaliska stu-

dium, och hvar och en , som gör spr&kkunska-
pen till blott medel, utan att dervid lasta nå-

got eget andamal, upphpr vanligen har. Der-
sore innefatta ock Spraklaror sbr Begynnare sal-
lan mera an des a ämnen, och behosva, ja borå
ej en gång innefatta mera. Blott i nagra vis-
sa oundvikliga fall ga de in på Ordlarans om-
råde. °)

Låsåren inser lalt att vissa omständigheter
uti ett språk , dem man gisvit namn as for-
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§ 13. Ehuru egentligt studium as den del

utas Spraklaran vi gisvit namn as Ordlara, icke
ar sa absolut nodvatidig for Sprakkunskapen
som studium as Form!aran, sa ar den det likval
for Sprakvettenskapen. Anledningarne till or-
dens uppkomst, och de lagar som dervid synts
tjena till riittesnore, aro soremalen for denna
vettenskåps undersökningar, Det ar i synner-
het denna del as Sprakvettenskapen, som gisver
resultater as största vigt for nienniskans
rie, Det ar jsynnerhet den, som söker fora oss
till en punkt, hvarisran vj skulle aga en fri
utsigt otVerallt menskligt, och kunna soljäste.
gen as hvarje nations utveckling sian dess sor-
sta uppkomst till var samtid, ja till och med
sorutse hvilken ännu oupphunnen grad as od-
ling kunde vara att med sakerhct hoppas. Språ-
kets uppkomst, sdrandringar och capacitet as
bildning aro husvudstationerna i denna vetten-
skåp. As dessa ligga de tvenne sorsta i Visst
asseende parallelt med hvarandra, ty oupphor-
ligt sorandras ett språk, och med detsamma upp-
kommer det oupphorligt«

mer, likval ofta hdra till den delen as Sprak-
laran som vi har kallat Ordlara. Sa ar det
t. e. med Förstörings- och Forminsknings-
sormerna, samt Verbala Formerna i Kyskan.
Att dessas bildning icke hor till det vi har
kallat Formlara, finner man lått deras att
den äger inslytelse hvarken på ordens böj-
ningar eller sammanstiillning.
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§ 14. Men asven en betydlig pra&isk nyt-
ta medsor denna del as Spraklaran, savida den
söker bringa ordkunskapen under reglor. Den
underhjelper således minnet, och liittar mödan
att skaslsa sig ett ordlorrad, Da man känner de
lagar, ester hviika språket, utur vissa grund-
ord, bildat och sammansatt alla dertnrd bcsliig-
tade, skail man lått bringa hela sitt ordlorrad
i system, och sedan utan mbda lör minnet lara
kanna och anvanda hvarje ord som ej sj lst ar
grundord. Att, enligt de lagar denna vettenskåp
lipptacker, kunna sjels bilda alla de ord as språ-

ket man behosver, vore högsta graden as dess
tillampningj men de sanningar jag sorut hast
tillsalle att anlora, berosva oss hoppet att fin-
na något språk, som tillåter en sadan tillämp-
ning i hela sin vidd; tveriom aro rt gloroa i
denna del as Spraklaran nastan alldrig sa träs-
sände, att de ej tillata en mängd undantag, och
hvem kaai veta om icke just det ordet han vill
nyttja ar ett bland undantagen sran den regel
han arnat anvanda.

§ 15. Det ar besynnerligt att denna del as
Spraklaran i allmanhet sa litet studeras. Van«
ligast nöjer man sig med att veta att den sin*
nes till, och att bringa den under form at en
viss vana , den man kallar sitt Öra. Också ar
det sorst i sednare tider man begynt stracka
sina undersökningar i de nyare språken inom
denna Vettenskåps område. Dereroot har man
redan lange ansett laran om grundorden och
språkets lormerande vara oumbiirlig vid Orien-
takska språkens studerande, i det man, enligt
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en ganska trasFande benämning, lar sig att hiir-
leda orden sran deras rötter (radices ). Likval
synes snan sa hysa det hopp att den tidpunkt
ej skall vara långt borta, da åtminstone det
praktiska uti denna des as Spraklaran skall sa
sammansmalta med Lexieon, jemviil for de nya-
re språken, att den blir ansedd som en ounibai-
lig dcl deras.

Jag har icke kunnat underlata att, asmin-
ßtone uti dessa strödda reflexioner, sramstalla
det husvudsakligaste as de asigter, som gisvit
anledning till detta arbete, och jag vagar hop-
pas tillgift as Låsåren, oni jag dervid synes gatt
liingre tillbaka, an nodvandigheten skulle for-
drat. Den tidpunkt ar nu inne, da den Ryska
Sprciklara for Begynnare jag, getnensamt med
min van C. G. OTTELIN, utarbetat, blir sardig
att lemnäs i Allmiinhetens händer. Den inne-
fattar endast de delar as Ryska Spraklaran, hvil-
ka, enligt var osvertygelse, borå uti en Sprak-
lara for Begynnare innehållås. Allt hvad som
angar laran om ordens uppkomst och bildning
har, blott da vi ansett det oumgangligen nod-
vandigt, blisvit med nagra sa ord omnamndtj
en sullstandigare behandling deras hasva vi an-
sett borå utgöra ett sarskilc arbete och det
ar sorsok till en sadan osversigt as Ryska Språ-
kets bildning jag nu vagar sramgisva.

Da lagarne for Ryska Språkets utbildning
innefatta egentliga soremalet for detta arbete,
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E 5 kunde jag val icke, utan att liandia ensidigt,
underlata att gisva vinkar om de husvudsakli-
gaste Jorandringar språket i allmaohet under-
gått, sa långt dessa kunna soljas på spåren.
Östa hasva sadana sorandringar skett i enlmhet
ined just dessa samma lagar, men iisven ofta as
andra orsaker, hvilka borå sökas sa val uti de
oden som trassat Ryska nationen, som uti na-
tionens eget strasvande till en högre cultur.Innan jag således gar att sramstalla sjelsva denregelbtindna gången as Ryska språkets inre bild-
ning, bor jag i korthet uppgisva de yttre orsa-
ker som veikat på språket. Detta arbete kom-
roer således att jnnesatta tvenne asdelningar;
i. Osversigt as Ryska Språkets och Litteraturens
Oden; 2. Osverstgt as Lagarne for Ryska Språ-
kets Utbildning. Da den sednare as dessa asdel-
ningar utgör mitt egentliga soremal, skall jag i
den iorsta söka att vara sa kort som möjligt.
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Fbrsta jssdettiingett*

Osversigt as Rijska Språkets
och Litteraturens 6den.

/, Slavonska Språkets dldsta historie.
§ 16. Ingen dodligs hand har ännu kutl»

nåt lytta den slöja, som for var blick holjsr
sornVerldens oden. Jordens daning, niennisko-
sliigtets barndom, språkens uppkomst sysselsan
ta lorgisves sorskaren. Tbeologens, Philoso.
phens, Astronomens och Natursorskarens upp-
giiter aro sbrvatiande, men forma blott att ag-
ga, alldrig att vart kunskapsbe-
gar, Historien finner ingen nation, intet språk
i sin törsta utvecklingt hon trassar dem alla
långt osver sorsta graden as bildnirig °). Någon
gång har hon hört da sista Ijuden as ett sorsvin-
nande språk, eller bemärkt dess osvcrgaende
till forandrad gestait och natnn, men de gamla

c) Se härom Fr, Schlegel iiber die Sprache und
Weisheit der Indier , Heidelberg, 1808, s.
60-70, samt Smith Essai sur ia premiere
sonnation des Langues, tråd. par Manget }

Geneve 1809, s. IX - XIV.
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Språk, hvilka soni bestandsdelar ingått i de nya
sorandrade, voro nastan alltid till innan Histo-
rien iinnu sett sorsta skymten as de solisslag,
som talade deni.

§ 17- Bland dessa gamla Språk, som i
ålder sorega sin Historie, ar Ryska stamspraket
SLAVÖNSKAN. Det folk, as hvilket det talades,
voro SLAVONERNE, och desse npptradde på en
gång, utan att man vet hvaiisran de kommit.
Flera solkslag, och bland dessa isynnerhet Scy-
ther ocb Sarmater voro at Grekerne kanda re-
dan långt sore Christi sodelse, och omtalas som
boende, eller rattare kringvandrande i trakter*
tia norr om Svarta hasvet, Namnet Slauonsr *)

15 ) Uti Persins Sammandrag as Rijsslands Hi-
storia, Osuers. as P, IV. , Örebro 1810,
sorekotnma 1 I Del. sid. 120 soljande
"Namnet Siav har blisvit sorandradt as de
"nyare 1 Havonare eller Esclavoncire. Det-
"ta ord betyder på Slavonska språket iira.
"Det vllle da saga en arosull och lysande
"nation." Jag vllle garna veta på hvilka
anthentika kallor,,denna uppgift, (hvilken so-
rekoinrner hos Levesque, Elmen och flera
andra Forsattare), kan vara stödd. De un-
dersökningar jag ägt tillsalle att anstalla, has-
va alla, utan undantag, glsvit det resultat,
att namnet Slauon, eller egentligen Slovan t

ar det ratta, och att det blisvit as andra na-
tioner i uttalet sorandradt och brutit an på
ett «att, an på ett annat, «amt att Slåv} Sclavy
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synes val kandt redan kring ar 350 ester Chr, s. tda Slavonska nationeti omtalas som ett tappert

Esclavonare, m. fl. aro bland dessa brytnin-
gar. Siouaner, Slavdner och Siouaner aro
de benamningar som i detta solks egna an-
naler sorekomma, och de måste val vara de
rattaste. Hvar och en som känner Ryska.
språket inser genast, att de vocalsorandrin-
gar hvarigenom dessa benamningar skilja
sig, aro alldeles enliga med språkets uttal,
och tyckas leda sitt ursprung sran asskrisva-
re i olika provinser. Nestor nyttjar benam-
ningen Siouaner (C,AOBeHe

, Singularis CUo-
BeHHHij^, och den torde således vara den
aldsta. Skulle denna nations namn uppkom-
mit as ordet Chtaßa (Slava) cira, sa hade,
enligt språkets art, den sorsta benamningen
bordt vara Slciviner eller Siaur-ner; skulle
det åter, som andra pasta, kommit as ordet

gen bordt bli Slovesner ,
eller Siouaner: na-

tionens namn skulle da vara motsatt mot
Nenitzer (stumma) och betyda tciland-, eller
de som sorsta och kunna tala med hvaran-
dra, se § 20, noten. Med ett ord: Allt be-
visar att benamningen bor vara slerstasvig,
och att ester andra vocalen soljer n. Hos
de alclsta utlandska Fdrsattare kallas detta
folk Srlauini, Sclaui, , ZKAotßot,

o. s. v. (Jems. Hecmopß, PyCK,
Æsemon. CJIHH. A A LLLieijepoM'i>, 41,
nepeß. ß, H3I>IKOBT> C, IJE, xgoy, cmp,
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och Stridbart folk i samma nejderj men ingen
sammanhangande historie uhderrattar oss om des#
oden , innan IX arhundradet, da vi redan finna
den spridd i de länder ,

som till största delen
ännu bebos as Slavonska stammar, isynnerhet
Hyssland, Polen, Bohtnen, lllyrien, m. fl. orter.

En stor del as Tyskland var i dessa tider be-
bodd as Slavoner, och kring samma tidpunkt
grundades iilven Kiel och Novgorod ' Men

2

131). I sednare tider har man begynt kal.
la sjelsva solkstammen Slav,r , da man der*
eraot n&gori gång utm&rkt Kiess och Nov*
gorods aldsta inbyggare med benatnningen
Siavener eller S.avoner, Jag inser ej orsa>
ken hartlll, och livai-sore man icke ger hela
solkstammen sitt ratta namn SlovHner % eller,
om man just *v ill nyttja den mera kanda
benamtimgen, S.avoner. Det ar sant, att or»

thographien as ett namn gör Intet till hus-
vudsaken uti Historien, men hvarsdre ej stv
giirna solja den ratta , som oratta P Manne
någon as oss sinnes som icke med ett at-
loje, hlandadt med sortrytelse, ser Svenska
ord och namn radbrakade uti utlandska skris>
terP L,asaren ma sjels besvara denna sraga,
och deras göra tillämpning»

*) Med sdrbigaGnde as andra sraditiones bch
gissningar angaende Slavonernas härkomst,
såsom att Tröja varit bebodt as Slavoner,
att de varit Latiens soxsta ihvanase, irl. ih. viil
Jag ansora Nestors berattels»; Di det kort
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hvilka soranclringar Slavonska språket i dessa all-
dre tidt r uudergatt, vet roan ej. De iildsta urkui.

ester Syndasloden lesvande mennlskosh?gtet
foretagit sig JBabyloniska tornbyggnaden, bles
det as Gud sorbistradt uti sjuttiotvti solkslag
och språk (ordet iiaHKt betyder både språk
och Joikslag; dess sdrsta betydelse ar tunga),
"As dessa sjuttiotvå solkslag (och tungomål)
"var Slovanska folket (och tungomålet), as
"Japhets stam, kalladt Noritzer (Hopnijia),
"hvilka aro Slovaner. JEster manga tider
"nedsatte sig Sloviinerne vid Dunaj (JDonau),
"der, hvarest nu iir det Ugorska landet
"(TJngern) och det Bolgariska. Utas dessa
"spridde sig Slovatierna uti landen, och for-
"bytte sina namn allt ester de stallen , på
"hvilka de bodde. -

- * - Och saltrnda sprid-
"des Slovanska folket (och tungomålet) och
"ester detsamma benämnes asven Slovdnska
"skriskonsten." JEnligt de sa kallade loakims
annaler, (troligen understuckna, hvarom sram-
deles) harstamma Slavonerne sran Japhets son-
son hvilken, jemte sin bror Scyth , sorde
manga krig at Östern och Norden, och es-
ter hvilken benamningen Slåvener (således
asven ester denna hårledning icke Siaver)
skulle uppkommit. Att ga i undersökning
om de atskilliga Slavonska kolonierna och
dialekterna blesve alltsor vidlyftigt och tje-
nade dessutom icke sdr andartialet med det-
ta arbete. Schlozer (HecmopTb, - - LLLie-
jjepoMi h np, cmp. oa) raknar deni till
enikring 60 sarskilia.
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der man har derpa, aro i det narmaste samti-
dige med Christendomens insorande, eller strac-
ka sig nara tusende ar ti!lbaka,

§. 13. Om Slavoneme i dessa tider hast
något begrepp om skriskonsten ar okiindt, åt-
minstone sinnas inga spar dertill. Nagra gam-
la solksagor torde val iiga ett uråldrigt ur-
Sprung, iiicn aro sorst i sednare tidtr uppteck-
nade j alvensa vet man ej om Olegs traktat med
Grekiska Kejsarne Leo och Alexander, as ar
912 ester da brukliga tiderakning) bles
da genast upptecknad på Slavonska*). For att
likval sa anlednmg till ännu en reslt*xion olver
Slavonska språkets forntid, kunna vi utan miss-
tag antaga, att de aldsta Slavonska skrilter vi
aga, visa oss orden och stiußuren i språket
sadane som de voro i hedniska tidens sista pc«
riod, och vi btira således ett ognabiick uppe-
halla oss dervid.

§. 19, Slavonska språket röjer ingen egens-
lig slagtskap med något annat bekant språk,
men en stor del as dess stamord aro as en sor-
vanande likhet med Grekiska, Latinska och Ger-
maniska stamord, ja till och med äger Slavön-
skan en mängd ord med gamla
Indiskan eller Sanscrit-spraket cc). Jag vill som

*) PocciScKaa Toxn» I. cmp. 26.
**) ScJilozer (Russ, Gram. sid. 35 - 130 citerad

i Tappes Russ. Sprachl, St. Retersburg 181 %,

sid. 245)pastar, att åtminstone tresjerdedelar
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exempel ansora nagra, och isynnerhet sadana
sosn aga likljudande ord as motsvarande bety*
delse i Sveuskan:

Eam&, 6ari?K)iiiKa
, omeiyb, srarss, vaser,

fader , på S&nscritt piter, på Fornsvenska eller
Islandska Atta. Mamepß, niater, rnother,
moder , Sanscr. mata. Cmhb , son. ,d,mepß, ,a,o-
-*tepß, dotter, Sscr, duhita. Epaim>,
(pqt]Trjt>, irater, brother, broder , Sscr. biata.

jis Slavönskans stamord aro patagligt slagt
med Grekiskan, Latmen eller Germaniska
stamspraket. Jag vet icke om jag misstagit
mig, da jag tyckt mig finna att Svenskan,
eller kanske Fornsvenskan, mer an något an-
nat Germaniskt språk har ord gemensamma
med Slavönskan; men intet språk torde i
detta asseende komma upp mot Latmen»
Angående Sanscrit-spraket, se F. Schlegel,
Ueber die Sprache und IVeisheit der Indier,
samt Ekenman, Diss?rtatio Academica ds lin-
gija Sanicrit, Lundæigio, ißn. Tvenne
sarskllta arbeten hasva blisvit as Prof. An-
ton i Wittenberg och Ståts-Rådet Ade-
lung i St. Petersburg utgisna, for att visa
jßyskans gemenskap med Sanscritspraket, men
jag ej hast tillsalle att se nagondera. De
ord utur Islandskan och Fornsvenskan som
nedansore ansoras, aro utur Gudm ndi An~
drect Islandi Lexicon Islandicitm} Havniss
1683, samt Verelii Iniex linguæ vetsris
Scythico-Scandicæ } Upsaliæ 169 1,
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Cecmpa, sister, schrvester, syster, Sscr. svostn,
EpoHir, brynja. Ee3MscHß, besman Epoßii,
ey -br< wc

, augen-brauen, ogonbryn, Sscr, b uh-
vo. BepraorpaAT», drtagard. Eo,a,a, vattm BOCKB,
vax. vsta t Sscr. vuti. Bimpi, v'd-
der, blait. Beraxisi, vetus. BN,a,iiisH, vide,re.
Bepmemir, verteiv, Ssc. vortuti Bj,Oßa, vidua,
Sscr. vidhova. Tyct, gds. rocm&, hostis,
gdst. raomarnn, giutire. /l,aniH , Hxvcti, dåre,
Sscr. dodati. ,S,OAB, dcil. /L,IAHMH, dela. ,3,0M8,
siosAcs, doiuus. /l,eHb, dies, dag, S er. dinon.
,O,Eepß, ddrr, Sscr. tvari. ,d,peßO, tråd,
Sscr drusi Ecmii, esse, essen, cita ,

Fornsv,
ctan. 3BOHB ;

<O us, Sscr. svonoh. K©mß,
batt, Isl. kou. EpyatKa, kruka. EpHKB, skri.
KproKß, broli. yltKapb, Idkarc. AyHa, luna.
Mhcapt, iiiensis, mSnad, maney Sscr.
masob. HOIIJB, HOHB, vu£, nox, nacbt, natt y

Fornsv, natbs. Ho*iaerß ,
nattlager. PIOBBIH,

vsos, novus, new, ny. Horomb, ncigcl , Sscr.
noko. HOCB, \Y]<TO ?, nasus, nase, nose, nos t

n'dsß y Sscr, n -sa. HwHi, vuy , vvvi, nunc, nun,
nu. Hinrb, He, non, ne, no, nej, icke y Sscr.
no. OKO, oculus, öga, Oceaa., asmus, esel,
asna, Opamn, a^oeiv , arare, Hrja , Fornsv. a.
ria, OrOHb, ignis, Sscr. Ognih. Opeaß, 6>«,
Fornsv. eren, Isl. are. IlAyrß, ptlug, plog.
IlnmS, 7;isiv, bibere, Sscr, biyote. IlABirrTH,
rsteeiv. Pnra, ria. POJKB, rdg, Cc! st! CeMs,
semen. CBHHH, svin. COHB, somnus, sömn,

Craoami., i^xvcti, ?tare, starid, sta. Cecniß ,

sedere, sitta. CHIRB, fno t Fornsv. snio. COAH-
YE, sol, sonn , so/. TOHIUH, tenuis, tunn,
Ss r. tonu, Tpenemairm, trepidarc. Xopomß.
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%«?/«•. HDhi, juvenis (junus), iung, ung> Sscr;
yoaiiohohj m. £l. ord. Nagra Pronominer;
A3i>, x, jcig. Tm, tu, tu, du, Sscr. tvon.
Oht>, han. Hacb, "sios, Bact, vos. Ma, MeHrt, /xc,
me

, mig. CboS, suus ,
sin , Sscr. svon. Torai,

3rnonnj, <stos, then, thet 9 Sscr. tot, etot, CaMb,
Samma. Antalsorden 1-10 lyda saiu.ida:
Eahhi, oahht», eiz, unus , one , em, en , Sscr.
eko. /l,Ba, Suo, duo, two, tvd} Fornsv, tua,
Isl. tvav. Tpa, tres, tre , tri. Herribipe,
rsTTxge?, quatuor, tour, /yra, Sscr. chotur,
ILrTir. , 7revTs, quinque, se.n, Sscr. poncho.
ILlec nb, l|, sex, sex. Ce.MB, I7ITX , septem,
SeveD, sju. Ocmb , oktm, acht, otta. ,Æ,eßamb,
(vvsx, n )Vem, nie. /l,ecaniEi, deceui, tti-n,
tis, Sscr. tonuh ®). IlepBWH, pritnus,
sirst, sorste, Sscr. prothoneD Braopbist, JVu-
rego?y secundu?, andre. 06a, asxCpx, ambo,
both, bdda, begge. Præsens as Verbum Sub-
stantivum Väva 9 lyder salunda:

Slauonskct, Sanscrit. Grekiska, Latin.
i J

eCMb OSsXli SlsJLl SUITI
ecn osi ci? ef

ecra& osti cst
ecMM osmu ea-s*ev su.nus
ecine ostgu estis
cymb, USti, eissh sunt.

*) Schlegel nämner att antals orden 2, 3, 6, 7, 8, 9
aro alldeles lika. raed de Germaniska, men
han ansor <iem ci.
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Tyska. Engelska, Fornsvenska. Svenska.
bin am er ar
bist art ert ast, ar
jst is er ar
sind are erum arom, are, aro
seid are erud aren
sind. are. eru. aro.

Hvad Declinations och Conjugations andel-
serna angar, sa haiva asven de eti sorundrans-
viird likhet med de språk jag i soregaende jem-
sorelse ansort. As den Spraklara, hvartill det-
ta arbete utgör ett bihang, känner Låsåren des-
sa andelser, (§ 54, 63, 89, 93, 95, 102 i
Spraklaran), jag vill blott narmare sasta upp-
marksamheten på nagra omständigheter, såsom;

Feminina iindelsen a i Nominativus, sing., Neutr.
nominat. sing, o och e; Accus, sing. i en del
Masculiner a, hos de slesta femininer u; Vocat.
sing. i nagra Masc. e; Nominat, Plur. i Masc,
och Fem. i; Dat. Plur. am. Tre casus likahös
Neutrerna, och deras pluraliska andelfe på a.
Uti Verberna: Præsens sing. 1 person i aldsta
verber m

,
i nyave ju; 2 pers, eschi, ischi;

3 et, it; Plur. 1 em, im; 2 ets, ite; 3 at, ut.
Præteritum, sing, 1 ostast ach, ech, ich, uch,
2, olika andelser for hvart genus, neml. i Masc.
en consonant, mest l, Fem. ta , Neutr. lo med
tillsats at andra pers, sing. as verbum vara; 3 os-
tast asche. Plur, l*chotn; 2 ste; o scha, chu,—
Asven behosver jag knapt gisVa Låsåren en
vink om flera jemsorelser, t, ex,: Gemensamt
med Latmen saknar Slavönskan Indesinita och
Desinita artiklarne, Gemensamt med Grekiskan
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agrr deri Dualis I beskassenheten as Casus for.
de den komma Latmen och Grekiskan niirmast,
men Casus Instrumentalis gar till en del allde-
les utom sa vjil dessa fora de Germaniska språ-
ken, och finner i Finskan något motsvarande.
Skillpaden mellan lisagande och lislosa väsen-
dens declination a.r ock egen for Slavönskan,
Uti rikhet på Augmentativer och Diminutiver,
osvertrassar Slavönskan alla sprak,
Den sarskilta formen for Adjestiver, nyttjade
som Prædicater, äger Slavönskan ensam. Pos-
sessiva Adjediverne aro i Slavönskan flera och
mer utbildade an i andra sprilk. Augmentati-
Verna hos Adjesliver kornnia i visst asseende
dsverens med Superlativens betecknande j Ebrei.
skan, Verbala formerna och tempora aro i sle-
sa asseenden as samma beskassenhet som i E-
breiskan, Gerundiema och Participerna aro as
en egen sullkdmlighet, dock aga de mycken lik.
het nied Grekiskans och Latinens, asvensorn i
visst asseende med Finskans. Bristen på sullstan»
diga for mer for Passivet, Conjunstiven och Optatj.
Ven delar Slavönskan till en dej med nagra_Ger-

Man har i sednare tider begynt pastH att
Dualis blisvit sran Grekiskan piitVungen Sla-
vönskan, och skalet har sormodligen varit
des, att Dualis kort ester
insorande sdrsvaiin utur gamtals språket, A.l-
- gamla språk hasva likval 'nSstaiP utan un-
dantag ägt Dualis, till och med vart moder-
ma!s gamla Ursprasc, Schlegel JJeber disi
Sprachi s, s, W, seite 33»
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maniska språk, Imperativens diminutis liknar
Finskans. Præpositionerne röja åter mycken ge-
menskap med Grekiskans, Latinens och Germa-
niska språkens. Syntadiiska constru&ions ordnin-
gen ar kanske Latinens narmast, O.s,v, I b ldlig-
het ocb fallenhet lör sammansattningar osvergar
Slavönskan Latmen, och står ej långt under Gre-
kiskan. Accenterne och roetriken (den gam!a
Slavonska, ej moderna Ryskaj torde aga nagou
likhet med Grekiskans. Mängden as or.ornat-
opoetiska ord ar betydlig. Ndgra sa ma ansdras;
1TTyiur, , mopoxij, bulltr ,

ytismde. TpeCKT>, bul-
ter, br:ik. HPNKB, skri, 380H1,, 3BYKT>, ljud,
ton. FpOMi, ctunder. IlepyHt, aska. iKyp-
HHmr> , sorla, susa. CBHCmamb, hviss'a Xo-
xoraamt, skratta. Iltmi., sjunga. ILislcamb,
d nsa. PBamtß, risva Toporraiiib, hd ia. Mim-
Kamb, sdla, dröja. /i,ymb, bldsa. /l,yxi, ;;ia-
sande, lust, ande.

Tslsslniij, tnng. yleriuH, l itt.
KpinniH, hård. MarKih, vek, mjuk, m, fl. —-

Det davarande utta!et kiinner man ej fullkom-
ligt, men det kan nagorlunda säkert anses sömidet
narmaste osverensstammande med språkets or-
thographie, sadan den i de aldsta skrister sore-
kommer. Språkets ljud synes redan da hasva
sortjent något ;.s det omdotne nyare SprLkkan-
nare bland Tyskarne hatva sallt om nuvarande
Ryskans, att det ar energiskt-melodiskt *),

Slavönskan, asvensoro alla sran den harstam,'

mande språk, har en särdeles rikdom på ljud,
och detta ar kanske till en del orsaken, hvar-
sore Ryssame hasva sa lått attlarasr&mmans
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5 20, Jag vagar ej längre uppehalla mig
vid dessa ämnen, ehuru de sk,ulle lemna de

de språk. Vi kunna ej utsaga Tyskames
ch t i Slavönskan, eller, som i detta asseende
ar detsamma, Ryskan, sinnes detta ljud och
utmiirkes med x; ej heller kunna vi utsaga
Tyskames s eller Fransosernas z sramsdr en
vocal (t. ex. i ordet lesen z&e) i Ryskan
tecknas detta ljud med 3; icke heller Ty-
skames, m. fl. nationers u, i Ryskan utmar-
kes det genom bokstasven y; icke heller
JFransosernes j, eller g framfor en vocal (t. ex.
jour , gemir ), i Ryskan tecknas detta ljud
med jk, Tyskarne åter kunna icke utsaga
vart J, Ryssarne hasva detta ljud uti sitt c;
icke heller vart tj (t. ex. tjHra, kdra), as
samma ljud som Engelsmannens ch och Ita-
lienemes etct Ryskan utmärker detta ljud ge-
nom sitt 1; ej heller vart u, Ryskans HJ
kommer stundom dess ljud ganska niira. Eik-
val galler om Ryskan och Svenskan det sam-
ma som om alla andra språk, att uti det
ena språket sinnas ljud som det andra icke
äger, och hvilka soljagtligen göra svårighet
vid språkets lärände. De Ryska ljud som
icke sinnas i Svenskan, aro egentligen slt, 3,
X, H, samt i nagra vissa fall .a,e,i,io,sl,
da deremot åter Svenskans langa ey h, ian-
ga o, u s y t och kortci 0 icke sinnas i Ry-
skan. Ryskans h (som as Tyskarne beteck-
nas med tsch), tillhor fullkomligt vart språk,
och iij (as Tyskarne tecknad med schtsch) ar
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rikaste anledningari till reflexioner; asven må-

ste jag beklaga att jag ej äger tillgång till de
hjelpredor jag i detta asseende önskade mig.
Torhanda har Låsåren redan gjort den slutsats,
att ett språk, som redan for tusende ar tillbaka
lorekommer i den gestalt, hvaras jag sökt lem-
na nagra grunddrag, måste vara urgammaltj
asven har Låsåren säkert vid jemsorelsen mel-
lan Slavonska och Svenska ord snnnit ett nytt
stod for den formodan att Svenskames och Rys-
sames Stamfader redan i de aldsta tider, och
innan Odens ankomst till Sverige hart ge-
menskap med hvarandra, Den Varagiska Fur-

icke srammande dersore, ehuru dessa bokstas-
ver for Tyskarne aro svara att uttala, och as
dem ett satt som gör sjelsva ut-
seendet asskrackande, och uttalet, asven for oss,
mycket svarare an det verkeligen ar.

Jemsdr § 13 i Spraklaran. Jag har i nar-
varande arbete sökt att beteckna Ryska utta.
let med Svenska bokstasver sa naira detta
kunnat ske.

') Uti Svensk Litteratur Tidning for 1813i
sid. 330 der samma formodan yttras, namnes
att uti Ryskan skall sinnas ettVerbum Odw
eller Aldin som betyder jagar den ende. Intet
sadant verbum sinnes val uti Ryskan, men
i betydelsen ende, ensam nyttjas Nomen Nu-
merale en, hvilket i äldre språket hette Edm
eller issedin, och i det nyare Odin eller
Aditi,



ste, vid namn Rurik, som ar 362 kallades ti!l
Regent osvcr Novgorodska Slavonerna, var, en-
ligt största sannolikhet, sran Sverige *), och

•) Att Svenskarne voro Varager lar val ingett
bestrida, sa mycket mindre som. sjelsva or-
det Rarcig , el!er l Tareg kan deriveras as
Fornsvenska ordet Varg, Pargur, ros<
vare, hvilken bemärkelse asven ordet Bapslri,
uppgisveg innefatta (Tatischtjess hårled-
ning sran j*apaK), sorekomma, har ej vunnit
bisall), men exnedan Nestor (as ett misstag,
det Schlozer ganska tillsredsstallandQ sorkla-
rar) gör skillnad mellan Suiar och Ruffar,
§a hasva nagra, as likheten mellan namnerv
Russici och Prussia (ehuru Nestor skiljer
asven dem) velat harleda Rurik sran nuva-
rande Preussen. Som bevis hasva de bland
annat ansdrt asven den omständighet, att
Rurik, enligt Nestor, kom sran Nrmtzernct
(HhMHbi), och att de kallades Nemtzer,
som bodde vester om floden Niemen eller
Memel. Detta &r en oriktighet; slere gamla
urkunder bevisa enhälligt att ordet HkMeiph
kommer as Adjedtivet Hhjsb, stum (stum ar
for mig den, hvars språk jag ej sorstar, och
som ej sorstar mitt), samt att isynnerhet al.'
la nationer sran vestligare och nordligare
Europa kallades sa, ehuru detta ord nu nytt-
jas blott om Tyskarne, utan tvisvel as den
anledning, att de slesta sremlingar, som i
Ryssland uppehj!lit sig, alltid varit Tyskar,
JsSgra hasva i anledning as loakims annaler
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utan tvisvel inblandades ester hans ankomst ste-
ra as davarande Sv*enskans ord uti Slavönskan;
sa roycket mera ar detta att sormoda, som benam-
ningen Ritssår, Roffar, Ryssar just Sran Ruriks
ioljeslagare oivcrgick på Slavoneme , hvarigenom
denna sistnamde benämning upphörde; dock sy-
nas de slesta Ryska ach Svenska ord som has-
va likhet med hvarandra, redan innan den ti-
den iunnits i språket. Emedlertid skulle man

velat pasta att Rurik varit hemma sran Fin-
land, samt att J7aragO'Russcirne skulle varit
en egentligen Finsk stam, och hast namnet
Varag as ordet Varas, tjus , samt namnet

Russ as ordet t iiskia, brunröd ,
hvilket skulle

utmärkt deras Ijusa har, och iiga ett motsva-
rande ord uti Adjestivet pycT> as samma
betydelse. Dessa Variigo-Russar skulle hott
uti och omkring staden Vibor, hvilken as
Novgorodska Slavoner blisvit anlagd i nej-
den as nuvarande Viborg. Som bevts an-
soras asven nagra Finska ord, hvilka i Ijut
det aga likhet med Byska ord as samma be-
tydelse; dessa Finska ord aso dock niistah
utan undantag sadana, som blisvit upptagna
i språket ester Finnames bekantskap med
Svenskar, Tyskar och Ryssar. Verkliga
Finska ord as lika ljud med de motsvarande
Ryska aro högst sa. En vidlyftigare ut-
redning as hypotheserne om Ruriks har.
komst hor ej hit. (Jems. Lomonososs, E-
mins, Roltins, jt"lagins, Chilkoss, Miilkrs,
bj. Sl, skrist*s i stldre Eyska Historien.
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genom denna omständighet sa någon anledning
att sorklara nagra as de sorandringar en del or<s
i Ryska språket undergått, hvarigenom de tätt
större likhet med de motsvarande Svenska, Soni
exempel ma ansoras att ordet jag heter på Sla-
vonska a.3i>, på Ryska a- dotter heter på Sla-
vonska ,a,ujepL, P& Ryska mjölk heter
på Slavonska MaaKO, på Ryska MoaoKO (på
Islandska heter n,jolk mjölk ,

och as Svenska
.Allmogen i Osteibotten oyttjas verbum molka,
i stallet for mjdlka ). Slavonska ordet rpa,a,i,,as samma ursprungliga betydelse som Svenska
ordet gård eller gard} heter på Ryska ro-
po/vt, o, s. v.

11. Slavonska Litteraturens uppkomst , Dess till-
stand till Tartarernas infall.

§ 21. Redan lange innan Ruriks arkomst
hade de Slavoner, som befolkat Rysslands slät-
ter, sträckt sitt valde sian Europas sydligaste
spetsar till dess nordligaste. Anda sran Svarta-
hasvets milda stränder till Östersjons och Ishas-
vets vilda granskap bodde Slavoner. De voro
således på en gång Söderns (eller snarare O-
rientens) och Nordens Ruriks och
hans talrika soijeslagares ankoiust blandade an
mera nordhet i den Slavonska stamjnen;
och ännu bar Ryska nationens karakter stämpelas dess tvenne sadernesland. Orientens lislighet
och eld flyter i dess ådror, men nordiskt alf-
var ger denna orientaliska lislighet en egen ko-
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lorit, hvilken uppenbarar sig i den djupa me-
lankoli, som troget* atloljer den innertigaste
glättighet i Ryssens kansla, Ett stolt lnedve-
tande as sin nationlighet, och ett lagande mod
att med kraftiga idrotter utmarka densamma
iraste blisva yttringen as denna karaktersiikt-
ning, och sadant finna vi asven sorhallandet
med Ryska nationen

,
anda sran den tid Histo-

rien sorst begynte att med mer sullstiindiga drag
satta dess oden i sina taslor. Nastgransande solk-
slag ,

och isynnerhet Grt kerne singo ofta hora
de Ryska Shvonernas vapengny.

§ 22. Men en handelfe intrassade, som gas
denna storniande kraft i Ryska karakteren en
forandrad riktning; som upplöste den uti ett
andaktsiullt strasvande ester ett oiverjordiskt
ideal as fullkomlighet och sallhet, och ett be-
nodande att na dess bild på jorden: det var
Christna religionens insorande. Knapt hade den-
na religion satt burskåp hos Slavonerne, sorriin
deras verksamhet vandes at nya vidstrackta
sallt, och kansla och speknlation singo en ut-
veckling som dittills icke ägt rum, Det ar sran
denna vigtiga tidpunkt vi sa börja Slavonska
Litteraturens historia.

§ 23. Mahrerne och Bulgarerne, tvenne
grenar as Slavonska stammen, voro bland Gre-
kernas narmaste grannar. Grekiska Kejsarne
blesvo ofta oroade as deras strostag , och kanske
dersore beslöt slutligen Kejsar Michael 111 att
loretaga mot dem en expedition, och att till
Chiistna religionen omvanda dessa sina hed-
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riiska naboer, Hans assigX- lyckades. Kring as
860 blesvo Mahrerne pch Bulgarerne as honom
osvervur,dne, och antogo Christendomen, Bi«
skop CYR!LLIJS och hans broder METHODIUS
iran Thessalonica voro deras sorsta Apostlar,
och sorvarsvade sig ratt tili evig erkansla, jem-
val derigenom, att de skänkte Slavongrr,e skris-
konsten. Grekiska större Alfabetet vac det som
de nyttjade vid Slavonska talljudens betecknao-
de, men savida de uti Slavönskan funno nagra
Ijud, dem Grekerne (atminstotie ester deras
språks davarande uttal} icke ägde, uppsunnO
de for dem egna tecken. Dessa voro bokstas-
verne 6, JK, H, m, iq, H, i, K), n,
samt tecknen och £ att utmarka slutkonso-
nanters ton; skulle ock icke alla as dem blisvit
nyttjade as Cyrillus, sa uppsurinos de åtminsto-
ne kort ester hans tid. Tillika gas Cy illus
namn på hvar och en bokstås, medelst något
Slavonskt ord som begyntes just med deti bok-
stasvenj således fick a namn as a3i>, 6 ai 6/KH,
o. s. v. se Bokstass-Tabellen i SpraK,Jaran. r*roi
as detta alsabets utseende si,nner Låsåren uti
niimnde Bokstass-Tabell; det var alldeles sadant
som det man da nyttjade i Grekland 4S); och

anda

*J Se Baemeister Essai sur la Bibliotheque &c,
de P Academie des Sciences de St. Petrrshonrg $

St. Pbg 1776, p- JLikval tyckes det att

något alfabet sunnits, skildt sran det ännu

bihallna Slavonska. Tatischtjes erhöll han>
delsevis ett urgammalt Manuscript as Nestor,
det han ansag att ej osannosikt kunna vara


