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Kapitel 1 

DE S L A V I S K A  FOLKEN  KRISTNAS 

På detta sätt beskriver  den ryska medeltida Nestorskrönikan  hur det gick 
ti l l , när det avgjordes vilken religion det ryska folket  skulle omfatta. 
Storfursten  Vladimir i Kiev hade år 987 skickat ut flera  emissarier  i 
världen för  att dessa skulle utforska  olika trosläror.  När sändebuden kom 
hem och så förtalte  sina iakttagelser,  var det lätt för  fursten  att 
bestämma sig, och han lät döpa sig och sitt folk. 
Enligt sägnen skedde detta år 988, och 1988 firade som bekant den ryska 
kyrkan  sitt lOOO-årsjubileum. 
Så gick det alltså t i l l enligt legenden, när det rvsk a folket  fick sin 
grekisk-ortodoxa  tro. 

Om vi så förflyttar  oss långt söderut, kommer vi t i l l det område som idag 
heter Slovenien, och söder därom ligger det nuvarande Kroatien. 
I båda dessa länder bodde slaviska folk ditvandrade redan på 
500/600-talet från Centraleuropa.  Närmaste granne i väster och i norr  var 
det mäktiga västromerska  riket med sin starka, redan välutvecklade 
katolska troslära. 
Slovenerna kom redan mot slutet av 800-talet under sin grannes inflytande 
och blev snart katolskt. 
Kroatern a löd redan från kejsartidens början under det romerska  riket och 
kristnades på 800-talet i den romersk-katolska  tron. 
De hade dock en stark inre sammanhållande kraft,  och en tid (ca 900-1100) 
bildade de eget kungarike. 
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Under denna tid och ända fram t i l l 1300-talet hade de romersk-katolska 
kroaterna  slavisk liturgi och skrev sina skrifter  med glagolitlskt alfabet. 
På 1300-talet börjar dock den latinska skriften  tränga Igenom. 
Om vi håller oss kvar på Balkanhalvön, möter vi serbern a och bulgarerna, 
vilka från första  början var grekisk-ortodoxa  1 sin trosutövnlng. 
Söderut låg Bosnien, och där var en tid en mäktig religiös sekt verksam, 
bogumiler kallade. De förföljde  både katoliker  och greklsk-ortodoxa.När 
sedan turkarna  på 1200-talet invaderade landet, sågs de nästan som 
befriare  , och flertalet bosnier antog islam som sin nya tro. 
i förbigående  kan nämnas att även albanerna ( som ju inte är slaver) också 
blev muslimer under turkväldet.  Idag är Albanien officiellt  ateistiskt. 

Slutligen skall de västslaviska folken presenteras.  De bodde som namnet 
anger i den västra delen av det stora slaviska området. De var polacker, 
slovaker,  tjecker (som bodde i Böhmen och Mähren); ytterligare 
västslaviska folk med egna dialekter fanns också. Om vi tänker på det 
geografiska  läget, förstår  vi hur utsatt deras situation var både politiskt 
och religiöst. 

Karl den Store, Charlesmagne, den romerske  kejsaren, hade utvidgat det 
frankiska  riket på ett remarkabelt  sätt, då det gällde juridik, 
administration för  att inte tala om religion och kultur.  Så inrättade han 
t.ex. olika klosterskolor  och en akademi, där teologi, historia, litteratur 
behandlades. Detta tycktes naturligtvis  de olika slaviska furstarna 
hotfullt,  då de vi l le bevara både politisk och religiös frihet  och 
självständighet. 
I denna brydsamma situation beslöt sig den böhmiske storfursten 
Rostislav år 864 att söka hjälp från Bysans och Konstantinopel, som var 
det östromerska  rikets centrum. Han begärde att få grekisk-ortodoxa 
missionärer,  som på det slaviska tungomålet skulle stärka hans undersåtar 
i den rätta -ortodoxa-  tron. 
Budet gick t i l l de två grekiska bröderna Kvrillo s och Methodios. De var 
födda i trakten av Saloniki i Makedonien, hade grekiska som modersmål 
men behärskade även den lokala sydslaviska dialekten. 
I Konstantinopel utbildade de sig t i l l lärare och missionärer,  och det var 
här de fick uppdraget att konstruera  ett slaviskt alfabet för  kommande 
missionsuppdrag i Böhmen- och även andra slaviska områden. 
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Kyrillos grep sig verket  an. Med utgångspunkt från den grekiska 
majuskel-stilen skapade han ett nytt alfabet med många nya bokstäver,  då 
inte alla slaviska ljud fanns i det grekiska språket och följaktligen  inte 
hade några egna tecken. Detta alfabet kom att efter  sin skapare kallas det 
kvrilliska  alfabetet (tablå 15, och det betecknas allmänt som ett 
filologiskt  mästerverk. 

I själva verket  fanns det ett annat alfabet före  det kyrilIlska.  Det var det 
alagolitlska alfabetet , som grundade sig på den grekiska minuskelstilen 
och troligen också var konstruerat  av Kyrillos (tablå 1). De första 
kyrkslaviska  stenplattorna och handskrifterna  ristades resp. skrevs med 
glagolitiska bokstäver,  men på 1100-talet övergick man t i l l det kyrilliska 
alfabetet. 

Med den dyrbara  lasten bestående av ett nytt alfabet företog  missionärer 
resan t i l l furst  Rostislav uppe i Böhmen, och de uträttade helt visst ett 
aktningsvärt  arbete under en lång tid. Det hjälpte dock föga, då 
motståndaren var övermäktig  i det långa loppet. 
Mot slutet av 900-talet hade både Böhmen, Mähren, 5lovaklen och Polen 
vunnits för  den katolska tron. Furst Rostislavs insats var dock ovärderlig, 
då det var på hans ivriga initiativ det slaviska alfabetet  kom till. 



G l a a o l i t i s k t  al fahfif-  Kvr i  1 1 i^l-f  a l f a h p t 
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Kapitel 

Det r e l i g i ö s a  språket  kyrks lav iska 

Kyrkslaviska  - vad är det? 
Jo, det är faktiskt  vad det låter som: det språk som talas i kyrkan! 
Men låt oss ta det hela från början. 
Slaviska språk hör t i l l samma språkfamilj  som svenskan. Familjen har 
många andra medlemmar som t.ex. grekiskan,  italiska språk( bl.a. latin), 
germanska språk, indoiranska språk. Det äldsta stadiet av slaviska kallas 
urslavisk a och det varade ca 3000-2000 f.Kr.  Därefter  fanns en samslavisk 
period (2000-500 f.Kr.). 
Först i och med slavernas vandring bort från urhemmet, som man tror  låg i 
trakterna  runt Karpaterna,  kan olika slaviska språkgrenar  börja urskiljas. 
Detta skedde på 500-600-talen e.Kr., och vi fick sålunda en östslavisk , en 
västslavis k och en sydslavisk grupp (tablå 2). 
Det är främst  den språkhistoriska  utvecklingen av olika ljud som utgör 
grunden ti l l skiljaktigheterna  mellan de slaviska språken . Det skulle leda 
för  långt och dessutom utöver denna redogörelses  ramar att mer i detalj 
gå in på dessa frågor. 

När Kyrillos på 860-talet satte sig att skapa det första  slaviska 
skriftspråket,  utgick han -som vi redan vet- från sin hemtrakts  slaviska 
dialekt. Han var ursprungligen  från Saloniki, som låg i den 
bulgarisk-makedonska  delen av Balkanhalvön, alltså mitt i det svdslaviska 
språkområdet.  Det första  slaviska skriftspråket  hade således sitt ursprung 
i en sydslavisk dialekt, vilket är viktigt  att minnas, när vi senare möter 
kyrkslaviskan  i rysk andlig tradition. Ryskan är ju ett östslavisk t språk. 

Kyrkslaviskan  skapades för  religiösa ändamål, och all andlig litteratur 
skrevs uteslutande på detta språk. Första tiden användes det glagolitiska 
alfabetet,  senare övergick man t i l l det enklare kyrilliska  alfabetet.  Den 
kyrkslaviska  som användes under de första  århundradena kallas 
fornkvrkslaviska. eftersom  den bevarades i mer eller mindre samma form 
hela tiden. 
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fr.  3000 f.Kr. 

2000-500 f.Kr. 

500-600 e.Kr. 

Tablå 2 
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Från mitten av 1000-talet kan vi tala om östkvrkslaviska 
(ryskkyrkslaviska)  och sydkyrkslavisk a (serbisk- och bulgariskkyrksla-
viska). Nu börjar sakta folkspråkens  inflytande på det liturgiska språket 
göra sig mer och mer märkbart  (tablå 3). 

De  kyrkans  män-  munkar,  missionärer,  präster-  som  var  och  en  satt  på  sir. 
kammare  och  gjorde  vackra  handskrifter  och  avskrifter  av  äldre  material, 
använde  sig  samtliga  av  det  kyrkslaviska  språket  oberoende  av  i  vilket 
land  de  levde 

Av detta kan vi förstå  att olika regionala och dialektala varianter  och 
egenheter sakta smög sig in 1 kyrkans  språk. Dessutom fanns det många 
ålderdomliga konstruktioner,  bokstäver  och ljud som skrivarna  inte kände 
t i l l - av rent historiska skäl- och därför  ofta skrev av felaktigt. 
Resultatet blev att kyrkslaviskan  kom att se ut på olika sätt i de olika 
länderna. Al l t detta är dock av begränsad betydelse, då kyrkslaviskan  har 
behållit sin fulla kraft  som kyrkospråk  under hela historien in i vår tid. 
Om man bevistar en grekisk-ortodox  gudstjänst idag får  man lyssna t i l l 
samma språk, som prästen för  flera  hundra år sedan använde i sin 
gudstjänst- och detta oberoende av om kyrkan  står 1 Bulgarlen,Serbien 
eller de ryska delarna av Sovjetunionen. 

Om vi går tillbaka t i l l tablå 3 ser vi att något händer på 1700-talet i 
Ryssland och på 1800-talet i det sydslaviska området. Det är folkspråken 
som slutligen stiger fram på scenen som självständiga litteraturspråk. 
Redan tidigare hade det funnits antydningar  t i l l ett annat litteraturspråk 
än kyrkslaviskan.  Det var dock en tendens som inte stöddes eller 
uppmuntrades av kyrkan  eller den världslige härskaren. 
I det serbiska språkområdet  segrade folkspråket  som litteraturspråk,  då 
det gällde profan litteratur,  i början av 1800-talet. I Bulgarien Inträffade 
detta 1 mitten av samma sekel. 

Låt oss studera den rysk a bilden lite närmare. Det första  tryckta  profana 
verket  som såg dagens ljus är en militärstrategisk  bok skriven på 
-kyrkslaviska!  Detta var år 1647, och året därpå kom en grammatik. 
Småningom dök en del andra texter  med profant  innehåll upp- fortfarande 
på kyrkslaviska  och i relativt  ringa omfattning. 
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1710 

1800-talet 

skriftliga 

M 

itteraturspråket 

Ryskan skrivet  litteraturspråk 
(Peter den Store, grazjdanka) 

I 
Kvrkslaviska nförblir  det rel giösa språket in i våra dagar 

y 
Folkspråke n blir skrift-
liga litteraturspråk 

f 
Kyrkslaviskan förblir  det 
religiösa språket in i våra 
dagar 

Polskan, tieckiskan. slovakiskan, kroatiskan.  slovenskan 
vanns alla på 800-900talen för  det Minska  alfabetet 
genom katolska kyrkan. 

Tablå 3 
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lien nya tider stundade med den starkt  västeuropeiskt  orienterade 
härskaren  Peter den Store (1672-1725). Under sina många och långa resor 
t i l l främst  Holland stiftade tsaren bekantskap med den blomstrande 
boktryckarkonsten  i Västeuropa. Han insåg snabbt vilken oerhörd 
genomslagskraft  det tryckta  ordet kunde ha, då det distribuerades  i vårt 
första  massmedium- tidningen. Det såg han otaliga bevis på i Holland. Han 
var inte sen att ta efter  denna nymodighet. 
Ett stort hinder fanns dock: SPRÅKET. 
Den redan existerande kyrkslaviskan  kunde han omöjligt använda. Varför? 
Peter den Stores viktigaste mål var att bli envåldshärskare,  och han var på 
god väg: lyckosamma strider  mot den främste  fienden Sverige, 
förändringar  (med dagens terminologi perestrojka!  ) inom förvaltningen 
osv. Kyrkan  hade alltid haft en central ställning i Ryssland och hos det 
ryska folket.  Det gällde för  honom att bryta denna makt. Kyrkans  inre 
motsättningar  just vid denna tid spelade Peter i händerna. Genom att 
begränsa det existerande skriftspråket  -kyrkslaviskan-  t i l l enbart 
religiösa texter  skulle tsaren kunna inskränka kyrkans  makt ytterligare. 
Peter den Store anställde holländska typografer,  som fick i uppdrag att 
utifrån  det kyrkslaviska  alfabetet  konstruera  ett enklare. Flera gamla 
bokstäver  som inte längre hade något uttalsvärde uteslöts. Det nya 
alfabetet  fick naturligt  nog låna vissa drag av det latinska. 
Resultatet var klart  år 1707 och kallades arazidanka. det borgerliga 
alfabetet.  Det är i princip det alfabet ryskan skrivs med än idag. 
År 1710 infördes på tsarens befallning förbud mot att använda det 
kyrkslaviska  alfabetet  t i l l något annat än religiösa texter  -ett förbud som 
dock inte alltid respekterades. 

Två slaviska alfabet kommer alltså att uppenbara sig vid mitt studium av 
ABC-böcker på rysk mark: 
* det kyrkslaviska  alfabetet  i de äldre böckerna fram t i l l ca 1710 
* grazjdankan i böckerna efter  1707. 
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Kapitel 

Rubriken ovan är ett exempel på en av de många besvärligheter,  stundom 
svårigheter,  man möter vid läsandet av kyrkslaviska  texter. 
Översättningen  lyder:  Herre  Jesu  Krist,  Guds  son! 
Det vänstra ledet i rubriken  är den ordagranna lydelsen och består av idel 
förkortninga r (se 111.1). T i l l höger om likhetstecknet  står min tolkning av 
dessa förkortningar. 
Förkortningar  förekommer  ymnigt i alla kyrkliga  texter  från alla 
tidsperioder.  Den viktigaste funktionen dessa förkortningar  hade var att 
vinna dyrbart  rad- och spaltutrymme.  Vidare besparades 
handskriftsavskrivåren  mödosamt och tidskrävande arbete. Senare ärvdes 
denna tradition av tryckaren. 
De ord som förkortades  var inte nödvänd i gtv i sjjinga ord; Gud  heter B ö r s 
på kyrkslaviska  (ksl.) och det förkortades  t i l l k s H n t e särskilt  stor vinst i 
tid eller utrymme. 
Nej, det var de frekvent  förekommande  orden som man förkortade  : Gud, 
Herren,  Kristus,  sade,  säger,  talade,  talar,  helig,  Moder,  Ande  o.likn. 
(tablå 4). 
Ibland förkortas  ett ovanligt ord i en text och kanske bara på ett ställe, 
medan det kanske inte alls förkortas  i andra texter  {människa^  WeAo^^K^ 
= HA £>*>)• 
.1 vissa fall kan man ana sig t i l l att det ligger skönhetshänsyn bakom en 
förkortning,  då förkortningen  tar lika mycket plats i anspråk som hela 
ordet skulle ha gjort;  han  sade  =  pzhz-  pe  • 

Språkhistoriska  egenheter kan också vålla bekymmer. 
Texter  har kopierats under många hundra år av idoga munkar i de olika 
slaviska länderna. Under tidens gång utvecklades ju det talade språket. 
Sålunda blev ursprungstextens  stavning mer och mer obegriplig, och 
skrivaren  skrev av bokstäver,  som inte längre hade någon täckning i hans 
eget språk. Härav kan man förstå  att fel allt som oftast  insmög sig i 
texterna,  som på så sätt blir svårbegripliga  för  en nutida läsare. 
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-5* 

111. 
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Rubriker i varierande fantasifulla  utformningar  är ytterligare  ett exempel 
på överraskningar  som läsaren kan råka ut för  vid studiet av kyrkslaviska 
texter. 

Detta är ett relativt  representativt  exempel. Här finns bade förkortningar 
och utsmyckningar  av bokstäver,  ja även omkastning av bokstäver  för  att 
få dem att bättre passa in i helheten- en tydlig skönhetsaspekt! 
Låt oss dethiffrera  rubriken; 

u 
H a n a A Ho t 

översättn.: Nybörjar- lära 

( ur Azbuka, Moskva 1637,jfr.även  i l l . 1) 

4 A(A)° M 

för  de barn 

Avslutningsvis analyserar  vi en rubrik  i ett kalendarium ur Bukvar' jazyka 
slavenska, Moskva 1664 (jmf. även ill.6). 

m\\  i 
K 4 Z, 

Månaden 

m  mWbfmti 
I  I M 

M t C A U ^ J . = dagar (gen. plur 
IMATfc 

h a r dagar 30(se nasta rad) 

•2/ t 

juni 

A BÔ HH M&COS1 £1 AEHOIJIH 

3 o Bo • ^ c o g ; ^ /5" A b HoqiH C? 

på dagen timmar 15 och på natten 9 
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Kapitel 

AZBUKA,  BUKVAR' = ABC 

Att studera slaviska ABC-böcker i Umeå medför  en del bekymmer.  Besök på 
universitetsbiblioteket  i Uppsala (UUB) har varit  nödvändiga och givande. 
Genom den bibliografi  över kyrkslavisk  litteratur*  på UUB, som 
sammanställts av Lennart Kjellberg, professor  och docent i slaviska språk, 
har jag fått  en snabb en överblick. Samlingen är relativt  omfattande med 
texter  i flera  ämnen och från olika tider (den äldsta boken är från år 1519 
och tryckt  i Venedig). 

ABC-böckerna utgör en mindre del. De är ca 15 t i l l antalet. Jag har hunnit 
gå igenom-i vissa fall enbart bläddrat i - sju av dessa volymer. Det är i 
sanning en upplevelse. Den äldsta bland de sju,som jag hitti l ls undersökt, 
är från år 1629. 
Här följer  en uppräkning i kronologisk  ordning av de sju ABC-böcker, som 
jag har undersökt: 

Azbukividnjak slavenskij...pismom (Ksl. 135)**Rom 1629 
Azbuka (Ksl. 129) Moskva 1637 
Bukvar' jazyka slavenska (Ksl. 8) Mogilev 1649 
Bukvar'jazyka  slavenska (Ksl. 16) Moskva 1664 
Bukvar' slavenskimi,gretjeskimi,rimskimi  pismeny (Ksl. 148)Moskva 1701 
Gramatika il i utjenie pismeni knizjnego (Ksl. 153) Kiev 1705 
Bukvar' slavenskij pismeny (Ksl. 156)Rom 1753 

Vid studiet av materialet har jag dels tittat på texternas  inbördes ordning, 
dels har jag studerat olika språkliga och grammatiska företeelser. 

Först några generella iakttagelser: 
Efter  ett försättsblad  där ofta titel, tryckort  och -år finns angivet -ibland 
också på vems uppdrag ABC-läran gjorts och vem som tryckt  den- börjar 
så boken ofta med en bön, som kan se olika ut. 

* Kjellberg, L., Catalogue des imprimés slavons des X V I e , X V I I e et XVI! l e 

siécles I—I,  Uppsala 1951. 
**Signumbeteckning enligt Kjellberg, a.a. 
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Därefter  följer  alfabetet  1 ett eller flera  utföranden. 
Två-bokstavs-stavelser  med resp. bokstav följer  sedan ofta, därpå tre-
bokstavskombinationer  och ibland även fyr-bokstavsstavelser. 
Al l t detta tar upp många sidor. 
Ibland följer  sedan siffror,  vilka bygger  på bokstäverna,  och även 
interpunktion förekommer  stundom. 

Efter  denna första  avdelning ser ABC-lärorna olika ut. 
Mitt material är än så länge så knapphändigt att det inte går att utläsa 
några tendenser ur det. Vissa gemensamma beståndsdelar förekommer  dock 
i de sju böcker jag undersökt : böner  (i fem fall Fader vår). 
trosbekännelsen(i  form av Svmbolum i fem fall;i en av dessa volymer även 

som en dialog i frågor  och svar), bucfenii  sex böcker) (se tabell 1). 

Tabell 1 

Titel */ Sid-
antal 

ABC Böner Tron Buden Andra Andra 
reli- texter 

a/Fader Vår a/Symbolum giösa 
b/Morgon-, b/lrågor - texter 
bord-,afton- Svar 

Ksl.135 5 ksl.text 
(Sami.volym) 
(1629) 

V Maria:ängla-
hälsning 

Ksl.129 
(1637) 

170 

Ksl.8 64 1 2a/ 3a/ 4 5 
(1649) 

Ksl.16 
(1664) 

420 1 2a/,b/ 3a/,b/ 4 5 -

Ksl.148 
(1701) 

315 1 2a/ 3a/ 4 5 -

Ksl.153 
(1705) 

79 1 2a/,b/=morgon-
3=bord, afton 

3a/ 4 5 -

Ksl.156 
(Sami. vo 
(1753) 

70 ksl.text 
lym) 

1 2a/,b/ 4a/ 3 5 

'l{= Här anges blott L Kjellbergs signum (jfr sid ) 
""'Siffrorna anger texternas kronologiska följd. 
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Kommentar t i l l tabell 1: 
Azbukividnjak slavenskij...Dlsmom.Rom 1629, innehåller förutom  alfabetet 
enbart Änglahälsningen,  då volymen består av blott fem sidor. Som ett 
kuriosum kan nämnas att denna bön har latinsk text, vilken rad för  rad står 
transkriberad  t i l l alagolitiska och kyrkslaviska , och underst står resp. 
textrad  på latin: ^ 0 3 H r f i U H i . . . 

^ B £ J H t f p H t t  ... 
A v e M a r i a ... 

Denna ABC-lära ingår i en omfattande samlingsvolym, där en mängd olika 
alfabet finns presenterade (t.ex. det etiopiska, grekiska,  koptlska, 
arabiska, persiska, syriska,  armenska). 

Att volymen Azbuka. Moskva 1637, inte innehåller böner  och tron,  trots 
att den är så omfångsrik  som 170 sidor är lite förvånande. 
Många sidor upptas av språkliga spörsmål som prosodi, ortografi, 
grammatik  (verbböjning).  Sist finns en lång (25 s.) historik om Kyrillos' 
filologiska gärning. 

Ett av de viktigaste syftena med vårt forskningsprojekt  på detta stadium 
är att ta reda på i vilken ordning människorna fick lära sig de religiösa 
texterna.  Målet är att småningom kunna jämföra dessa resultat med 
situationen inom den romersk-katolska  kyrkan  och andra kyrkor.  Kan det 
möjligen vara så att medlemmarna i de olika kyrkotraditionerna  mötte 
bokstäverna i samma texte r i läskunnighetens begynnelse? 
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Kapitel 

PRESENTATION  A V NÅGRA ABC-BÖCKER MED ILLUSTRATIONER 

Låt oss nu titta på några kyrkslaviska  texter,  översätta  dem och diskutera 
lite kring dem. 
Den första  illustrationen är hämtad ur en ABC-bok från år 1637, utgiven i 
Moskva (ill.,s.11). 
Utseende: Den är tryckt  i en  färg-svart-,är  sparsamt illustrerad och har 
ornament vid nya kapitel ( i l l . l ) . 
InnehålLBoken börjar med ett förord  bestående av uppmaningar t i l l ungdom 
och barn att uppmärksamt lyssna och lära. Vikten av kunskap betonas. 
Sedan följer  det uppslag som återges i i l l . l . 
T i l l vänster ser vi en interiör  av ett klassrum, där läraren piskar in 
kunskaper i en stackars elev- ett vanligt motiv i ABC-böcker (jfr.ill.4). 
T i l l höger står på rad ett: Nybörjarlära  för  de  barn 
rad två: som  vill  förstå 
rad tre: den  gudomliga  skriften. 
Sidan avslutas med: Herre  Jesu  Krist,  Guds  son,  förbarma  dig  över 

oss.  Amen. 
Allra sista raden består av de första  bokstäverna i alfabetet.  Sedan följer 
resten av alfabetet,  tvåbokstavs-  och trebokstavsgrupper;  därpå följer 
hela ord 1 bokstavsordning.  Räkneord och interpunktion kommer därefter. 

De olika religiösa texterna  har jag ännu Inte hunnit gå Igenom, men i slutet 
av boken finns ett långt historiskt  kapitel om hur Kyrillos skapade det 
slaviska alfabetet  ur det grekiska. 

Nästa exempel är valt ur en bok tryckt  i Kiev år 1705. 
Utseende: Trycket  är bara i svart.  Varje sida har en utsmyckning upptill. 
Flera gravyrer  finns. 
Innehåll: På försättsbladet  (ill.2) står: 

Grammatik  eller  lärobok  om  den  tryckta  bokstaven. 
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Sedan följer  information-med  starkt  nerkortade  ord- var och när boken är 
tryckt. 
På nästa uppslag (111.3) står t i l l vänster: 

Bör  ja,  barn,  med  att  lära  er  om  betydelsen  av  Jesu  kors  och 
Guds  namn  /.../ 

Därefter  följer  instruktioner  om hur korstecknet  skall utföras  med höger 
hand: 

För  det  första  i  pannan,  som  motsvarar  korsets  högsta  arm 
För  det  andra  på  bröstet,  som  når  ner  till  korsets  lägsta  arm 
För  det  tredje  på  höger  axel,  som  motsvarar  korsets  högra  arm 
För  det  fjärde  på  vänster  axel,  som  når  till  korsets  vänstra 

armbredd 
På högra sidan återges så alfabetet  med stora resp. små bokstäver,  och 
längst ner räknas alfabetet  upp baklänges! 

Följande sida (ill.4) består av uppmaningar t i l l barn och lärare 
interfolierade  av en uppbygglig illustration t i l l inlärningssituationen 
(jfr.ill.1). 
Överskriften  lyder: 

BARN. 
Så följer: 

Lyssnen  och  våren  uppmärsamma  ungdomar  på  Guds  vishet: 
söken,  efterforsken  och  förbättren  er  i  kunskap  och  förstånd. 

Under gravyren  står: 
TILL  LÄRARNA. 
Avstå  inte  från  att  aga  den  unge,  ty  om  du  slår  honom  med 
käppen,  kommerhan  inte  att  dö  av  det,  utan  om  du  slår  honom 
med  käppen,  befriar  du  honom  från  den  onda  döden. 

Härefter  följer  flera  sidor med tvåbokstavs-  och trebokstavsgrupper. 
Sedan kommer 5-10 ord med samma initialbokstav hela alfabetet  igenom. 
Därpå följer  med samma uppläggning som ovan hela meningar-ofta 
ordspråk  eller moraliska sentenser, alltså inte bara med religiöst innehåll. 

Efter  denna grammatiska del kommer så de religiösa texterna,  som börjar 
med Fader vår. Sedan följer  morgonböner,  bordsböner,  kvällsböner.  Därpå 
kan vi läsa Symbolum eller Den ortodoxa trons bekännelse enligt 
Athanasius. Tio Guds budord och andra andliga texter  avslutar volymen. 





111. 4 
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Det tredje exemplet är en ABC-lära tryckt  år 16641 Moskva. 
Utseende: Trycket  är 1 svart och rött.  De första  tre sidorna är inramade. En 
del kapitel har ornament överst på första  sidan. 
Innehåll: Försättsbladet  och följande sida( 111.5) berättar: 

ABC-lära  i  det  slaviska  språket;det  vill  säga  Början  titt 
studium  för  barn  som  vi  il  lära  sig  att  läsa  det  skrivna  ordet 

På  befallning  av  den  gudfruktige  herren  Tsaren  och  store 
härskaren  Aiexej  liichajfovitj  envåldshärskare  över  stora, 

lilla  och  vita  Ryssland 
Därpå följer  ytterligare  uppgifter,bl.a.  om tryckort  och -år. Intressant att 
notera är att boken t i l l mer än hälften är paginerad (med kyrkslaviska 
bokstäver). 
Efter  inledande böner,som tar upp en sida, presenteras  alfabetet;  därpå 
följer  tvåbokstavs-och trebokstavsgrupper  och sist korta hela ord 
bokstavsvis. Böner och hymner upptar flera  sidor. Sedan följer  Symbolum 
för  den rätta tron från det första  kyrkomötet  i Nicea och det andra 1 
Konstantinopel. Därefter  kommer Symbolum Athanasianum enligt den  allra 
heligaste  Athanasius,  patriark  i  Alexandria.  Denna avdelning avslutas med 
Bekännelsen ti l l den ortodoxa tron av våra heliga fäder  biskoparna 
Ambrosius av Milano och Augustinus av Hippo. Sist återfinner  vi ett 
kalendarlum på 250 sidor(111.6, jfr.ovan  s.13). 

Låt oss slutligen studera två sidor 1 denna volym (111.7). 
Den vänstra sidan är skriven i rött och den lyder. 

Utläggning  om  den  ortodoxa  tron  med  korta  frågor  och 
svar  för  att  underlätta  inlärningen  för  kristna  barn. 

En  främmande  icke  troende  frågar ten  rättroende  svarar 
Främlingen: 

/Den högra sidan har initialbokstäverna  i rött liksom rubrikerna  'fråga'  , 
'svar/. Texten lyder: 

Vem  är  du? 
Svar 

En  sann  människa, 
den  välgörande  gudens  son  är  jag 

Fråga. 
Men  på  vilket  sätt  är  du  Guds  son?/—/ 
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Slutligen vi l l jag visa en sida ur en ABC-bok tryckt  år 1694 i Moskva och 
författad  av Karion Istomin, som överlämnade sitt första  -handskrivna-
exemplar t i l l tsar Ivan Aleksejevitj' (Peter den Stores bror)  tre små 
döttrar. 
Boken finns tyvärr  inte på UUB utan bara på bibliotek i Leningrad. Jag har 
läst om den i en sovjetisk bibliografi*  och även studerat den i den 
faksimilutgåva  som publicerades av det sovjetiska förlaget  Avrora  1981. 
Utseende: Ett överdåd av utsökta gravyrer  gjorda av Leontij Bunin 
förekommer  i hela boken (se i 11.8). 
Alla sidor är inramade. 
Innehåll: I rubriken  på försättsbladet  upplyses vi om att boken är skriven 
på ryskkyrkslaviska  och dessutom på grekiska,  latin och polska-1/7. 
Guds,Gudsmoderns  och  alla  Helgons  ära.  Boken skall lära småpojkar  och 
småflickor,  män  och  kvinnor  att  skriva. 
Varje bokstav illustreras  på samma sätt som på bild (ill.8). 
Först tecknas bokstaven som en människa, och därefter  finns flera 
skrivningsvarianter. 
Under bokstaven är både andliga och världsliga föremål  avbildade- alla 
börjande på den aktuella bokstaven. 
Nederst på varje bokstavssida finns så verser  av skiftande innehåll, där de 
flesta orden börjar på bokstaven ifråga. 

Om vi granskar  illustrationen, som föreställer  bokstaven A, ser vi t i l l 
vänster en man Adam  /  fa  M z 
Snett upp ti l l höger ser vi en beskrivning av april  månad  (enjnnd som 
blåser ur molnen,och bakom molnen syns månen**): /Inj^/Tin M 
Undersöker  vi den uppslagna räkneboken /Pi-öMérm ** s  Aritmetik, 
ser vi att siffrorna  är arabiska och inte de vanliga kyrilliska  bokstäverna, 
som normalt användes också som siffror  (se tablå 1). 

*Bykova,T.A.,  & Gurevitj,M.M., Opisanie izdanij napetjatannych Kirill icej 
1689-janvar' 1725 g., Moskva & Leningrad 1958. 

**  måne  och  månadw  samma ord på ryska:  c  A H 2> 
Bilden av månen symboliserar  också ordet månad-, 
ordet /^( förkortn. )  står som synes rakt ovanför  bilden på månen. 
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Låt oss sist sänka blicken och titta nedanför  Adams fot. Där står: 
^acfy  5  j€  h  A  h  jéac*  Del  Ilandet  Asien 
Rakt under står: 
r A  MepMKoc J  Amerika 

och längst bort t i l l höger: 
V « c f b b>  Afpurftx  Del  2  Afrika 

Denna ABC-bok skiljer sig, enligt den citerade sovjetiska bibliografin, 
från alla tidigare och dåtida ABC-läror,  då den innehåller uttryckliga 
anvisningar om att den skall användas vid undervisning av småpojkar och 
småflickor. 
Genom de utsökta illustrationerna  får  man en unik bild av den tidens 
föreställningsvärld(t.ex.  drakar,  enhörningar,  halvdjur/människa). 
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ANALYS  AV TVÅ  UNDERSÖKTA  ABC-BÖCKER 

Som en sammanfattning  och ett försök  t i l l konkretisering  av inriktningen 
på vårt forskningsprojekt  beskriver  jag härnedan lite mer i detalj arbetet 
med två av de tidigare presenterade ABC-böckerna: Bukvar' jazvka 
slavenska. Moskva 1664 (s.22,ff)  och Gramatika ili utienie pismeni 
knizjnego.Kiev 1705 ( s. 17,ff). 

Bukvar' jazvka slavenska. Moskva 1664. 
Boken omfattar  420 sidor, är tryckt  i rött och svart och har en viss 
utsmyckning (se ovan s.22,ff  och i 11.5,6,7). 
På pärmens insida står med bläck skrivit  Andreas  Timmerman, 
in  Narva.  Därunder står -också med bläck- Alphabetum  Slavonicum  c. 
Catechismo  minori. 

De första  två tryckta  sidorna finns återgivna i ill.5; ytterligare  en sida 
finns. På dessa första  sidor anges vilka boken vänder sig t i l l , på vems 
uppdrag boken gjorts och var den tryckts  (se översättning  s.22). 
Sidan 4 upptar några korta böner, och därefter  följer  26 sidor rörande 
alfabetet. 
Uppställningen och dispositionen i boken stämmer i princip med vår 
uppställda hypotes: 

1 - alfabetet 
2 - bönerna 
3 - tron 
4 - buden (de nio saligprisningarna,de  sju barmhärtighetsverken,de  sju 

dygderna, de sju dödssynderna etc.) 
5 - andra religiösa texter 
6 - andra texter  (språkliga,  historiska) 

1 - Alfabete t står först  och upptar 26 sidor. 
2 - Bönerna .som tar upp 15 sidor, inleds av lovprisning t i l l Herren (2s.). 

Sedan kommer  Fader  vår,  psalmer (6s.), morgonhymner  t i l l Gudsmodern 
( 7s.). 

3 - Tro n förklaras  1 Symbolum  Niceanum  och  Athanasianumi  13 s.). Därpå 
står att läsa om Bekännelsen  enligt  Ambrosius  och Augustinus  (6s.) 
(se s. 22). Kapitlet om tron avslutas med frågor  och  svar  ang. tron 

(36s.)(se ill.7). 
4 - Buden. Tio  Gudsbud,  upptar 8 sidor. 
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5 - Andra religiösa texte r återfinns  på 34 sidor (b La. Sex  ful  landningar  ur 
Nya Testamentet,  De  nio  saligprisningarna). 

2/!/- Här återkommer bönerna: morgonböner  (7s.), bordsböner  (6s.) , 
nattböner  (Is.). 

6 - Andra texte r kommer i följande kapitel. Först beskrivs språkets 
prosodi ( ls.), interpunktion ( Is.) siffrorna  (Is.). 
Därefter  följer  en lång brevväxling  (9s.) mellan ärkebiskopen i 
Konstantinopel och patriarken  Nikon 1 Ryssland (se nedan och ill.9,10). 

Detta kapitel avslutas så med ett Kalendarium  på 250 sidor 
(se s i 3 och i 11.6). 

Genomgången av denna bok avslutar jag med en översättning  av en del av 
den ovan nämnda brevväxlingen  ,som handlar om den centrala och på den 
tiden mycket känsliga frågan  om hur en rättrogen  skulle korsa sig. Detta 
kan vi se som en symbol för  den schism, som härskade i den ryska ortodoxa 
världen vid 1600-talets mitt. 
Nikon var en stor grekofil,  och när han utnämnts t i l l patriark  sökte han 
snart närma den ryska ritualen t i l l den grekiska.  Detta motsatte sig de 
gammaltroende  ryssarna,  som av Nikons anhängare kallades schismatiker. 
En av de nymodigheter  i ritualen, som Nikon införde,  var att de troende 
skulle korsa sig med tre fingrar  (symbol för  treenigheten)  istället för  med 
två (symbol för  Kristi  två naturer,  enligt de gammal troende)*. 

Översättning  ur Bukvar'. Moskva 1664 (ill.9 och 10)**. 

De huvudsakliga  svaren  från  ärkebiskopen  av Konstantfnopel 
och den ekumeniske  patr iarken  genom sändebud till den a l l r a 
hel igaste patr iarken  Nikon angående v i l k a  f i n g r a r  det anstår 

v a r j e  k r i s t e n  a t t  använda när han gör  korstecknet  på s i n kropp 
(texten fortsätter  på nästa sida:) 

och hur biskopen e l l e r prästen  bör v ä l s i g n a den kr istne. 
Ni frågar,hur  den kristne skall utföra  sitt kors,dvs med vilka fingrar. 
Vi säger att vi alla har en gammal sed att enligt traditionen korsa oss 
genom att ha de tre första  (forts.nästa  sid.) fingrarna  förenade t i l l -
sammans ti l l tecken för  den heliga treenigheten,  som genom upplys-
ning avslöjar för  oss hemligheten med det inkarnerade  betraktelse-
sättet. Och vi lärde oss prisa den ende guden i tre uppenbarelser,Fadern 
och Sonen och den Helige Ande / — 1 . 

* Bodin,P-A, Världen som ikon, Skellefteå 1987, sid.55 ff. 
**Den feta  s t i l e n får  här symbolisera bokens röda bokstäver. 
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Den andra texten vi skall analysera är 
Gramatika 111 utjenie pismeni knizlnego.Kiev 1705. 

Denna volym består av enbart 79 sidor, har ornament på varje sida (se 
111.3,4) och flera  vackra Illustrationer  förekommer  (ill.2,3,4). På flera 
sidor finns ovanför  texten en svensk översättning  skriven med bläck. 
Försättsbladet  har rik ornamentering  (se i 11.2). På första  uppslagets 
vänstersida berättas om hur korstecknet  görs, medan alfabetet 
presenteras  på högersidan (jfr.  s. 19). Det följande uppslaget består av 
förmaningar  t i l l barn och lärare (jfr.  s.19) och fortsättningen  på 
alfabetets genomgång. 

1 ~ Alfabete t gås Igenom på 17 sidor. 
2 - Bönerna: Rubriken på detta kapitel lyder:Morgonböner  och omfattar  25 

sidor, varav första  sidan med översättning  återges nedan (se 111.11 ). 
Först står Fader  vår  och andra morgonböner  (12 s.). Därefter  kommer, 
förvånande  nog, Symbolum  för  den rätta tron från det första  kyrko-
mötet i Nicea och det andra i Konstantinopel (11 s.). 
Kapitlet avslutas med Sånger  t i l l Gudsmodern (2 s.). Därefter  står det 
skrivet: slut på morgonböner. 

3 - Tro n förklaras  1 Symbolum  Athanasianum  (9 s.) 
Obsl under 2 återfinner  vi det första  Symbolum. 

4 - Buden. Tio  Gudsbud,  kommer därefter  (4 s.). 
5 - Andra religiösa texte r avslutar volymen (11 s.). 

Översättning  ur Gramatika il l utjenie pismeni knizlnego. Kiev 1705,(111.11) 

MORGONBÖNER 
SOM BARNET MÅSTE BEDJA 
när han har stigit upp ur sömnen för  att ära Gud. 
Men först  skall han göra det heliga korstecknet  tre 

gånger samtidigt som han knäböjer och säger: 
I FADERNS OCH SONENS OCH DEN HELIGA ANDENS NAMN 
och läser som den syndige en bön tre gånger: 
GUD, VAR NÅDIG MOT MIG SYNDIGE. 



33 

n i . 11 



34 

Slutord 

Under en knapp veckas arbete vid Saltykov-Sjtjedrinbiblioteket  i Leningrad 
i december 1988 fick jag värdefulla  kontakter  med specialister inom det 
aktuella området. Jag erhöll vidare viktig information  av dem. Allt detta är 
en förutsättning  för  att nå viktiga resultat. För det fortsatta  arbetet är 
det av största vikt att befästa och fördjupa kontakterna  med detta och 
flera  andra bibliotek. 
Saltykov-Sjtjedrinbiblioteket  är det största i Sovjetunionen, då det gäller 
det äldsta ryska trycket  och dess inkunabelsamling är omfattande;  som ett 
kuriosum kan nämnas, att där finns ett exemplar av den första  tryckta 
svenska boken Diaiogus  c  re  a  turarum  moralisatus,  Stockholm 1483. 
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