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ÖFVERSIGT
AF

RYSKA SPRÅKETS BILDNING?

In ledning.

§1.1? rämst står menruskun bland länkarne i
fenomen^ruas kedjaJ närmast är hon till d;n
punkt , der följden af öfversinnliga varelser be-
gynner. En blick -~- och hon känner sinnlig-
hetens vrrldj en tanke -<- och hon uppfattar
Oändlighetens j ett ord _ och hon har barn-
bragt något, hvaruti hon kan spegla sig sjt-lfj
något, hvi.ket, liksom hön, utgör förenings-
punäen mellan sinnlighetens och oändlighetens
Verldar,

§ 2. Sinnlighetens verld utgör den plats
äom blifvit menniskan anvjst till boning; hon
är deriöre sjtlf en sinnlig varelse, och hör som
sådan till raden af de väsenden, hviika, under
form af sinnlighet, ärö uttryck af det absoluta
oändliga* Alla hennes kunskaper måste deriöre
börjas med sinnlig erLretihet, och uttrycken af
dem måste först bära sinnlighetens steinpel. Men
då menniskan är bland alla sinnliga varelser den,
som står i närmaste relation med oändligheten^
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så kunna hennes kunskaper ej inskränka sig till
blott sinnlig erfarenhet ; de måste erhålla något
äfven från det oändliga; och då blifva sjelfva
uttrycken al dem delagtiga al samma oändlig»
lighet, de blifva liksom hon föreningspuntter
al sinnligheten och oändligheten, och utgöra då
det vi kalla Ord. *)

§ 3, Denna förening af det sinnliga Och 0«
ändliga sker, utan menniskanS egen medver-
kan, i följe af hennes plats i raden af väsen*
den. Ty i annat fall utgjorde hon icke för-
eningspuräen mellan sinnlighetens och oändlig»
betens verldar, utan hon hyste dem begge isole-
rade inom sig, och kunde således efter behag
förena eller skilja dem. Likväl kan hon på den
plats hon är, refleftera till sig sjelf_ hon äger

*) Till att undvika missförstånd vill jag näm-
na, att jag under benämningen ord ej förstår
det begrepslösa yttrandet genom ljud af mot-
tagna sinnliga intryck, ty då skulle äfven.
barnets skrik, hundens skällande o. s. v. fä
namn af ord, då de likväl icke äro annat än
ljud eller läten. Men dä, när ett sådant
ljud utmärker en föreställning den förstån-
det bragt till enhet i medvetandet, och då
äfven sjelfva uttrycket sker med afsigl och
medvetande, dä uppkommer ett ord. Till
ord fordras således vilkor som ligga utom
sinnligbeten, och de verkliga Interjeftioner-
na äro följaktligen, icke ord utan läten, eller,
man om sä vill, Haljord. Sed nedanf. § 5.



3
förmåga att abstrahera oändligheten från sinn»
ligheten, och skåda oändligheten uti sinnlighe-
tens former. Men att alldeles ingå uti oändlig-
hetens verld, så att hon kunde göra sina kun-
skaper oberoende af sinnlighetens vilkor, kan
hon tj, utan att med detsamma för alltid of*
Vergifva all sinnlighet, sådan som den förekom-
mer oss, och ingå uti ett tillstånd, det Vi ej
känna.

§ 4. Då våra kunskaper således äro un-
derkastade sinnlighetens vilkor, följer deraf nöd-
vändigt att de alldrig kunna uppkomma på en
gång, och ifrån icke - Varande i ett ögnablick
Uppnå den högsta grad af fullständighet, utan
att till dem fordras en viss tid. lek® annor-
lunda an Under vilkor af tid odlas de förmö-
genheter, som sätta menniskan i gemenskap med
fenon énverlden , och endast Under samma vil-
kor kan hön utveckla sina kunskaper, och från
den första sinnliga erfarenhet leda sig till kän-
nedom, eller åtminstone aning af varelser, som
äro oberoende af all sinnlighet.

§ 5. Också uttrycken af hennes kunska-
per *) måste nödvändigt uppkomma uti tiden,

*) Läsaren inser utan tvifvel lätt, att jag stutv
dom måste nyttja ordet kunskaper såsom in-
nefattande, icke blott hvad man egentligen
menar med kunskaper, utan äfven alla, så
Väl begrepp och kunskaper grundande, som.
känslor och begär åtföljande föreställnm»
ningar, m. m.



4
eeh småningom bildas till högre och högre full-
komlighet. Den första utvecklingen af hennes
sinnen och deras verktyg gaf verksamhet åt
hennes röstorganer, och födde sålunda lätet eller
ljudet. Utvecklingen af de förmögenheter som
möjliggöra hennes gemenskap med oändligheten
födde ordet. Umgänget med varelser, begåfvaj*
ie med samma lörmögenheter som hon sjelf,
var vilkoret för ordens fortfarande och bildan-
de till uttryck för succession och relation, det
födde språket, hvilket således utgör samlingen
af alla de ord vi bildat för att uttrycka våra
kunskaper.

§ 6, Då dessa sanningar erkännas, göra
de oss berättigade till den slutsats, att ord n
eller språket måste i samma mån förändra sig 3
som vår egen bildning och våra kunskaper un-
dergå förändring; att språket måste, ifrån atfi
innefatta benämningar endast på fenomener, små-
ningom erhålla benämningar äfven på väsenden
som endast kunna tänkas. Uppkomsten och be-
tydelsen af hvart och ett ord innefattar således
historien af kunskapen om det föremål som med
ordet betecknas; och språket måste följagtligen
innefatta uti sig historien om våra kunskapers
veckling i allmänhet,

§ 7, De omständigheter, som gifva anled-
»ing till särskilta menniskors kunskaper, kunna
antingen vara af lika eller skiljagtig beskaffen-
het, och i mån deraf måste språken blifva lika
eller olika. De, som under umgänge med hvar-
andra utvecklat sina kunskaps lörmögenheter,
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roåste tala samma språk, ehuruväl äfven hos
dem ett och samma ord kan hos den ena halva
en betydelse skild från den det äger hos den an-
dra. De menniskor åter, som antingen under olika
himmelsstreck, eller eljest under olika vilkor er-
hållit sina kunskaper , måste ock tala olika språk.
Ja hvarje den minsta förändring hos en menni-
ska eller en nation roåste i sin mån kunna ver-
ka på språket. Orobyte af lefnadssätt, bonings-
plats, religion, regering, gemenskap med andra
nationer, ro, m. måste märkbart verka på hela
folkslags språk. Träffande är således berättel-
sen om Babyloniska tornbyggnaden, om ock
den inspirerade Skalden, hänryckt af den blick
hans aning kastade in uti oändligheten, skulle
antingen icke märkt, eller ock glömt, att men-
niskan är kedjad vid sinnlighetens vilkor. Sked-
de icke tungomåls förbistringen genom ett un-
derverk, så var den en nödvändig följd af men-
niskornas spridande i flera länder.

§ 3. Skön och ädel är derföre språkve-
tenskapen. Den utgör en gren af Philosophien,
eller rättare; den är en Anthropologisk vetten-
skap, som står i omedelbar och oupplöslig för-
bindelse med Philosophie, Poesie och Historie.
Den är Pfychologiens trogna följeslagare , och
framställer en målning af vår utveckling från
sinnlighetens larf, och vårt sträfvande till det
absoluta eviga och oändliga. Den är den äld-
sta och säkraste urkund af vårt slagtes intel-
leäuela, moraliska och physiska förändringar,
hvaruti vi ofta se, liksom uti en .spegel, före-
mål från hvilkas omedelbara åskådande vi _rs-
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tiom oöfvervlnnerliga hinder äro stängda e).
Hög och afvundsvärd är således den plats Språk-
forskaren och i synnerhet Orientalisten intager
bland Vettenskapsidkare ; fri och säker är den
blick han sträcker öfver sitt sPigte, Men an-
norlunda förhåller det sig med dem, som Jäsa
Ebreiska, Arabiska, eller hviliu-t annat språk
som hälst, blott för hedern att sägas hafva läst
det, eller kanske oha utan att sji-lfve rätt ve-
ta bvarföre, samt dervid göia s\g till lefvande
ordförteckningar, och anse Grammatiken för
ett ondt , hvarmed de så litet som roöjiigt be-
fatta sig, Desse äro att anse endast för röst-
organernas Bokhållare, hvilka fölbundit sig att
föra register öfver skatter, dem de alldrig vå-
ga öppna *iV), Jag undantar likväl härifrån dero.

*) Sä är t. ex. Finska språket den enda ur.
kund från nationens äldsta tider till dess
bekantskap med Svenskarne.,

**) Men huru ofta händer ej att de förvalt*
äfven denna Jumpna syssla så dåligt, att de
ej förtjena annat än att afsättas, med tillsä-
gelse att alldrig mer komma inom helgedo-
mens gårdar , och att ej beklaga sig, om den
olärde gör dem till föremål för hela arsena-
len af sin qvickhet) och den lärde tycker
sig finna hos dem stöd för den gamla för-
domen, att den som läst mycket Ebreiska ä^
utan hufvud och ej kan något som duger, --"

Det är anmärkningsvärdt att just Ebreiskan
ech den Orientaliska språkkunskapen kom»
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hvilka begagna språken som nycklar till veten-
skapernas förrådshus; dessas språkkunskap för-
tjänar aktning som vedermäle af besegrade svå-
ligheter, men kan alldrig hedras med namn af
vetteuskap, så länge den icke är äfven sitt eget
ändamål.

§ 9, Oändligt, eller åtminstone gränsande
till oändlighet är antalet af de delar, som ut-
göra det hela af menniskans kunskaper , och
nästan lika å vidsträckt är hvart och ett språk
m^d alla dess skiftningar.. En nations språk
kan deriöre aildäg läras så fullkomligt, att man
kunde säga sig pafva uppfattat det helt och
hållet, ptan maj. får lära sig så länge man ä-
ger förmögenhet att mottaga nya kunskaper,
och den högsta punkt, hvanill man kan hinna,
utgör ändå alldrig gränsen af språkets förråd,
ja sjelfva detta förråd uppnår alldrig någon
gräns , utöfver hviiken det icke kunde gå.
Likväl kan man bringa sin språkkunskap till

mit i detta vanrykte. Förmodligen är or-
saken den, att så välde, hvilka alldeles icke
läst detta språk, och hos hvilka redan Bok-
stäfvemas främmande utseende väcker fasa,
»om de, hvilka tvungit sig att med mycken
svett och möda lära sig några kapitel som
minnesläxa, och dervid sakna en fri åsigt af
Språkvetenskapen, tycka sig hos dessa språk
icke finna den praktiska nytta som hos de
nyare språken, och således sluta att de må-
ste utgöra det sämsta studium i verklea.
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en viss grad al fullständighet, och desna grad,
hvilkerr bestämmes ai hvars och ens egen for-
dran, är det som vi vanligen utmärka rr>ed ta-
lesättet att kunna ett spiåk, — Det hör iqke till
min afsigt att här undersöka hvarifrån vår språk-
kunskap begynner J jag vill blott nämna något
Om de omständigheter som förekomma oss då
vi studera ett språk,

§ 10, Då vi fästa vår uppmärksamhet vid
föremålen för våra kunskaper, finna vi anled-
ning att skilja föremålen sjelfva från den rela-
tion och succession, som hos dem kan äga rum,
Följagtligen utvecklar sig äfven hvart och ett
språk på tvenne sätt; Ord uppkomma nemligen
i mån af de föremåls mängd , som med dem
skola betecknas* och de erhålla någon vissför-
ändring för att utmärka särskilta relationer och
successioner hos föremålen. Begge dessa ut-
vecklingssätt måste, i grund af menskliga själs*
förmögenhetemas beskaffenhet, ske efter vissa
bestämda lagar men då relationer och succés»
sioner hos kända föremål lättare varseblifvas
och bringas under enhet, än gemenskapen mel-
lan de nytillkomna och de förutkända, så är
det naturligt att språket måste i aiseende å ut-
trycken för relation och succession blifva mer
regelbundet , än i aiseende å uttrycken för sär»
skilta föremål. Dessutom äro språkets ord
mycket lättare underkastade förändring, än dess
relations och successions former, Förändringen
i en sådan form träffar vanligen benämningarne
för alla de föremål, hos hvjlka formens innehåll
kan äga ruin, såLdes- hela språket, då deremot
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ett ord ofta kan gå förloradt , eller förändras
sill sin betydelse, utan att de öfriga orden i
språket eifara deraf någon märkbar verkan.

§ 11. Föregående anmärkningar gifva oss
anledning att dela språkstudium uti tvenne sär-
skilra grenar, al hvjlka den ena må kallas
Ordlära och den andra Formlära: benämningar,
dem Läsaren utan vidare förklaring torde för-
se å, Begge dessa grenar äro i vissa afseenden
oskiljageigt flätade i hvarandra , dock skilja da
sig i vettenskaplig hänsigt ganska tydligt.

§ 12. Att lära känna orden till deras ljud
och betydelser är det, hvarmed vi begynna, fort-
fara och sluta- dock är det icke här som vi
börja det systematiska af vårt språkstudium,
Utan vi öfvergå så snart möjligt är till kun-
skap om de former af orden, hvarmed språket
Uttrycker relativa och successiva förhållanden.
Lagarne, så väl för formernas bildande, som
lör sättet att använda dem, utgöra således e-
gentliga föremålet för vårt grammatikaliski stu-
dium, och hvar och en, som gör språkkunska-
pen till blott medel, ufati att dervid fästa nå-
goc eget ändamål, upphör vanligen bär. Der-
före innefatta ock Språkläror lör Begynnare säl-
lan mera än des a ämnen , och behöfva, ja böra
ej en gång innefatta mera. Blott i några vis-
sa oundvikliga fall gå de in på Ordlärans om?;
rade, ö)

) Läsaren inser lätt att vissa omständigheter
uti ett språk , dem man gifvit namn af for-
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§ 13. Ehuru egentligt studium af den del

utaf Språkläran vi gifvit namn af Ordlära, icke
är så absolut nödvändig för Språkkunskapen
som studium af Formläran, så är den det likväl
för Språkvettenskapen. Anledningarne till or-
dens uppkomst, och de lagar som dcrvid synts
tjena till rättesnöre, äro föremålen för denna
vettenskaps undersökningar, Det är i synner-
het denna del af Sptåkvettenskapen, som gifver
resultater af största vigt lör menniskans histo-
rie. Det är isynnerhet den, som söker föra oss
till en punkt, hvarifrån vi skulle äga en tri
utsigt öfverallt menskligt, och kunna följa ste-
gen al hvarje nations utveckling från dess för-
sta uppkomst till vår samtid, ja till och med
förutse hvilken ännu oupphunnen grad af od-
ling kunde vara att med säkerhet hoppas. Spta-
kets uppkomst, förändringar Och cäpacitet af
bildning äro hutvudstationerna i d tina vetten-
skåp. Af dessa ligga de tvenne första i visst
afseende parallell med hvarandra, ry oupphör-
ligt föi ändras ett språk, och med detsamma upp*
kommer det oupphörligt.

mer, likväl ofta höra till den delen af Spräk.
läran som vi här kallat Ordlära. Sä är det
t. e. med Förstorings- och Förminsknings-
formerna, samt Verbala Formerna i Ryskan.
Att dessas bildning icke hör till det vi här
iallat Formlära, finner man lätt deraf att
den äger inflytelse hvarken på ordens böj-
ningar eller sammanställning.
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§ 14. Men äfven en betydlig praftisk nyt-

ta medför denna d; 1 af Språkläran, såvida den
söker bringa ordkunskapen under reglor. Den
Underlijrlper således minnet, och lättar mödan
att skaffa sig ett ordförråd. Då man känner de
lagar, efter hvilka språket, utur vissa grund-
ord, bildat och sammansatt alla derm. d bjsläg-
tade, skall man lätt bringa hela sitt ordförråd
j system , och sedan utan möda för minnet lära
Känna och använda hvarje ord som ej sj Ht är
grundord. Att, enligt de lagar denna vettenskap
upptäcker, kunna sjelf bilda alla de ord af språ-
ket man behöfver, vore högsra graden af dess
tillämpning; men de sanningar jag förut haft
tillfälle att anföra, beröfva oss hoppet att fin*
na något språk, som tillåter en sådan tillämp-
ning i hela sin vidd; tvertom äro reglorna i
denna del af Språkläran nästan alldrig så träf-
fande, att de ej tillåta en mängd undantag, och
hvem kan veta om icke just det ordet han vill
nyttja är ett bland undantagen från den regel
han ärnat använda.

§ 15, Det är besynnerligt att denna del af
Språkläran i allmänhet så litet studeras. Van-
ligast nöjer man sig med att veta*att den fin-
nes till, och att bringa den under forna af er»
viss vana, den man kallar sitt Öra. Också är
dcc först j sednare tider man begynt sträcka,
sina undersökningar i de nyare språken inom
denna Vettenskaps område. Dereroot har man
rpdan länge ansett läran om grundorden och>
språkets formerande vara oumbärlig vid Orien*
tal.ska språkens studerande, i det man, enligt
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*ri ganska träffande benämning, lär sig att här-
leda orden från deras rötter \radices). Likväl
synes man få hysa det hopp att den tidpunkt
ej skall vara långt borta, då åtminstone det
praktiska uti denna del af Språkläran skall så
sammansmälta med Lexicon, jetnväl för de nya-
re språken, att den blir ansedd som en oumbär-
lig del deraf.

Jag har icke kunnat underlåta att, åtmin-
stone uti dessa strödda reflexioner, framställa
det /hufvudsakligaste af de åsigter, som gifvifc
anledning till detta arbete, och jag vågar hop-
pas tillgift af Läsaren, om jag dervid synes gåtfc
längre tillbaka, än nödvändigheten skulle for-
drat. Den tidpunkt är nu inne, då den Ryska
Språklära för Begynnare jag, gemensamt med
min vän C. G. Otteun, utarbetat, blir färdig
ätt lemnas i Allmänhetens händer. Den inne-
fattar endast ds; delar af Ryska Språkläran, hvil-
ka, enligt vår öfvertygelse, böra uti en Språk-
lära för Begynnare innehållas. Allt hvad som
angår läran om ordens uppkomst och bildning
liar, blott då vi ansett det oumgängligen nöd-
vändigt, blifvit med några få ord omnämndt;
en fullständigare behandling deraf hafva vi an-
sett böra utgöra ett särskilt arbete — och det
år försök till en sådan öfversigt af Ryska Språ-
kets bildning jag nu vågar framgifva.

Då lagarne för Ryska Språkets utbildning
innefatta egentliga föremålet för detta arbete,
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så kunde jag väl icke, utan att handia ensidigt,'
underlåta att gifva vinkar om de faufvudsakli-
gaste förändringar språket i allmänhet under-
gått , så långt dessa kunna följas på spåren.
Ofta hafva sådana förändringar skett i enlighet
med just dessa samma lagar, men äfverv ofta af
andra orsaker, bvilka böra sökas si väl uti de
öden som träffat Ryska nationer*, som uti na-
tionens eget sträfvande till «i réirrc cultur.
Innan jag således går att t-;.ttnstäi;a sy-livA den
regelbundna gången af Ryska språkets inre bild-
ning, bör jag i korthet uppgifva de yttie orsa-
ker som verkat på språket. Detta arbete kom-
iner såkdes att innefatta tvenne afdelningart
i. Öfversigt af Ryska Språkets och Litteraturens
Öden ; 2. Öfverstgt af Lagarne för Ryska Språ-
kets Utbildning. Då den sednare af dessa afdel-
ningar utgör mitt egentliga föremål, skdl jag I
den första söka att vara så kort som möjligt.
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Farsta J/delningen.

Öfversigt af Ryska Språkets
och Litteraturens Öden,

I, Slavonska Språkets äldsta historlé.
§ 16. Ingen dödtigs hand har ännu kllrt»

nat lyfta den siöja s som för vår blick höljer
fornverldens öden. Jordens daning, mennisko-
slägtets barndom, språkens uppkomst sysselsät»
ta lörgäfves forskaren 4 Theologens, Fhiloso*
phens, Astronomens och Naturforskarens upp-
gifter äro förvånande, men förmå blott att äg»
ga, alldrig att tillfredsställa vårt kunskapsbe*
gar. Historien finner ingen nation, intet språk
i sin törsta utveckling*, hon tiäffar dem alla
långt öfver första graden af bildning **), Någon
gång har hon hört ds sista ljuden af ett försvin*
nande språk, eller bemärkt dess öfvergående
till föiändrad gestalt och namn, men de gamla

*) Se härom Fr. Schlegel iiber die Sprache uni
Weisheit der Indier, Heidelberg, 1808, s.
60-70, samt Smith Essai sur ta premien

£*. formation des Langues, träd, par Manget*
Geneve 1809, s. IX - XIV.
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Språk, hvilka som beståndsdelar fngåft i de nya
förändrade, voro nästan alltid till innan Histo-
rien ännu sett första skymten af de folkslag,
som talade dem.

§ 17. Bland dessa gamla Språk, som i
ålder föregå sin Historie, är Ryska stamspråket
SlavonsKan. Det folk, af hvilket det talades,
Voro Slavonern^, och desse uppträdde på en
gång, utain att man vet hvarifrån de kommit.
Flera folkstag, och bland dessa isynnerhet Scy-
ther och Sarmater voro af Grekerne kända re-
dan långt före Christi födelse, och omtalas som
boende, eller rättare kringvandrande i trakter-
na norr om Svarta haivet, .Namnet Slavoner *)

*) Uti Perrins Sammandrag af Rysslands Hi-
storia, Öfvers. af Jfé P. I>f7.y Örebro isio ,
förekomma i 1 Del. sid. 12 o följande ord:
"Namnet Slav har blifvit förändradt af d«
"nyare i Slavonare eller Esclavonare. Det-
"ta ord betyder pä Slavonska språket ära.
'Det ville då säga en ärofull och lysande
"nation." Jag ville gärna veta pä hvilka
authentika källor denna uppgift, (hvilken fö-
rekommer hos Ivevesque 3 Elmén och fler*
andra Författare), kan vara stödd. De un-
dersökningar jag ägt tillfälle att anställa, haf-
va alla, utan undantag, gifvit det resultat,
att namnet S^auon, eller egentligen Slovän t
är det räfta, och att det blifvit af andra na-
tioner i uttalet förändradt och brutit än på.
"Tt »ätt, a'a pä ett annat, «mt att Slavt S:lavt
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synes väl kähdt redan kring år 350 efter Chr. f. j
då Slavonska nationen omtalas som ett tappert

och

Esclavonare, ta. fl. äro bland dessa brytnin-'
gar. Sloväner , SLivänar och S-ovane.r ärö
de benämningar som i detta folks egna an-
naler förekomma, och de mäste väl vara de
rättaste. Hvar och en som känner Ryska
språket inser genast, att de vocalförändrin-
gar hvarigenom dessa benämningar skilja
sig, äro alldeles enliga med språkets uttal,
öch tyckas leda sitt ursprung från afskrifva-
re i olika provinser. Nestor nyttjar benäm*
ningen Sloväner, (C-^OBeHe, Singularis C"0
seHHHTi^, och den torde således vara den
äldsta. Skulle denna nations namn uppkom^
mit af ordet C/iaßa (Slava) ära, så hade,
enligt språkets art, den första benämningen
bordt vara Slaviner eller Slaven, r ; skulle
det åter, som andra påstå, kommit af oidet
CaOBO (Slövo) ord, så hade första benam-
gen bordt bli Siovesner . eller Slpvaner: na-
tionens namn skulle då vara motsatt mot
Nemtzer [stumma^ och betyda tåland 1, i eller
de som förstå och kunna tala med hvaran-
dra, se § 20, noten. Med ett ord: Allt be-
visar att benämningen bor vara ilerstafvig,
och att efter andra vocalen följer ■!.. Hos
*le äldsta utländska Författare kallas detta
folk Srlauini,, Selad, Z--X-f?>rr'ci . Z>-*\"/?c<,
l-SVxctfJstvi o. s. v. (Jemf Hpcmopi., PycK.
Jlimon Cauh A A llLiPriepoMi., H I.
nepeß, fa. iJamnoßi» C, JQB, igoy, cmp.
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och stridbart folk i samma nejder; men ingen
Sammanhängande historie underrättar oss om dess
öden, innan IX århundradet, då vi redan finna
ilen spridd i de länder, som till största delen
arinu bebos af Slavonska stammar, isynnerhet
Ryssland, Polen, Böhmen, Illyrien, in. fl, orter.
En stor del at Tyskland var i dessa tider be-
bodd af Slavoner, och kring samnia tidpunkt
grundades äiven Kiei och Novgoiod "). Men

2

131). I sednare tider hat man begynt kal-
la jsjelfva folkstammen Slaver , då man der-
emot någon gång utmärkt Kiefs och Nov»
gorods äldsta inbyggare med benämningen
Slavener eller S.avoner, Jag inser ej orsa-
ken härtill, och hvårföre man icke ger hela
folkstammen sitt rätta namn Siooäner, eller,
om man just vill nyttja den mera kända
benämningen, S avoner. Det är sant, att or-
thographien af ett namn gör intet till huf.
vudsaken uti Historien, men hvayföre ej sä
gärna följa den rätta, som orätta? Månne
någon af oss finnes som icke med ett åt*
löje, blandadt med förtrytelse, ser Svenska
ord och namn rådbråkade uti utländska skrif.
ter? Läsaren må sjelf besvara denna fråga,
och dferaf grira tillämpning.

*) Med förbigående af andra traditioner och.
gissningar angående Slavonernas härkomst,
såsom att Tröja varit bebodf. af Slavoner ,
att de varit Italiens första invånare, m. m. vill
jag anföra Nestors berättelse: .Di det kort
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hvilka förändringar Slavonska språket i dessa älf-
dre tider undergått, vet man ej. De äldsta urkui *,

efter Syndafloden lefvande menniskoslägtet
företagit sig Babyloniska tornbyggnaden , blef
det af Gud förbistradt uti sjuttiotvå folkslag
och språk (ordet a3HKI> betyder både språk
och 'folkslag; dess första betydelse är tunga).
"Af dessa sjuttiotvå folkslag (och tungomål)
"var Slovänska folket (och tungomålet), af
"Japhets stam. kalladt Nöritzei (HopHijra),
"hvilka äro Sloväner. £fter mänga tider
"nedsatte sig Slovänerne vid Dunaj (Donau),
"der , hvarest nu är det Ugorska landet
"(Ungern) och det Bolgariska. Utaf des=a
"spridde sig Slovänerna viti landen, och för*
"bytte sina namn allt efter de ställen , på
"hvilka de bodde. - .« '■>' * öch sålunda sprid,
"des Slovänska folket (och tungomålet) och
"efter detsamma benämnes äfven Slovänska
"skrifkonsten." JLnligt de-så kallade loakims
annaler, (troligen ttnderstuxkna, hvarom fram-
deles) härstamma Slavönerne från Japhets son-
son Slaven, hvLlkenj jemte sin bror Scyto, förde
många krig åt Östern och Norden, och ef-
ter hvilken benämningen Slavener (således
iifveii eftet denna härledning icke Slaver~)
skulle uppkommit; Att gå i undersökning
om de åtskilliga Slavonska kolonierna och
dialekterna blefve alltför vidlyftigt och tje*
nade dessutom icke för ändamålet med det-
ta arbete. Schlözer (Ilecmopt, - - 111/ie-
liepOMi. h Jip. cmp. oa) räknar dem till
omkring 60 särskilta.



19
åTt iiiati här derpå_ äro i det närmaste särhtt-
Öige med ChristendotrieiiS införande, ellef SttäC*
ka sig nära tusende är tjllbaka,

§, 18. Ött* Slävohéftié j dessa tidef haft
fiågot begrepp om skrifkönstén är okändtj åt*
limistone finnas inga Spår dertilh Några gam-
la folksagor torde Väl äga ett uråldrigt ur*

Sprungj ITl&ri äro först i sednare tider uppteck*
tiade_ äfvenså Vet fnan ej orii Olegs traktat died
Grekiska Kejsarne Leo Och Alexander, ät åt?
812 (6^20 efter då brukliga tideräkning) blef
då genast upptecknad på SlaVotiska *), För att
likväl fl anledning till ännu en reflexion öfvei*
Slavonska språkets forntid* kunna vj Utah miss*
tag antagaj att de äldsta Slavonska skrifter vt
äga_ Visa oss orden och struäuren i språket
sådane som de voro i hedniska tidens sista fje*
riod_ och Vi böra således ett ognabijck uppe*
hälla öss dervidä

<§. 19. SlaVGmskä Språket röjer ingen egent-
lig slägtskap med något annat bekant Språk,
men eh stot del af dess stamord äro af en för*
Vånande likhet med Gfekk-ka* Latinska och Ger*
tnaniska s'amöids ja till och med äger Siavon»
fekan en mängd ord gemensamma med gamla
Indiskan eller' Saöscrit-spiåket **)» Jag vill som

*) PocciHCKaflßné^iotnéK3. ToMi I. Ctrrp. 26,
*'') Schlözer (Russ, Grtttn, sid* 35*130 citerad

i Tappes Russ. Sprachl. St. Petersburg i 8 1 3.
sid. g4s)pästårj att åtminstone trefjerdedelaf
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exempel anföra några, och isynnerhet sådana
som äga likljudande ord af motsvarande bety-
delse i Svenskan:

Barns, 6arniouiKa, oiaei-i, vcars^, väter,,
fader, på ijanscrki piter, pa tornsvenska eller
Isländska Åtta. Mamepr., \xaty\<°> m.ater, mother,
moder, Sanscr. mata. Cuwb , son, /.o*

BvyobTYiq j dotter, Öser. djuhita, Eparni> ;
©«rj.rwj Inuer, brother, broder^ Sscr. biata.

af Slavonskans stamörd äro påtagligt slägt
med Grekiskan, Latmen eller German iska
staraspråket. Jag vet icke om jag misstagit
mig, da. jag tyckt mig finna att Svenskan/,
eiler kanske Fornsvenskan, mer än något an-
nat Germaniskt språk har ord gemensamma
med Slavonskan; men intet språk torde i
detta afseende komma upp mot Latineri.
Angående Sanscrit-språket, se F, Schlegef
Ueber die Spraehe and fVeisheit der Indi er^
samt Ekenman, Disfertatio Academica de lim
gua Sanscrit , Lunda; 1810, 1811. Tvenne
särskilta arbeten hafva blifvit af Prof. An-
ton i Wittenberg och Stats-Badet Ade-
lung i St. Petersburg utgifna, för att visa
Hyskans gemenskap med Sanscritsprlket, men
jag ej haft tillfälle att se någondera. De
ord utur Isländskan och Fornsvenskan som.
nedanfore anföras, äro utur Gudrtt::ndi An-
åreee Islandi Lexieon Islandicum, Havnisa
1683, samt Verelii Index linguce veteris
Scythico-Scandicae, Upsalia: 1691»
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Cecmpa, sister, schwester, syster, Sscr. svostrj,'
Epoiin, brynja, Ee3MiHB, hesman. EpoBH,
ey -brows. augen-brauen, öpo.nbryn, Sscr. bruh-
vo, Bepmorpa.vbs örtagård, Eo.ia, vatten. Bock*,
vax, BiA'bmH > veta, Sscr, veiti. BbmpT,, vä-
der, blåst. Bemxiö, vetus. BH^iniH, vijere.

Bepraenin, ver.ere, Ssc. vortuti Bj,Oßa, vidua,
Sscr. vidhova. Fyc-b, gas. rocrnt, hostis,
gäst, TAOmamH, giutire. /I,amn , $xvai, dåre,
Sscr. dödati. faoA<b, dal. fa^Anmn, clela. faowb,
Sojjics , domus. /l,eH&, dies", dag, S^cr, dmon»
/Ijßepß, dörr, Sscr. t vari, fyus, träd,
Sscr. druh. Ecmn, esse, essen, äta, Fnrnsv,
etan. 3boht,, sons, Sscr. svonoh. Korat,
katt, Isi. kött. KpyntKa. kruka. Kpnirb, skri.
KpiOKi , krok. TliKapß, läkare. AyHa, luna.
Miican,T>, /w?/?, ptr,v, mensis, månad, måne^ Sscr.
masöh, Honrß, HO'ir>, vv£, nox, nacht, natt,
Fornsv, naths. HoiAeri , tiattlägcr, Hoehh,
vsos, novus, new, ny, Horomß, nagel , Sscr.
noko. Hocv, \r](7o^, nasus, nase, nose, nos,
nasa, Sscr. nes*. JlaHi , vw . vwi, nunc, nun,
nu. Hhm-b , He , nod, ne, no, nej, icke, Sscr,
no, Öko, '...dus, Öga. Oce;n>, asmus, csel,
åsna, Opamn, txgoety , äran, ätja, Fornsv. a-
ria. OrOHB, ignis, Sscr. Ognih, Ope^i., örn,
Fornsv. (.ren, Jsl. are, ILiyrb , ittuiz, plog.
ILarna, itieiv, bibere, Sscr, biyote. IlyiHmH,
-tXeetv. Pura, ria. Poäb, råg. Ce. se/ Ceus,
sengen. Cbhh.i, svin. Coht> , somnus, sömn,
Craoami, , i^xvott , stare, stånd, stå, Cecrrn»,
sedi re, sitta Cns>rb, sno, Fornsv. sniö. Coah-
n,e, sol, sonn , sol. Tohkih , tennis, tunn,
Sscr. tonu, Tpeneniarnn, trcpidare, Xoponii»,



22
%o&(>ios, " K)rrb ? jnvenis (junus), ft.ng, ung, §scf;
yoinohoh, >a. 11. ord. —r Några PfOnoiijingi. f
A3B) S, /fli?. Tbi, tu, 'ta', du, Sscr, tvor^
Oa^, /ja«, HaCB, .ios, Baci? ? vos. Ma, ivfeHi. ,
ms, <■#<"'■?". CBQä ? squs, sin, Sscr. svon. Tontl.,
3«i0n.1.^ Bros, thin^ thet, Sscr, tot, e.ot, Ca\jBt
j-n ./ t.i. —- Antalsofden X- 10 lyda sålunda:
EAHrn?i o*,t.Hßj «?> uous, ons, em, en, Sscr.
ekj /1,1*4, -Lo, d^*? tw?Oj toå, Fornsv, ttia,
Jsl. tvav. Tptf, T^'7 1 treS. tre, tri, H^aiblp&^
TffTT^r??? 5 qa4tuorj {04**$ fjra, Sscr, chotur,
Jlavriß , Tfsvts, qqincjue, /««, Sscr, poncho.
Ulegniß, l|, sex, JSX- CeM*> ? iTfTX) septem,
seven, j/i*. Qctäh t ökpx, acht, o:/a.
'vvsoiy n('Yem, me. $sk%, decern, rh.;n,
iie, S§crt tonuh *). llépßbiå, 7tqo?o?, primus^
first, förste, Sscr. prothone). Biitöpbiä,
tfeqöSi secund^, afilre, - 06«$) apfp-a, aaibo?
both, båda, begge. Praesens af Verburl. Sal.»
gtantj'/i,tn Vara., lycjef såluqcJa*,

$l<%vQnskä, Sanskrit, Grekiska, Latiy\,
Pömé» Osmi ftjxi surr*
ccii ost es
ecjrib osti s-rt cg|
ecMbj osmu Ed-ftsi" siunus)
ecme OstgiJ efi estis
cyntf> t hs.i t gw^ sunt,

?;;) Sch.egg. nSmner |tt antals, orden 2, 3, 6, 7, 8, 9
SPO alldeles lika mcd de Germaniska, mer)
h?tt Söföj? liem ej.
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Tyska. Engelska, Fornsvenska. Svenska.
bin am er är
bist art ert äst, är
ist is er är
sind are erum arom, are, äro
seid are erud aren
sind. are, eru, äro,

livad Declinations och Conjugations andel-
serna angår, så halva äfven de en förundrans-
värd likhet med de språk'jag i föregående jem-
törelse anfört. Af den Språklära, hvartill det-
ta arbete utgör ett bihang, känner Läsaren des-
sa ändelser, .§ ss, 63, ,39, 93, 95, 102 i
Språkläran), jag vill blott närmare lästa upp-
märksamheten på några omständigheter, såsom;
Feminina ändeisen a i Nominativus, sing., Neutr.
nominat. sing, o och e; Accus, sing. i en del
Masculiner a, hos de flesta femininer k/ Vocat.
sing. i några Masc. e; Nominat, Plur. i Masc.
och Fem. i; Dat, Plur, am. Tre casus lika hos
Neutrerna, och deras pluraliska ändelse på a.
Uti Verberna: Praesens sing, 1 person i äldsta
verber m, i nyare u,ju; 2 pers, eschi, ischi;
3 et, it; Plur. 1 em, ira / 2 etc, ite; 3 at, ut,
Pmeteritum. sing, 1 oftast ach, ec\, ich, uch,
2, olika ändelser för hvart genus, neml. i Masc.
en consonant, mest /, Fem. la, Neutr. lo med
tillsats af andra pers, sing. af verbum vara; g of-
tast asche. Plurf 1 eliom; 2 ste; 3 scha, chu, —Äfven behöfver jag knapt gifva Läsaren en
Vink om flera jemförelser, t, ex,: Gemensamt
mcd Latinen saknar Slavonskan Indefinita och
Peiinita artiklarne, Gemensamt mcd Grekiskan
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äger den Dualis ). I beskaffenheten af Casus tor-
de den komma Latmen och Grekiskan närmast,
men Casus Instrumentalas går till en del allde-
les utom så väl dessa som de Germaniska språ-
ken, och finner i Finskan något motsvarande.
Skillnaden mellan lifägande och liflösa väsen-
dens declinalion är ock egen för Slavonskan,
Uti rikhet på Augmentativer och Diminutiver,
öiverträffar Slavonskan alla Europeiska] språk.
Den särskilta formen för Adjeäiver, nyttjade
som Prazdicater, äger Slavonskan ensam. Pos-
sessiva Ådjeäiverne äro i Slavonskan flera och
mer utbildade än i andra språk, Augmentati-
verna hos Adjeäiver komma i visst afseende
öfverens med Superlativens betecknande i Ebrei-
skan. Verbala formerna och tempora äro i fle-
ra afseenden af samma beskaffenhet 50m i E-
breiskan. Gerundierna och Participerna äro af
en egen fullkomlighet, dock äga de mycken lik-
het med Grekiskans och Latinens, äfvensom i
visst afseende med Finskans. Bristen på fullstän-
diga former för Passivet , ConjunSiven och Optatj.
ven delar Slavonskan till en del med några. Ger-

*) Man har i sednare tider begynt påstå att
Dualis blifvit från Grekiskan påtvungen Sla-
vonskan, och skälet har förmodligen varit
det, att Dualis kort efter Christendomens
införande försvann utur samtals språket. AJ-
]a gamla språk hafva likväl nästan utan un-
dantag ägt Dualis, till och med vårt moder-
måls gamla Urspråk. Schlegel Ueber dis
Sprache u, s. te, seit§ 33,
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maniska språk. Tmperativens diminutif liknar
Finskans. Pra;positionerne röja åter mycken ge-
menskap med Grekiskans , Latinens och Germa-
niska språkens. Syntaåiska construäions ordnin-
gen är kanske Latinens närmast. O. s. v, I b Idlig-
het och fallenhet för sammansättningar ö.vefgar
Slavonskan Latmen, och står ej långt under Gre-
kiskan. Accenurne och metriken (den gamla
Slavonska, ej moderna Ryska.) torde äga någon
likhet med Grekiskans, Mängden af onomato-
poétiska ord är betydlig. Några få må anf,-as;
JULIyMTi, iiiopox-b, buller, väsende, TpeCK*, bul-
ler, brak. KpuKT), skri. 3bqhj», 3iiyK'J>, Hud,
ton, FpoM'b, dunder. Flepyirb, åska. }Kyp-
hhihb, sorla, susa. CuHCrnarnfc, hvissa. Ko-
XOmarnr», skratta, Ilhinb , sjunga. ILiacamß,
d nm. Piiam&, rifva Toponumt, ha ta, Mljtu-
jtamt, söla, dröja, fljmb, blusa, fljXi, , <<å-
sande, luft, ande. TflJKKiä, tung. Aemm, Vitt.
Kptnuiä, hård, Marrtiii, vek, mjuk, m. il. —
Det dåvarande utta,et kanner man ej fullkom-
ligt, men det kan någorlunda säkert anses som idet
närmaste överensstämmande mcd språkets or-
thographie , sådan den i de äldsta skrifter före-
kommer. Språkets ljud synes redan då hafva
förtjent något af det omdöme nyare Språkkän-
nare bland Tyskarne hafva fällt öre nuvarande
Ryskans, att det är energiskt-melodiskt *),

**) Slavonskan, äfvensom alla från den härstam-
mande språk, har en särdeles rikdom på ljud,
och detta är kanske till en del orsaken, hvar-
före Ryssarne hafva så lätt att lärafrämman*-
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§ 20, Jag vågar ej längre uppehålla mig

vid dessa ämnen, ehuru de skulle lemna de

de språk. Vi kunna ej utsäga Tyskarne*
ch, i Slavonskan, eller, som i detta afseende
är detsamma, Ryskan, finnes detta ljud och
utmärkes med X; ej heller kunna vi utsäga
Tyskames f eller Fransosernas z framför en
vocal (t. ex. i ordet lesen zéle) i Ryskan

''tecknas detta ljud med 3; icke heller Ty-
skarnes, m.fl. nationers u, i Ryskan utmär-
kes det genom bokstafven y; icke heller
Fransosernes j, eller g framför en vocal (t. ex,
jour, gemir), i Ryskan tecknas detta ljud
med m, Tyskarne åter kunna icke utsäga
värt /, Ryssarne hafva detta ljud uti sitt c;
icke heller vårt '/ (t. ex. tjära, kära), af
samma ljud som Engelsmännens ch och Ita-
lienemes f, Ryskan utmärker detta ljud ge-
nom sitt 1; ej heller värt u, Ryskans K)
kommer stundom dess ljud ganska nära. Lik-
väl gäller om Ryskan och Svenskan det sam»
ma som om alla andra språk, att uti det
ena språket finnas ljud som. det andra icke
äger, och hvilka följagtligen göra svårighet
vid språkets lärande. De Ryska ljud som
icke finnas i Svenskan, äro egentligen Ht, 3,
X, H, samt i några vissa fall /l,e,i,H),a,

i då deremot åter Svenskans långa e, h, lån-
ga o, u, y, och korta ö icke finnas i Ry-
skan. Ryskans Vj. (som af Tyskarne beteck,
nas med tsch), tillhör fullkomligt värt språk,
och wr (af Tyskarne tecknad med schtsch) är
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flkaste anledningar! till reflexioner; äfven må-
gte jag beklaga att jag ej äger tillgång till de
bjclpredor jag i detta afseende önskade mig.
*Törhända har Läsaren redan gjort den slutsats,
att ett språk, som redan för tusende år tillbaka
förekommer i den gestalt, hvaraf jag sökt lem-
na några grunddrag, måste Vara urgammalt^
äfven har Läsaren säkert vid jemförelsen mel.
Jan Slavonska och Svenska ord funnit ett nytt
stöd för den förmodan att Svenskames och Rys.
garnes Stamfader redan i de äldsta tider, och
innan Odens ankomst till Sverige -), hafjt ge»
jnenskap med ..varandra, Den Varägiska Fuf-

icke främmande derföre, ehuru dessa bokstäf-
ver för Tyskarne äro svåra att uttala, och af
dem betecknas .på-ett sätt som gör sjelfva ut-
seendet afskräckapde, och uttalet, äfven för oss,
mycket svårare än det verkeligen är. —-Jemför § 13 i Språkläran, —«■ Jag har i när-
varande arbete sökt att beteckna Ryska utta-
let med Svenska bokstäfver sa. nära detta
kunnat ske.

") "Uti Svensk Litteratur Tidning for 18131
sid. 3^o der samma förmodan yttras, namnes
att uti Ryskan skall finnas ett Verbum Odin
eller Adin som betyder jagär den ende. Intet
sådant verbum finnes väl uti Ryskan, men
i betydelsen ende, ensam nyttjas JvTomen Nu-
merale en, hvilket i äldre språket hette Edin
eller £?edint och i det nyare Odin eller
Adin,
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ste, vid namn Rurik, som år 852 kallades till
Regent öfvcr Novgorodska Slavonerna , var, en-
ligt största sannolikhet, från Sverige *), och

") Att Svenskarne voro Varäger lär väl ingen
bestrida, så mycket mindre som sjelfva or-
det Paräg, eller Vareg kan deriveras af
Fomsvenska ordet Varg, Vargur , röj-
vare, hvilken bemärkelse äfven ordet Baparb,
uppgifves innefatta (Tatischtjefs härled-
ning frän BapaK), förekomma, har ej vunnit
bifall], men emedan Nestor (af ett misstag,
det Schlözer ganska tillfredsställande förkla-
rar) gör skillnad mellan Stiiar och Russar,
så hafva-några, af likheten mellan namnen
Russia och Prussia (ehuru Nestor skiljer
äfven dem) velat härleda Rurik från nuva-
rande Preussen. Som bevis hafva de bland
annat anfört äfven den omständighet, att
Rurik, enligt Nestor, kom från Nemtzerna
(HbMlißl) , och att de kallades Nemtzer,
som bodde vester om floden Niemen eller
Memel. Detta är en oriktighet; flere gamla
"urkunder bevisa enhälligt att ordet HbMeiiT»
kommer af Adjeftivet HfeiWb, stum (stum är
för mig den, hvars språk jag ej förstår, och
som ej förstår mitt ), samt att isynnerhet al-
la nationer från vesthgare och nordligare
Europa kallades så, ehuru detta ord nu nytt.
jas blott om Tyskarne, utan tvifvel af den
anledning, att de flesta fremlingar, som I
Ryssland uppehållit sig, alltid varit Tyskar,
Några hafya i anledning af loakims annaler
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Utan tvifvel inblandades efter hans ankomst fle-
ra af dåvarande Svenskans ord uti SlavonskanJ
så mycket mera är detta att förmoda, som benäm-
ningen Russar, Rossar, Ryssar just Iran Ruriks
följeslagare öfve.rgick på Slåvonerne, hvarigenom
denna sistnämde benämning upphörde; dock sy-
nas de flesta Ryska och Svenska ord som haf-
va likhet med hvarandra, redan innan den ti-
den funnits i språket. Emcdlertid skulle man

velat påstå att Rurik Varit hemma från Fin-
land, samt att Varägo-Russane skulle varit
en egentligen Finsk stam , och haft namnet
Varäg af ordet Varas, tjuj, samt namnet
Rusj af ordet ruskia, brunröd, hvilket skulle
utmärkt deras ljusa hår, och äga ett motsva-
rande ord uti Adjeftivet pyct af samma
betydelse. Dessa Varägo-Russar skulle bott
uti och omkring staden Vibor, hvilken af
Novgorodska Slavoner blifvit anlagd i nej-
den af nuvarande Viborg. Som bevis an-
föras äfven några Finska ord, hvilka i lju.
det äga likhet med Ryska ord af samma be-
tydelse; dessa Finska ord äro dock nästan
utan undantag sådana, som blifvit upptagna
i språket efter Finnames bekantskap med
Svenskar, Tyskar och Ryssar. Verkliga
Finska ord af lika ljud med de motsvarande
Ryska äro högst fa. — En vidlyftigare ut-
redning af hypotheserne om Rrtriks här-
komst hör ej hit. (Jemf. Lomonosofs, R*
mins, Boltins , jfelagins, Chilkofs, Mullers,
fe. fl. skrifter i äldre Ryska historien.
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genom denna omständighet få någon anledning
att förklara några af de förändringar en del ord
i Ryska språket undergått, hvarigenom de fått
större likhet med de motsvarande Svenska. Sorti
exempel må anföras att Ordet jag heter på Sia*
Vonska a3ts på Ryska #_ dotter heter pä Sia*.
vonska AiiiepTj, på Ryska ,z.öH<?pß. mjölk heter
på Slavonska Mytaköj på Ryska möaokö (på
Isländska heter mjölk mjölki och af bvetT"ka
Allmogen i Österbotten nyttjas verbum mfia,
i stället för mjölka), Slavonska ordet £pa.i,l> t
af samma ursprungliga betydelse söm Svenska
ordet gärd eller gårds heter på Ryska ro*
jSO/Vtj o, s. Vi

IL Slavonska Litteraturens uppkomst, DeSS tiU*
stånd till Tartarefnas infall.

§i>2l« Redan långe? innamß.uriks" ankomst
hade de Slavoner* som belolkat Rysslands slät-
ter , sträckt sitt välde från Europas sydligaste
spetsar till dess nordligaste^ Ända från Svarta*
hafvets milda stränder till Östersjöns och Ishaf-
vets Vilda granskap bodde Slavoner* De voro
således på en gång Söderns (eller snarare O»

rientens) och Nordens invånare^ Ruriks och
hans talrika följeslagares ankomst blandade ärt
mera nordhet i den Sia'. Önska stammen*. -**
och ännu bär Ryska nationens karakter stämpel
af dess tvenne fädernesland, Orientens liflighet
och eld flyter i dess ådror, men nordiskt alf*
Var ger denna orientaliska liflighet en egen ko*
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lörit, hvilken uppenbarar sig i den djupa me-
lankoli, som troget åtföljer den innerligaste
glättighet i Ryssens känsla. Ett stolt medve-
tande af sin nationlighet, och ett lågande mod
att med kraftiga idiotter utmärka densamma
måste blifva yttringen af denna karakteisrikt*
ning_ cch sådant finna vi äfven förhållandet
med Ryska nationen , ända från den tid Histo-
rien först begynte att med mer fullständiga drag
fri tta dess öden "i sinataflor.. Nästgränsande folk-
slag , och isynnerhet Grekerne fingo ofta böra
de Ryska Slavonernas vapengny.

§ 22, Men en händelse inträffade, Som gaf
denna stormande kraft i Ryska karakteren ett
föiändrad riktning; som upplöste den uti étfc
ätmaktsfullt stiäf vande efter ett ölverjordiskt
ideal af fullkomlighet Och sällhet, och ett be-
mödande att nå dess bild på jorden; det var*
Ghristna religionens införande, Knapt hade den-
na religion lått burskap hos Slavonerne, förrän
deras verksamhet vändes åt nya vidsträckta
fällt, och känsla och spekulation fingo en ut-
veckling som dittills icke ägt rum, Det är från
denna vigtiga tidpunkt Vi få börja Slavonska
Litteraturens historia.

§ 23* Mäbrerne och Bulgarerne, tvenne
grenar af Slavonska stammen, voro bland Gre-
kernas närmaste gräs-nar. Grekiska Kejsarne
blefvo ofta oroade af deras ströftåg , och kanske
derföre beidöt slutligen Kejsar Michael 111 att
företaga mot dem en expedition, och att till
Chiistna religionen omvända dessa sina hed-



32
niska naboer. Hans afsigt lyckades. Kring af
860 blefvo Mähreme och Bulgarerne af honom
öfvervundne, och antogo Christendomen, Bi-
skop Cyßsixus och hans broder MethodiuS
från Thessalonica voro deras första Apostlar,
och förvärfvade sig rätt till evig erkänsla, jem-
väl derigenom, att de skänkte Slavonerne skrif-
konsten. Grekiska större Alfabetet var det som
de nyttjade vid Slavonska talljudens betecknan-
de, men såvida de uti Slavonskan funno några
ljud, dem Grekerne (åtminstone efter deras
språks dåvarande uttal) icke ägde, uppfunno
de för dem egna tecken. Dessa voro bokstäf-
verne 6, jk, ir, i, nr, Ht, M, as, jo, n,
samt tecknen % och J> att utmärka slutkonso-
nanters ton; skulle ock icke alla af dem bhfvic
nyttjade af Cyrillus, så uppfunnos de åtminsto-
ne kort efter hans tid. Tillika gaf Cy illus
namn på hvar och en bskstaf, medelst något
Slavonskt ord som begyntes just med den bnk-
stafven; således fick a namn af a3i> , 6 al 6vkh,
o. s. v. se Bokstafs-Tabellen i Språkläran, i-rot'
af detta alfabets utseende finner Läsaren uti
nämnde Bokstals-Tabell-, det var alldeles sådant
Som det man då nyttjade i Grekland ;:;'J* och

ända

*) Se Bacmeister Essai sur la Bibliotheque &c.
de l' Academie des Sciences de St. Petersbourg,
St. 3?bg 177b, p. ?,. Likväl tyckes det att
något alfabet funnits, skildt frän det ännu
bihållna Slavonska. Tatischtjef erhöll hän-
delsevis ett urgammalt Manuscript af Nestor,
det han ansåg att ej osannolikt kunna vara
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