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FÖRORD 

Under perioden 1989 - 1992 har på Forskningsarkivet vid Umeå 
universitet bedrivits ett projekt med anslag från  HSFR med titeln 
"Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda kyrkotraditioner". 
Artiklar i frågor  rörande vårt ämnesområde har tidigare 
publicerats av både undertecknad och medarbetaren FL Margareta 
Attius Sohlman. Den sistnämndas första  rapport publicerades i maj 
1989 i Scriptum nr. 13 och bar titeln "Azbuka. ABC-boken på 
kyrkslaviska". 

Föreliggande Scriptum utgör en samling artiklar och föreläsningar 
av olika karaktär, vilka Margareta Attius Sohlman presenterat i 
olika fora  under projektets gång. 

En gemensam slutrapport av hela projektet är under utformning. 

Umeå i februari  1992 

Egil Johansson 
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Ivan Fjodorov och 
den ryska boktryckarkonsten 

AV MARGARETA ATTIUS SOHLMAN 

o 

Ar 1964 hyllades hans minne i hela den slaviska världen, medan hans namn 
. inte ens nämns i de flesta  stora uppslagsverken i väst. I och med utgivningen 

av den svenska Nationalencyklopedin har dock en ändring skett i vårt land: här 
återfinns  han under uppslagsordet Fjodorov,  Ivan,  den ryska boktryckarkonstens 
fader.1 

Ivan Fjodorovs namn har alltid tilldragit sig stort intresse i den slaviska 
vetenskapliga världen.2 1964 firades  400-årsminnet av den ryska boktryckar-
konstens födelse  och tio år senare 400-årsjubileet av den ukrainska boktryckar-
konstens tillkomst; båda dessa tilldragelser tillskrivs Ivan Fjodorov.3 År 1985 
utgavs den första  kompletta monografin  över Fjodorov av E. L. Nemirovskij;4 

den utgör en naturlig grund för  min artikel. Den vetenskapliga synen på 
Fjodorov har ändrats i takt med att nya uppgifter  har blivit kända. Under 1800-
talet såg ryssarna i honom blott en hantverkare. Idag ser man honom som en 
framstående  upplysningsman, författare  och pedagog.5 

Exakt födelsedatum  är okänt och om uppväxtförhållandena  vet man föga. 
Hans utseende är obekant. Dock förknippar  alla ryssar det med den staty som 
återfinns  nära Röda torget i Moskva, komponerad och uppförd  under första 
decenniet av 1900-talet. En del forskning  tyder på att han var av adligt ursprung. 
Troligen avlade han år 1532 en magisterexamen i artes liberales vid universitetet 
i Krakow. Här studerade han bl. a. det grekiska språket, och man kan anta att han 
använde de tryckta, grekiska grammatikor som utgavs i Krakow. Det är möjligt, 
att Fjodorov lärde sig konsten att trycka böcker här i Krakow, där flera  framstå-
ende typografer  verkade.6 Jagiellonska universitetet fick  ta emot många stude-
rande från  de ukrainska och vitryska områdena vid denna tid. Många omständig-
heter talar för  att F. Skorina, den förste  slaviske - vitryske - boktryckaren,7 en 
gång studerat där. 

För att rätt förstå  Fjodorovs insats och betydelse vill jag lämna några upplys-
ningar om den ryska medeltida idéhistorien. I den slaviska ortodoxa världen 
vann renässansen aldrig insteg. Samhället slöt sig inom sig självt för  att stänga 
ute de »skadliga», västliga idéerna och värna om den egna religionen och dess 
ideologiska och kulturella värden. Ur denna inställning spirade småningom 
nationella tankar, och de olika slaviska folkspråken  började få  ett egenvärde. 

Det medeltida Ryssland - Rus - bestod av många smärre furstendömen.  Ivan 
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III var den förste  som kallade sig »storfurste  över allt Rus» (velikij knjaz vseja 
Rusi). Hans sonson Ivan IV var den förste  som lät utropa sig till tsar, 1547. Nu 
eftersträvades  centralisering inom alla områden. Kansliernas tid var inne. Han-
deln utvidgades betydligt - även den som gällde böcker. 

Krafter  trädde till som ville föra  över bokutgivningen från  handskrifter  till 
tryckta böcker. Bakom detta låg religiösa och politiska skäl: kyrkomötet av år 
1551, Stoglav eller Stoglavnyj sobor (hundrakapitelkonciliet), kritiserade skarpt 
kopieringen av kyrkoskrifter  och denna metods ofullkomlighet  och banade på så 
sätt vägen för  idén om inrättandet av ett tryckeri. Mötet poängterade behovet av 
censur av de handskrivna böckerna. Kravet på censur talade också till förmån  för 
den tryckta boken. Konciliet bestämde bl. a. att alla kyrkor och kloster skulle 
föra  inventarielistor på alla sina böcker.8 I ett av kapitlen, O utjenikach (Om de 
studerande), beskrevs lärjungarnas kunskaper efter  avslutad undervisning som 
undermålig. Lärarna var knappt läs- och skrivkunniga själva. Mötet bestämde att 
det viktigaste nu var att förbättra  utbildningen: gifta,  fromma,  bildade kyrko-
män som präster och diakoner skulle i sina hem inrätta »skolor» för  att lära ut 
konsten att läsa och skriva. Tusentals läroinrättningar hade då redan börjat 
organiseras. Följaktligen är det lätt att förstå  att behovet av undervisningsmateri-
al var skriande. Massproduktion av det redan i bruk varande materialet -
Psaltaren, Tidegärdsboken, ABC-boken (Azbuka) - kunde förverkligas  genom 
att de typografiska  metoderna utvecklades. 

I Moskva existerade sedan 1540-talet en välkänd skrivarverkstad, grundad av 
den novgorodianske prästen Silvestr, författare  av den kända Domostroj (Hus-
tavlan). Här arbetade avskrivare, författare,  ikonmålare, silver- och kopparsme-
der. De färdiga  böckerna sålde de på marknaden, och många utlänningar var 
deras kunder. 

Redan i början av 1500-taiet hade en tillrest grekisk munk, Maksim med 
tillnamnet Grek, börjat textgranska de kanoniska texterna och därigenom upp-
repade gånger blivit dömd för  heresi. Han fick  flera  efterföljare,  och Fjodorov 
följde  hans anvisningar vid utgivningen av kyrkotexter. De kanske rent av 
kände varandra. Deras motståndare fruktade  den bokliga lärdomen, upplysning-
en och möjligheterna att sprida densamma genom massproduktion. Således 
motarbetade de tanken på att inrätta ett tryckeri. 

De första  tryckerierna 
Beträffande  den ryska typografiska  förhistorien  räcker det att här nämna namnet 
Bartholomeus Ghotan från  Magdeburg.9 Efter  flera  års typografiskt  arbete i 
Llibeck och Stockholm for  han 1493 eller 1494 till Novgorod, där han trädde i 
tjänst hos Ivan III och ärkebiskopen Gennadij i arbetet på att erkänna den 
romerska kyrkans lära och införa  dess ritual.10 Han gick ett gruvligt öde till 
mötes, då han överfölls  av den ryska ortodoxa befolkningen,  som i honom såg 
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fienden,  dvs. påven. De kastade honom helt sonika i vattnet och dränkte 
honom.11 

Boktryckarkonsten blev känd bland ryssarna genom de böcker, som kom in i 
landet västerifrån,  och detta skedde redan ett tiotal år efter  Gutenbergs uppfin-
ning. Även Ghotan medförde  en mängd tyska böcker till Novgorod. Den nära 
kontakten med italiensk och venetiansk typografi  avspeglas i den ryska typogra-
fiska  terminologin, som Nemirovskij anser till en del vara italienskpåverkad.12 

Innan jag går in på de ryska tryckerierna måste jag säga några ord om de första 
slaviska böckerna tryckta med kyrillisk skrift. 13 De trycktes i Polen, Crna Gora 
(Montenegro), Rumänien, Venedig, Böhmen, Litauen. Alla dessa böcker kände 
Ivan Fjodorov självklart till. Den förste  typografen  var Sjvajpolt Fiol,14 verksam 
i Krakow, där han år 1491 utgav Tjasovnik  (Tidegärdsboken). Samma år blev 
han arresterad av inkvisitionen men lyckades öppna tryckeriet igen 1493. Fiol 
dog 1525 i Krakow, och Ivan Fjodorov kom som student dit bara tre år senare. 
Fiols rykte måste ha varit levande då, och Fjodorov måste ha känt till och 
troligen sett hans olika utgåvor. En annan känd typograf  med kyrkslavisk 
utgivning var den redan nämnde vitryssen Georgij Skorina, som även han tog 
sin examen vid det jagiellonska universitetet - dock 26 år före  Fjodorov. Skorina 
blev den förste  att ge ut Bibeln på kyrkslaviska 1517-1519. 

De tekniska och materiella förutsättningarna  för  tryckeriverksamhet i Ryss-
land fanns  sedan länge: gammal hantverkstradition som gravering på metall, 
gjutning, ristning i sten, karvning i trä. Gjutare av kyrkklockor, kanoner och 
andra vapen var skickliga yrkesmän, som lätt kunde övergå till typgjutning i de 
nyinrättade tryckerierna. Den första  papperskvarnen uppfördes  i det litauiska 
furstendömet  1542. I Moskva användes utländskt papper vid framställningen  av 
de första  böckerna. Trägravyrer var ryssarna skickliga i att framställa.  Koppar-
stick av tyskt och nederländskt ursprung var kända i Ryssland på 1400-talet och 
användes i handskrifter.  Inhemsk produktion med djuptrycksteknik kom mer än 
hundra år senare. 

I  Moskva 
År 1553 nämns för  första  gången ett tryckeri i Moskva. Det brukar kallas det 
anonyma (Anonimnaja tipografija).  Det hade grundats av prästen Silvestr i 
dennes hem, och här arbetade Fjodorov efter  att ha slutat som diakon i en 
klosterkyrka i staden. Tryckeriets verksamma period inföll  1554-1560. Sist-
nämnda år sjönk Silvestrs gunst hos Ivan IV, och han blev munk. 

Tryckeriverksamheten utfördes  jämsides med handskriftsverkstadens  aktivi-
tet, och man utnyttjade kanske samma inspirationskällor. De första  trycken hade 
handskrifterna  som förebild  både då det gällde skriftens  grafiska  form  och 
utsmyckningen. En del av denna ornamentik återfinns  i Fjodorovs senare pro-
duktion. Redan i den första  tryckta boken finns  bokstäver med cinnoberfärg. 
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Fjodorov var säkert bekant med tvåfärgstrycket  från  Krakow. De utgåvor, som 
utkom på Ånonimnaja tipografija  har varken för-  eller efterord.  Inte heller anges 
författare.  De första  texter som trycktes - i Moskva som i Västeuropa - var de 
som var populärast, mest lästa: Evangelisterna, Oktoich (bön- och sångbok på de 
åtta tonerna), Tidegärdsboken o. likn. 

Efter  1560 beslöt sig Ivan IV för  att själv ta kontrollen över bokutgivningen. 
Han satte Ivan Fjodorov i spetsen för  verksamheten, då denne var känd som 
specialist, utgivare av de anonyma trycken i Moskva. Runt 1562 stod det nya, 
statliga tryckeriet färdigt.  Moskovskij Petjatnyj dvor (Moskva-tryckeriet) låg i 
Kitajgorod, som är den äldsta delen av Moskva runt själva Kreml. 1 mars 1564 
utkom där den första,  daterade, ryska, tryckta boken Apostol (Apostlagärningar-
na). Den finns  idag bevarad i 61 exemplar - förutom  i Sovjetunionen och 
Östeuropa bl. a. i USA och England (London, Cambridge). 

Apostols omfång  är 524 onumrerade sidor, dess mått är ca 280 X ca 180 mm 
(exemplaren är skurna).15 Eftersom  utsmyckningen återfinns  i flera  av Fjodorovs 
olika utgåvor från  olika tider och platser skall jag nämna något om den. Det 
finns  en frontespis  (se nedan), 48 begynnelsevinjetter från  20 olika stockar, 22 
initialer från  fem  stockar, en mängd mindre ornament och sist en slutvinjett. 
Tekniken var träsnitt, och motiven hade Fjodorov hämtat från  gamla handskrif-
ter. På frontespisen  (252 X166 mm) avbildas evangelisten Lukas sittande på en 
låg pall. I knäet har han en stängd bok. Framför  honom på en hög pulpet ligger 
en öppnad rulle med det inledande ordet »Gärningar». Figuren har en dekorativ 
inramning av en triumfbåge  och därunder ett band med namnet »Lukas». 
Teckningen av bågen och kolonnerna påminner starkt om den tyske mästarens, 
Gerhard Schein, gravyr i Bibeln från  1524 och 1540. Dock har den ryske 
gravören sökt anpassa bilden till rysk tradition. Denna illustration kopierades i 
flera  Apostol-utgåvor publicerade i Vilna på 1500- och 1600-talen. Själva ramen 
var den del av bilden som flitigast  användes. Så återfinner  vi den hos Fjodorov 
själv i dennes Apostol från  1574 och Bibeln från  1580-1581. Slutligen ses den 
även i Vilnautgåvor på de olika språken polska, litauiska, kyrkslaviska under 
åren 1597-1600, upplyser Nemirovskij. 

Fjodorov och hans medarbetare P. T. Mstislavets hann utge ännu två böcker -
en första  och andra utgåva av Tjasovnik  (Tidegärden) 1565,16 innan de lämnade 
Moskva någon gång mellan 1565 och 1568. Varför  de ansåg sig tvingade att 
lämna staden råder det olika meningar om. Fjodorov säger själv i sitt efterord  till 
Apostol utgiven i Lvov 1574, att det i Moskva fanns  människor som ville 
»förvränga  det goda till det dåliga och förstöra  Guds verk i roten. [ ] På 
grund av avundsjuka tänkte de ut mycken heresi». Om förföljarna  får  vi inte veta 
mycket av Fjodorov. Dock säger han, att anklagelserna »inte kommer från 
härskaren själv utan från  många ledande och andliga ledare och lärare». För-
följelserna  tvingade dem att lämna fosterlandet,  »ty detta har förjagat  oss bort 
från  landet och fädernesjorden  och från  vår släkt och förflyttat  oss till andra, 
okända länder», som han beskriver det i sitt efterord. 
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De flesta  forskare  idag anser att »flykten»  från  Moskva hängde samman med 
politiska faktorer  av olika slag. Fjodorovs texttolkningar i Apostol ansågs säkert 
kätterska. Hans politiska sympatier retade många. Han hade vissa band med 
reformationsströmningarna  i landet. Ekonomiska bevekelsegrunder fanns  kan-
ske också. Utländska tryckerier verkade på kommersiell grand, och Fjodorov 
kanske räknade med större förtjänster  västerut. Faktum är att Ivan Fjodorov 
senare använde sig av material från  Moskvatryckeriet - efter  hans död gjorde 
även andra typografer  detsamma. Allt detta leder till slutsatsen att Fjodorov hade 
tid att samla ihop och ta med sig i »flykten»  typer, matriser och trägravyrer. 

I  Zabludov 
Ivan Fjodorov begav sig tillsammans med Mstislavets västerut, och i juli 1568 
återfinner  vi dem i den lilla orten Zabludov i västra Vitryssland. Där grundade 
Fjodorov ett tryckeri, som skulle vara i drift  i blott två år, men dess roll i den 
slaviska boktryckerikonsten är ovärderlig. Kung Sigismund August mottog dem 
med öppna armar, och här påbörjades ett givande samarbete med brödraskapsrö-
relsen.17 

De historiska förhållandena  i detta västra område var komplicerade, och det 
får  räcka med att konstatera att stridigheterna mellan ryska armén och litauiska 
trupper ledda av hetmanerna M. Radziwill, G. Chodkevitj och senare K. K. 
Ostrozjskij ledde till nederlag för  litauerna. Den inrikespolitiska situationen var 
inte mindre komplicerad med en helt oenig kyrka. Förutom den grekisk-
ortodoxa och den katolska kyrkan, som var officiella  kyrkor, fanns  även flera 
reformistiska  rörelser. Kalvinisternas idéer fick  stor spridning, och den tryckta 
boken var ett effektivt  vapen i den religiösa kampen. 

Från 1566 var den högste hetmanen Grigorij Chodkevitj både krigsminister 
och överbefälhavare  i storfurstendömet  Litauen. Han residerade i ett befäst  slott 
i den lilla staden Zabludov, där han hade inrättat ett sjukhus och en kyrka som 
han även skänkt en jordlott. Detta var ett led i hans upplysningsverksamhet. De 
grekisk-ortodoxa magnaterna i landet ville stödja sin kyrka i kampen mot 
katolikerna och lutheranerna. För detta ändamål behövdes ett grekisk-ortodoxt 
tryckeri, en rättrogen tryckerimästare och kontrollerade original av de kyrkliga 
texterna. Chodkevitj lät därför  skicka efter  Ivan Fjodorov, som redan befann  sig 
i Litauen. Komna till Zabludov kunde Fjodorov och Mstislavets slå sig ner på en 
liten egendom, som de erhållit av Chodkevitj för  att de skulle ha en bekymmers-
lös tillvaro och helt kunna ägna sig åt sin tryckeriverksamhet. Det är osäkert om 
Fjodorov en tid även tjänstgjorde som diakon i kyrkan. Som vi sett hade de med 
sig från  Moskva typer, initialer och gravyrstockar. Dock fanns  ingen press, 
varför  hantverkare på orten fick  i uppdrag att efter  Fjodorovs beskrivning 
förfärdiga  en sådan. 

Vilket språk skulle böckerna tryckas på? Den frågan  diskuterades livligt. 
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Fornkyrkslaviskan var det gängse bokspråket, men kanske man skulle adaptera 
det till samtidens moderniserade kyrkospråk eller rent av använda folkspråket, 
dvs. vitryskan? Chodkevitj förordade  tveklöst vitryskan, dels för  att detta skulle 
ena folket  mot den etablerade överheten, dels för  att traditionen från  boktrycka-
ren Skorina18 på så sätt skulle fortsättas.  Han ville dock ej ensam fatta  ett så 
avgörande beslut, varför  han tillkallade experter, vilka var betydligt försiktigare 
än hetmanen. En del hävdade t. o. m. att Skorina hade varit en förelöpare  till 
lutheranismen. Resultatet blev, att den första  tryckta boken i Zabludov trots allt 
utgavs på kyrkslaviska. 

Under tiden 8 juli 1568-17 mars 1569 genomförde  de två typograferna 
utgivningen av Utjitelnoje  jevangelije (Evangeliebok). Därpå lämnade Mstislavets 
Zabludov och flyttade  till Vilna, där han började ett samarbete med de framstå-
ende bröderna Mamonitj. Den andra Zabludov-utgåvan påbörjade Fjodorov 26 
september 1569 och den var klar 23 mars 1570. Det var Psaltyr'  s Tjasoslovtsem 
(Psaltåren med Tidegärdsboken). En nyhet i dessa utgåvor är att de har ett 
titelblad. I Moskva levde tryckarna fortfarande  kvar i handskriftstraditionens 
titelbladslösa värld, men Fjodorov anpassade sig nu till den i väst redan etablera-
de tryckseden med titelblad. 

Evangelieboken har på motstående sida mot titelsidan ett träsnitt föreställande 
en vapensköld och över den syns ett monogram med latinska bokstäver. Under 
står Chodkevitjs namn och titel på slaviska (se bild). Flera av bokens utsmyck-
ningar kommer från  moskvautrustningen. I Psaltaren finns  flera  fel,  uppger 
Nemirovskij i sin monografi,  - uppenbarligen hade Fjodorov bråttom, när han 
färdigställde  denna bok. Dock är alla illustrationer och all ornamentik speciellt 
gjorda för  denna utgåva. Gravyrstockarna tog han sedan med sig till Lvov, och 
vi kan se dem i hans senare produktion och även i andras verk ända mot mitten 
av 1700-talet. 

Den 1 juli 1569 ingicks unionen mellan den polska kronan och storfurstendö-
met Litauen, och därmed upphörde motsättningarna mellan den polska adeln 
och kyrkan och de litauiska adelsmännen. Chodkevitj lät stänga sitt tryckeri. 
Fjodorov erbjöds att fortsätta  sitt bekymmerslösa liv i Zabludov, men han ville 
annorlunda. Han tog med sig den typografiska  materielen och begav sig till 
Lvov i Ukraina, där han skulle komma att bli grundaren av den ukrainska 
boktryckarkonsten. 

I  Lvov 
Pesten grasserade vid denna tid och nådde sin kulmen under 1572, just när 
Fjodorov förflyttade  sig mellan Zabludov och Lvov, vilket försvårade  hans resa. 
Fram på hösten anlände han till Lvov, som var en stad med självstyre, som kung 
Kazimir den store skänkt staden år 1356. Staden hade en central placering, där 
den låg i korsvägen mellan olika handelsvägar: från  ottomanska riket, Krim och 
de sydslaviska länderna mot Polen och Moskva. Handeln var livlig, och många 
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ryska köpmän besökte staden. Bland alla varor fanns  även böcker. Hantverkarna 
var organiserade i skrån sedan slutet av 1300-talet. På 1610-talet fanns  här 293 
mästare representerande 25 olika yrken. Många hantverkare och specialister 
kom hit från  tyska och polska städer. Ivan Fjodorov fick  problem med skråvä-
sendet, när han anlände. 

De materiella och tekniska förutsättningarna  för  ett tryckeri fanns,  liksom de 
nödvändiga specialisterna. Gravyrkonsten var väl utvecklad. Man behärskade 
konsten att arbeta med flera  färger.  Till exempel fanns  här tyger med färgtryck, 
spelkort. Handskriftstraditionen  var gammal i Ukraina. Stora handskriftsverk-
städer fanns.  Dessutom var bokbinderikonsten väl utvecklad. 

Genast efter  ankomsten till staden sökte Fjodorov få  igång ett tryckeri. Han 
vände sig till stadens rika - dock utan framgång.  Om detta berättar han i 
efterordet  till Apostol, 1574: »jag bad om deras hjälp [ ] jag vätte deras fötter 
med mina droppande tårar». Han vände sig till kyrkan och bad prästerna att i 
sina kyrkor kungöra att en typograf  kommit till staden och nu behövde hjälp -
även detta fruktlöst,  då oenighet rådde mellan församlingarna.  En annan ogynn-
sam omständighet förelåg:  Lvov hade härjats av brand 1571 och nu koncentrera-
des allt på att återuppbygga staden. Efter  mycken ansträngning lyckades dock 
Fjodorov få  hjälp. En präst, som var känd under namnet Mina, blev hans lärling. 
Denne präst skulle efter  Fjodorovs död grunda ett brödraskapstryckeri och 
förvärva  Fjodorovs typografiska  utrustning. Eftersom  det i Lvov inte existerade 
något tryckeri, fanns  ingen inom skråväsendet som kunde förbjuda  Fjodorov att 
inrätta ett sådant. Men för  att tillverka en press behövde han en snickare, och här 
var det stopp. Snickarskrået förbjöd  permanent samarbete med Fjodorovs trycke-
ri. 

Trots alla motgångar började Ivan Fjodorov den 25 februari  1573 trycka den 
första  daterade, ukrainska boken, Apostol, och den låg färdig  15 februari  1574. 
Jämsides med den trycktes den första  kända Azbuka (ABC-bok) med kyrillisk 
skrift.  Finanserna var usla, Fjodorov fick  ett par gånger lämna både tryckeri och 
alla inventarier i pant men lyckades klara upp situationen. När han därför  fick 
erbjudande av den store ukrainske feodalfursten  Konstantin Konstantinovitj 
Ostrozjskij att komma till Ostrog för  att trycka hela Bibeln på kyrkslaviska 
antog han erbjudandet i hopp om att klara sitt tryckeri ur den finansiella  krisen. 

Apostol trycktes alltså 1574, och fram  till 1974 har man återfunnit  ett hundra-
tal exemplar: i bl. a. Sverige (Uppsala), USA, England och Polen. I det engelska 
exemplaret finns  en anteckning gjord av en engelsk diplomat »in Musque 
1575». Detta visar att Apostol redan året efter  publiceringen såldes i Ryssland. 
Denna Apostol liknar i mycket den moskovitiska utgåvan, dock har några 
inledande artiklar tillkommit. Vidare finns  här ett efterord  med rubriken »Den-
na berättelse förklarar  varifrån  detta tryckeri påbörjades och hur det fullföljdes». 
Om detta efterord  förtjänar  att berättas, att det anses vara det första  exemplet på 
memoarlitteratur tryckt i Ryssland.19 Volymen innehåller tre helsidesgravyrer: 
den första  föreställer  Chodkevitj's vapensköld; den andra visar aposteln Lukas 
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Hetmancn G. A. Chodkevitjs vapensköld. Träsnitt i Utjitelnoje  jevatigelije, 
Zabludov 1569. 

2*-918602 
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omgiven av den gamla moskvaramen, medan själva bilden är ny. Den tredje 
illustrationen, som återfinns  på sista sidan, föreställer  en komplicerad heraldisk 
komposition. Det är ett växtornament, som går tillbaka på den ukrainska 
handskriftstraditionen.  Det inramar Lvovs stadsvapen - till vänster - och Ivan 
Fjodorovs eget tryckarmärke, som här visas för  första  gången. Samma år, 1574, 
kom Azhuka. Denna raritet hittades av den ryske balettmästaren S. P. Diagilev i 
Rom år 1927. Den skänktes senare av en amerikansk boksamlare till Harvards 
universitetsbibliotek,20 som år 1955 lät publicera den med kommentarer av 
Roman Jakobson.21 I Kiev trycktes år 1975 en faksimil  med titeln Bukvar' Ivana 
Fjodorova.  Ar 1984 återfanns  i ett engelskt bibliotek ett andra exemplar samman-
bundet med V. Burtsov-Protopovitj's Azbuka från  Moskva 1637. 

Fjodorovs ABC-bok kom att bilda skola för  tryckta nybörjarläror flera  hundra 
år framåt.22 Den är tryckt i oktavformat  med måtten 157 X100 mm. Den har 
fem  begynnelsevinjetter (varav den första  återfinns  på bild), tre slutvinjetter 
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Sista sidan i Azbuka, Lvov 1574. Här anges tryckort och år, 
och underst syns ett träsnitt föreställande  Lvovs 

stadsvapen och Fjodorovs tryckarmärke. 

samt tvä mindre gravyrer med Lvovs stadsvapen och Fjodorovs tryckarmärke (se 
bild). På första  sidan återfinns  45 minuskler i det kyrilliska alfabetet,  på följande 
sida återges samma bokstäver i omvänd ordning. Sedan kommer olika vokal-
och konsonantkombinationer. Bakom denna uppställning låg pedagogiska mo-
tiv, som jag inte kan gå in på här. Fjodorov hade olika förebilder,  då han 
sammanställde sin Azbuka. Det var västeuropeiska nybörjarläror, latinska och 
polska ABC-böcker, serbiska och bulgariska grammatikor samt den ryska 
handskriftstraditionen  inom området. Allt detta visar naturligtvis på Fjodorovs 
breda bildning. 

I  Ostrog 
Början av året 1575 tillbringade Ivan Fjodorov ännu i Lvov för  att fram  på våren 
bege sig till Ostrog. Där kom han att leva ett ekonomiskt bekymmerslöst liv i en 
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politiskt orolig tid. I denna trakt, Volynien, härskade flera  mäktiga feodalherrar 
- en av dem var K. K. Ostrozjskij - och de utnyttjade alla sina bönder hårt. De 
stödde den grekisk-ortodoxa kyrkan mot den katolska kyrkan även efter  unio-
nen. Således vidtog de en naturlig åtgärd, när de lät sända efter  boktryckaren 
Fjodorov. De stödde honom i hans arbete, vilket även klostren gjorde. Nu rådde 
en kulturellt aktiv tid. Kulturella kretsar uppkom: handskriftscentra  fanns  här 
sedan tidigare; furstefamiljerna  ägde stora bibliotek. En adelsfamilj  öppnade en 
skola 1577. I denna skola användes utan tvivel Fjodorovs Azbuka från  1574. 
Även andra skolor fanns,  där det i den ena undervisades på grekiska, i den andra 
på slaviska. 

Konstantin Konstantinovitj Ostrozjskij, 1526-1608, var av en betydande 
släkt - bl. a. hade fadern  besegrat tatarerna. Själv var han ingen övertygad, 
fanatisk  motståndare till katolicismen, jesuiterna eller uniaterna utan förhöll  sig 
indifferent  till allt detta. Så uppfostrade  han sonen i den katolska tron (hustrun 
kom nämligen från  Krakow), medan en av döttrarna blev gift  med en kalvinist 
Radziwill. I Ostrozjskijs salar möttes folk  med olika värderingar. Furstens 
skötebarn var Ostrozjskaja akademija (Ostrog-akademien), vars program är 
relativt okänt. Bekant är dock, att där fanns  en skola och någon sorts undervis-
ning. Fjodorov tryckte en andra utgåva av sin Azbuka år 1578 för  denna skola. 
Dessutom utgav han andra kyrkslaviska lärotexter och även texter på grekiska. 
Akademiens förste  rektor var G. D. Smotritskij - fader  till den store Meletij 
Smotritskij, språkman och författare  till bl. a. den betydelsefulla  grammatiken 
Slavjanskaja grammatika från  år 1619 med nytryck i Moskva 1648 och 172123). 
Under Ivan Fjodorovs tid blev även den vitryske adelsynglingen och författaren 
Andrej Rymsja24 medlem av denna akademi. 

Ostrozjskaja tipografija  (Ostrogtryckeriet) låg även det inom furstens  befästa 
slottsområde. I själva slottet fanns  ett omfattande  bibliotek med både handskrif-
ter och tryckta böcker, som säkerligen användes av både akademien och skolan. 
Den utanför  liggande orten Ostrog hade år 1577 100 hus, fem  kyrkor. I början 
av 1600-talet bodde där ca 5 000 invånare, och hantverkarna var organiserade i 
skrån. 

Ostrozjskijs allt överskuggande plan var att ge ut Bibeln. Arbetet påbörjades 
genast. En mängd gravyrer skulle framställas,  mycket papper måste införskaffas. 
Ivan Fjodorov företog  många resor under perioden 1578-1581 i detta projekt 
(det gällde inköp av papper, förhandlingar  med kreditorer och dylikt). 

UTGIVNINGEN FRÅN OSTROGTRYCKERIET 

I detta tryckeri såg de flesta  av Fjodorovs utgåvor dagens ljus, nämligen fem 
olika volymer: Azbuka från  1578, Psaltyr'  i Novyj  zavet (Psaltaren och Nya 
Testamentet) från  1580, Knizjka  sobranije vesjtjej nuzjnejsjich (En liten samlings-
bok med de nödvändigaste tingen) från  1580, Chronologija  (Tideräkning) av 
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Azbuka, tryckt i Ostrog 1578. Sida med tryckdatum 
och furst  Ostrozjskijs vapensköld. 

Andrej Rymsja från  år 1580 och slutligen Biblija (Bibeln) färdigställd 
1580-1581. 

Azbuka från  18 juni 1578 blev känd för  eftervärlden  först  i 1960-talets början, 
då en tysk slavist fann  den i biblioteket i Gotha, Timringen. Den östtyska 
vetenskapsakademien utgav 1969 en faksimil  med kommentar av denna volym, 
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vilket även moskvaförlaget  Kniga gjorde år 1983.25 Boken har måtten 158X95 
mm och innehåller 54 blad. Titelbladet har en inramad text, som utförligt 
presenterar den gudfruktige  fursten  Ostrozjskij, och där det står att »han valt ut 
män kunniga i den gudomliga skriften  på grekiska språket, på latin och även på 
ryska och att de skall undervisa i dem i barnaskolan. Och på grund av denna sak 
trycks nu denna lilla bok på grekiska 'Alfa  vita' och på ryska 'Az buki' för  den 
första  barnaundervisningen av den mycket syndige Ioann Feodorovitj». På 
motstående sida finns  en gravyr med Ostrozjskijs vapensköld och datum för 
bokens utgivning: »i året från  jordens skapelse 7086, och från  herren vår Jesu 
Kristi födelse  1578 den 18 juni» (se bild). På följande  blad återfinns  det grekiska 
alfabetet  och de grekiska benämningarna på bokstäverna i slavisk skrift.  På 
bladen 2-8 finns  parallella grekiska och kyrkslaviska texter, vilket kan tolkas 
som en pedagogisk hjälp för  de studerande och ytterligare understryker bokens 
användningsområde. Trycktekniskt är denna volym avancerad med blandningen 
av olika alfabet.  All utsmyckning (Fjodorovs tryckarmärke, sju begynnel-
sevinjetter, fem  slutvinjetter) är från  Azbuka-volymen från  1574 utom den ovan 
beskrivna vapenskölden. Två inkompletta exemplar av denna volym har regi-
strerats - det ena i Det kongelige Bibliotek i Köpenhamn (jfr  not 16). 

Ostrozjskaja Biblija omtalas första  gången på 1620-talet. Till idag är ca 300 
exemplar lokaliserade, bl. a. i Uppsala26 och Helsingfors.  Denna utgåva är av 
avgörande betydelse för  de östslaviska folkens  kulturhistoria och även för  V ä s t -

europa, då här uppenbarar sig en tydlig spegel för  den slaviska världens ideologi 
och moral. Översättningen av Bibeln och utgivningen av den visade på nationell 
självkänsla och på det egna språkets värde i kampen mot katolicismen. Volymen 
består av 628 blad och har måtten 250 X140 mm. Titelbladet (se bild) berättar 
om utgivningsdatum 1581, medan sammanfattningen  längst bak i en del exem-
plar avslutas med årtalet 1580. Utförandet  är mycket enkelt och strikt. Det finns 
inga nya gravyrer - det blev troligen för  dyrt. Till titelbladet användes den 
gamla moskvaramen från  frontespisen  i Apostol från  Moskva och Lvov. På 
motstående sida finns  Ostrozjskijs vapen - samma som i Psaltaren, 1580. Sist 
finns  Ivan Fjodorovs tryckarmärke. Volymen har ett förord,  där Fjodorov 
berättar om hur de sökte förlagor  till denna utgåva »i vår släkts alla länder med 
slaviskt språk». En mycket trovärdig och kontrollerad kopia erhöll de från 
Moskva. Det var dock ej den enda källan. Andra, både handskrivna och tryckta, 
användes under arbetets gång.27 Någon detaljerad och noggrann genomgång av 
de textuella förhållandena  i denna Ostrogbibel har ännu ej slutförts. 

6 

Återigen i Lvov 
Blott en kort tid efter  utgivningen av Bibeln lämnade Fjodorov Ostrog. Forskar-
na står frågande  till varför  han bröt upp. Hade det uppstått misshälligheter 
mellan honom och fursten  - kanske av ekonomisk art? Fjodorov lämnade kvar 
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Biblija, Ostrog 1581. Fjodorov har använt samma titelram som i sin 
första  tryckta bok, Apostol, Moskva 1564. 
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den värdefulla  typografiska  utrustningen i Ostrog. Under 1560- och 1570-talen 
hade Fjodorov och Mstislavets varit nästan de enda tryckarna av kyrillisk skrift  i 
hela storfurstendömet  Litauen. På 1580-talet blev det annorlunda. Bröderna 
Mamonitj blev svåra konkurrenter, och det var ju till deras tryckeri Mstislavets 
en gång flyttade  från  Lvov och Fjodorov. 

Trots denna konkurrens försökte  Fjodorov nu i Lvov återigen grunda ett 
tryckeri. Han lyckades få  ihop en del pengar med vänners hjälp - dock ej 
tillräckligt. Vid sin död hade han ännu stora skulder. Under sin sista tid arbetade 
Fjodorov som gjuterimästare, reste en del i arbetet, handlade i Polen, göt 
kanoner och andra vapen i bl. a. Wien, där han även försökte  att få  kejsar Rudolf 
intresserad av sina produkter. Han planerade även att resa till Rom. 

15 december 1583 dog Ivan Fjodorov. Dödsorsaken är okänd. Två dagar 
dessförinnan  hade en kreditor krävt kvarstad på hans egendom till ett värde av 
150 gulden, den 14 december kom ytterligare en gäldenär med krav på 500 
gulden. Ivan Fjodorov begravdes på Onufrijevskijklostrets  kyrkogård eller rent 
av inne i själva klosterkyrkan. En gravsten placerades på graven med en inskrift, 
där det bl. a. står: »Tryckare av böcker tidigare ej sedda» (Drakar' knig pred tem 
nevidannych). Denna stens historia är rena detektivberättelsen, men här fmns  ej 
plats att förtälja  den.28 Arvinge till Ivan Fjodorov var sonen Ivan Ivanovitj 
Drukarovitj (= Tryckare). Vid flera  tillfällen  nämns att Fjodorov skulle haft 
flera  barn, dock har detta ej kunnat dokumenteras. Sonen var till yrket bokbin-
dare och sålde även böcker - både faderns  och andras. Han försökte  betala 
faderns  alla skulder men lyckades ej, och sista gången vi hör talas om honom är 4 
december 1584. Redan 9 februari  1585 var han död. Några av Fjodorovs gamla 
vänner försökte  också betala av på hans skuld. Änkan Tatjana, Fjodorovs svär-
dotter, sålde i sin nöd några av svärfaderns  verktyg 15 mars 1588. Efter  många 
förhandlingar  såldes slutligen Fjodorovs tryckeri och all utrustning i Lvov till 
brödraskapet där (Lvovskoje bratstvo). Det kom att användas in på första  hälften 
av 1800-talet. En del annat typografiskt  material från  Fjodorov användes under 
samma långa tid även i Ostrog och Kiev. 

En mycket kort sammanfattning  av Ivan Fjodorovs typografiska  gärning kan 
se ut på följande  sätt: 

1564-Moskva: Apostol (Apostlagärningarna). 
1569-Zabludov: Utjitelnoje  jevatigelije (Evangeliebok). 
1570-Zabludov: Psaltyr'  s Tjasoslovtsem  (Psaltaren med Tidegärdsboken). 
1574-Lvov: Apostol (Apostlagärningarna). 
1574-Lvov: Azbuka (ABC-bok). 
1578-Ostrog: Azbuka (ABC-bok). 
1580 - Ostrog: Psaltyr'  i Novyj  zavet (Psaltaren och Nya Testamentet). 
1580 - Ostrog: Knizjka  sobranije vesjtjej nuzjnejsjich (En liten samlingsbok med de nödvän-

digaste tingen). 
1580-Ostrog: Chronologija  (Tideräkning). 
1580-1581 - Ostrog: Biblija (Bibeln). 
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Noter 
1 Nationalencyklopedin  Bd 6, Höganäs 1991. 
2 Jag gör inga anspråk på att i denna artikel ge en fullständig  bild av den ryska och allmänslaviska 

bokhistorien, 
3 I olika vetenskapliga publikationer som utkom jubileumsåren 1974 och 1983 (400-årsdagen av 

Fjodorovs död) finns  2069 »bibliografiska  uppgifter»  rörande Fjodorov, enligt E. L. Nemirov-
skij, som är den ledande sovjetiske Fjodorovforskaren.  Vidare utkom 66 större artiklar, åtta 
monografier  över olika delar av hans produktion och liv, fyra  faksimilutgåvor,  ett tiotal böcker 
med Fjodoroviana. En ny tidskrift  startades år 1974 kallad Fjodorovskije  tjtenija (Fjodorov-
läsning). Den utges av bl. a. det vetenskapliga rådet för  världskulturens historia inom SSSR:s 
vetenskapsakademi och Leninbiblioteket. 

4 Hemirovskij, E. L.: Ivan  Fjodorov,  Moskva 1985. Liksom alla sovjetiska forskare  inom alla 
discipliner fram  till perestrojkans genombrott regelmässigt i sina vetenskapliga verk nämnde 
Marx och Lenin har även Nemirovskij gjort sålunda i sin bok. Dock tycker jag att böljan av 
perestrojkan kan förnimmas,  när Nemirovskij som en nutida inramning i Fjodorovstil i form  av 
en begynnelse- resp. slutvinjett i sin bok i första  meningen citerar Lenin: »Tryckpressen är vårt 
mäktigaste vapen» (s. 5) och i den sista citerar Marx, där denne nämner boktryckarkonsten som 
en av mänsklighetens största uppfinningar  (s. 298). I själva sakframställningen  nämner Nemi-
rovskij inte vidare deras namn. 

5 Ivan  Fjodorov  i vostotjno-slavjanskoje knigopetjatanije, red. Botvinnik, M. B., Korsjunov, A. F., 
Minsk 1984. 

6 Nemirovskij namnger typograferna  Florian Ungler, Matiej Scharffenberg  och Hieronym Wie-
tor. 

7 Georgij Frantisjek Skorina född  ca 1490, humanist, verksam som typograf  1517-1519 i Prag, 
grundade tryckeri i Vilna 1519. Se vidare 400 let knigopetjatanija 1564-1964,  s. 17 ff.,  Moskva 
1964. 

8 Rukopisnaja i petjatnaja kniga, red. Sidorov, A. A., s. 37 ff.,  Moskva 1975. Av dessa förteckningar 
får  man en uppfattning  om bokens spridning under 1500-talet, fördelningen  mellan tryckta och 
handskrivna böcker och deras innehåll. 

9 Collijn, I.: Sveriges  bibliografi  intill  år 1600. 1, s. 53 ff.,  Uppsala 1934-1938. 
10 Ghotan - jämsides med lubeckerkollegan Nicolaus Bulow - kan ha utövat inflytande  på den 

kulturella utvecklingen i Ryssland i början av 1500-talet. Den intresserade hänvisas till en artikel 
i Viator.  Medieval and Renaissance Studies., 1978, vol. 9, s. 395-412. Artikeln är skriven av 
David B. Miller och har rubriken: "The Lubeckers Bartholomäus Ghotan and Nicolaus Bulow 
in Novgorod and Moscow and the Problem of  Early Western Influences  on Russian Culture." 

11 Ghotans öde beskrivs i Liibeckerkrönikan från  år 1556 av Reimar Kock. 
12 E. L. Nemirovskij, a. a., s. 40. 
13 Kyrillisk skrift  är det alfabet  som de kyrkslaviska texterna skrevs på och som konstruerades på 

860-talet av bröderna Kyrilios och Methodius. 
14 E. L. Nemirovskij: Natjalo  slavjanskogo knigopetjatanija, s. 173-181, Moskva 1971. 
15 För ytterligare, mer detaljerade uppgifter  se E. L. Nemirovskij, tidigare a. a., s. 102ff. 
16 Ett exemplar av den andra utgåvan förvaras  på Det kongelige Bibliotek i Köpenhamn, och 

genom dr Poul Flandrups vänliga tillmötesgående har jag haft  möjlighet att se denna raritet vid 
samma tillfälle  som jag studerade Fjodorovs Azbuka från  1578. 

17 Beträffande  brödraskapsrörelsen och de allmänna politiska och kulturella förhållandena  i detta 
västliga slaviska område se min artikel: "Bokstavens makt över människornas själar. Den 
ryskortodoxa kyrkans pedagogiska och religionspolitiska syften  under 1500- och 1600-talen 
speglade i det tidiga litauiska boktrycket", tryckt i L. Haikola (utg.): Rysk resa. Ett UHÄ-
seminarium i april 1991, Sthlm 1991. 

18 När Skorina flyttat  sin verksamhet från  Prag till Vilna, började han i sant humanistisk anda utge 
böcker på folkspråket,  vitryskan. 
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Margareta  Attius Sohlmatt NTBB 78 (1991) 

19 Fjodorov beskriver där boktryckets början i Moskva, typografernas  förföljelse  av honom, över-
flyttningen  till det litauiska storfurstendömet,  Chodkevitjs tryckeri och hur detsamma upphör-
de, ankomsten till Lvov och grundandet av tryckeriet där. 

20 Tidigare ägare av denna lilla volym var flera  generationer av den framstående  ryska köpmanna-
familjen  Stroganoff. 

21 Jakobson, R.: Ivan  Fedorovs  Primer,  Harvard Library Bulletin, Cambridge, Massachusetts, 1955. 
22 För ytterligare läsning se mina artiklar: "Internationalisering på 1600-talet. Ryskt ABC för 

utländska affärsmän  och resenärer", Horisont  (Vasa) nr 4, 1990, och "Tuppen gal för  läshungri-
ga", Västerbottens-Kuriren  12/12 1989. 

23 400 let russkogo knigopetjatanija 1564-1964,  s. 108 ff.,  Moskva 1964. 
24 Anusjkin, A.: Na zare knigopetjatanija v Litve, s. 115 ff.,  Vilnius 1970. 
25 Moskvautgåvans kommentar är gjord av E. L. Nemirovskij. 
26 Universitetsbiblioteket i Uppsala har förutom  denna volym ett exemplar av den tidigare nämnda 

Apostol, Lvov 1574. Biblioteket äger även i övrigt en förnämlig  samling kyrkslaviska böcker, 
som jag med benäget bistånd från  prof.  Lennart Kjellberg kunnat studera. 

27 Mellan 1493 och 1499 i Novgorod - delvis under Ghotans tid där - genomfördes  den stora 
uppgiften  att skriva den första  kompletta, slaviska Bibeln i Ryssland. Denna edition utgjorde en 
viktig förlaga  för  Fjodorov. 

28 För den speciellt intresserade - och ryskkunnige - hänvisas till E. L. Nemirovskij, a. a., s. 
207-213. 
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BOKSTAVENS MAKT ÖVER MÄNNISKORNAS SJÄLAR 

Den ryskortodoxa kyrkans pedagogiska och religionspolitiska syften  un-
der 1500- och 1600-talen speglade i det tidiga litauiska boktrycket. 

den litauiska historien kallas 1500-talet för  typografins 
gyllene århundrade1 Landets växande bourgeoisie kunde bäst 
utnyttja frukterna  av den nyligen uppfunna  boktryckar 
konsten för  sina ekonomiska och kulturella behov. Litteratur, 

filosofi  och naturvetenskap spreds nu på ett lätt sätt. I Litauen användes 
boktryckarkonsten som ett effektivt  propagandaverktyg av olika religiösa 
riktningar representerade i landet, i kampen om människornas själar och 
för  religiöst och politiskt herravälde. Trots detta - eller kanske delvis på 
grund av detta - innebar faktiskt  boktryckarkonsten början till slutet på 
kyrkans och prästerskapets monopolställning. 

Litauens historia är brokig. Under långa tider är den intimt förknippad 
med Polens. Av denna anledning kan Adam Mickiewicz, Polens national-
skald, år 1834 börja sitt stora fosterländska  epos Fan  Tadeusz  med orden 
"Oh, Litauen, mitt fädernesland!  " 
Jag tänker inte uppehålla mig vid den historiska utvecklingen utan nöjer 
mig med att konstatera att Litauen under 1500-talet levde som storfurs  -
tendöme inom det polska riket, samtidigt som det inom sina egna gränser 
rymde stora delar av Ukraina och Vitryssland. Av det geografiska  läget 
kan man inse att i detta område möttes många olika folk,  många olika 
kulturer och religioner. 

Från sina resor tog litauiska aristokrater, köpmän och hantverkare med 
sig hem tryckta böcker från  Tyskland, Italien, Böhmen och Polen och 
gjorde på så sätt boktryckarkonsten känd i Litauen. 

Inom landet fanns  naturliga förutsättningar  för  egna tryckerier: här levde 
hantverkare, smeder, gjutare, träsnidare och här fanns  även själva råma-
terialet papper. En egen papperskvarn producerade det papper man be-
hövde: både fint  vitt och grövre grått papper. En viss import skedde 
även. Boktryckeriverksamheten började under första  kvartalet av 1500-
talet och nådde sin kulmen under det sista. Denna utveckling skedde som 

1 här och i det följande  se Anusjkin, A: Na zare knigopetjatanija v Litve, Vilnius 1970 
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en följd  av sociala och ekonomiska omständigheter - här som i övriga 
Europa. Då städerna växte och handeln och hantverket utvecklades, efter-
frågades  i samhället större specialkunskap och en breddning av kulturen. 
Behovet av böcker och bildning ökade. 

Det polska språket var förhärskande  inom förvaltning,  och den litauiska 
adeln blev mer och mer polsk. Religiöst hörde inte bara det ledande 
skiktet till den katolska kyrkan utan även stora grupper i övrigt. Av hävd 
var den katolska kyrkan stark inom hela det västslaviska området. Dock 
hade även den slavisk-ortodoxa kyrkan sina starka - om än inte så talrika 
- fästen  i dessa delar. Vidare fanns  även protestantismen företrädd,  och de 
baltiska bröderna ester och letter bekände sig nästan samtliga till den 
lutheranska tron. 

Av det ovan sagda förstår  man lätt att hela detta område utgjorde ett 
mycket tacksamt mål för  olika strävanden och intressen. Här skulle starka 
krafter  komma att mätas med varandra - allra främst  inom kyrkans om-
råde. Det är ingen tillfällighet  att de första  betydande tryckerierna inom 
den nordliga slaviska - och baltiska - världen grundades just här. Här 
utbildades typografer  och lärare av olika propagandainstitutioner. Här 
trycktes nybörjarböcker för  spridning av läskunnigheten, som ytterst 
skulle leda till att institutionen i fråga  kunde erövra nya själar från  fien-
den. 

Reformationen  berörde både Litauen och Polen. Det tryckta ordet ut-
gjorde det viktigaste verktyget i kampen mellan reformationsanhängarna 
och dem, som stred för  den förhärskande  kyrkan och bevarandet av de 
feodala  förhållandena.  Den vitryska och ukrainska befolkningen  bekände 
sig till den ortodoxa tron, medan Polen var katolskt. När unionen Polen -
Litauen ingicks år 1569, hoppades de mäktiga i Polen att kunna poloni-
sera och katolisera den vitrysk-ukrainska befolkningen.  Tidigare, under 
början av reformationstiden,  hade adeln och de besuttna utnyttjat rörel-
serna mot kyrkan för  sina egna ekonomiska intressen för  att öka 
jordegendomarna. Den polska adeln ville bli herre över de litauiska egen-
domarna, vilket den litauiska adeln självfallet  motsatte sig. Den mäkti-
gaste adelsmannen, Radziwill. hade i denna avsikt grundat ett tryckeri i 
Brest och gav där ut skrifter  med teologisk-polemiskt och politiskt inne-
håll, som talade mot en förening  av Polen och Litauen. Även hetmanen 
Grigorij Chodkevitj. som var vitryss och ortodoxt troende, verkade för 
samma mål och med samma medel. Han sände nämligen efter  de i Moskva 
verksamma boktryckarna Ivan Fiodorov och Peter Mstislavets för  att 
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dessa skulle verka i ett tryckeri i det litauiska Zabludov och där ge ut 
böcker med kyrillisk skrift.  När den polsk-litauiska föreningen  var ett 
faktum,  skedde dock en helomvändning. Adelsmännen och stormännen 
gick tillbaka till den katolska kyrkan, som alltid värnat om det feodala 
systemet. Hetmanen Chodkevitj gömde nu sitt kyrilliska tryckeri. Famil-
jen Radziwill fortsatte  dock på reformationens  väg än en tid. De använde 
sig av de protestantiska tryckerierna i Vilnius. En medlem av Radziwill-
familjen  gick så långt att han lät trycka propagandaskrifter  för  kalvinis-
terna. 

Bland borgarståndet levde reformationen  och kalvinismen, och man var 
mot all feodalism hos kyrkan och prästerskapet - både det katolska och 
det ortodoxa. Både de världsliga och de andliga feodalherrarna  nämligen 
ägde stora jordegendomar. I Vilnius uppstod under 1500-talet och även 
senare ofta  konflikter  mellan borgerskapet och dessa båda feodalgrupper. 

Vilnius 

i uppehåller oss i Vilnius en stund. Det var nog den mest 
sjudande och verksamma staden i den östra delen av Europa 
på denna tid. Den lockade till sig en mängd skickliga och 
driftiga  yrkesmän ur olika kategorier och av olika nationali-

teter (bl.a. ryssar, polacker, ukrainare, vitryssar). I denna stad härskade 
Magdeburgerätten, som medgav självstyre åt stadsbefolkningen,  frihet 
och privilegier åt köpmän och hantverkare. Således fanns  goda förutsätt-
ningar för  tryckeriverksamhet av olika slag: specialister och hantverkare 
med gedigen kunskap från  sina respektive hemländer möttes här. De hade 
arbetat vid tryckerier i Prag (Skorina, som jag strax återkommer till), i 
Moskva (Fjodorov och Mstislavets, som jag redan nämnt), i Krakow, 
Tyskland och Italien. 

Georgij Frantisjek Skorina 
Hela den slaviska boktryckarkonsten vilar tungt på namn som Ivan 
Fjodoror1 och Georgij Skorina, av vilka Skorina var den förste.  Han 
föddes  ca 1490 i en vitrysk familj,  växte upp i Polotsk och läste vid uni-
versitetet i Krakow. Därefter  fortsatte  han sina studier i den italienska 
staden Padua, där han blev doktor i medicin 1512. Här studerade han 
även historia, konst, naturvetenskap och typografi.  År 1517 flyttade  han 
till Prag, där han började sin boktryckargärning. Härifrån  höll han kon-
takt med typografer  i de tyska städerna Augsburg och Niirnberg och även 

1 den vitryska boktryckarkonstens fader,  levde ca 1510-1583 
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med dem i Venedig. Mellan åren 1517-1519 i Prag gav Skorina ut 23 
böcker, böcker som av många ansågs vackrare än de kyrkslaviska utgå-
vor, som vid samma tid kom från  Venedig och Krakow, emedan hans 
volymer var små och behändiga till formatet  (de skulle vara ändamåls-
enliga, ansåg han ) och hade vackra illustrationer, oftast  träsnitt. I en av 
böckerna finns  till och med en trägravyr på honom själv (bild 1). Han är 
där framställd  som en upplysningsman omgiven av attribut som solen, 
månskäran, sol- och stjärnuret, sina egna böcker. Hans första  utgåva var 
Psaltaren utkommen år 1517 i Prag. I denna bok finns  en sammanställ-
ning av grammatik, logik, retorik, musik, matematik. I förordet  skriver 
Skorina: "Den (psaltaren) är en väsentlig ägodel för  varje människa, lärd 
som olärd, rik som fattig,  ung som gammal, om de vill ha goda vanor och 

Skorinas gärning var nära för-
knippad med humanismens idéer 
och även sammanflätad  med idéerna 
om en förening  mellan öst- och 
västslaver. 1519 flyttade  han till 
Vilnius, där han grundade ett 
tryckeri. Här utgav han år 1525 
"Apostol". Det språk han använde i 
sina böcker var det folkliga  språket, 
d.v.s. vitryskan. Det gjorde han i akt 
och mening att höja folkets  status 
mot de katolska och feodala 
strömningar, som spred sig i landet 
vid denna tid. 

Bild 1: Porträtt av G Skorina, 
träsnitt, Prag 1517 

Ett annat tryckeri, grundat 1569-70 av Leon Mamonitj, övergick efter  en 
kort tid helt till den katolska/uniatiska sidan och fick  på så sätt goda eko-
nomiska förutsättningar,  eftersom de starka feodalherrarna  och adeln 
stödde denna sida. 

Här följer  några exempel på böcker (flera  skrivna på vers) som trycktes 
i Vilnius på 1500-talet: 
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- ABC-böcker 
- grammatikor 
- ordböcker på ryska, litauiska, polska, latin, grekiska 
- aritmetik, logik, medicin är ämnen som det skrivs läroböcker i 
- almanackor med uppgifter  om astronomi 
- klassiker som Boccaccio, Petrarca, Erasmus av Rotterdam 
- reseskildringar till Moskva, Turkiet, Palestina, Egypten 
- geografiböcker  med beskrivningar av Europa, Asien, Afrika, 

Amerika. Här skildras även Litauen och dess folk,  här beskrivs 
ryska städer, floder,  hav. 

Jesuiterna 

tt jesuitiskt kollegium inrättades i Vilnius, och det 
ombildades småningom till en akademi 1579. Här inrättades 
en förberedande  skola, där även ortodoxa litauer och 
vitryssar togs emot - i katoliseringssyfte.  Till detta knöts det 

tryckeri, som 1576 grundats av en greve Radziwill, eller Radvila, med 
tillnamnet Sirotka (=föräldralös).  Han hade tidigare varit kalvinist men 
återvänt till katolicismen. Här uppstod ett centrum för  den katolska pro-
pagandan. Detta tryckeri hade från  början en mycket bra utrustning: 
trycksatser med antikva, kursiv stil, gotisk och grekisk stil. Vidare hade 
man vackra anfanger,  initialer och annan utsmyckning. 

Jesuiterna behärskade nu den högre utbildningen i hela området och an-
vände sig skickligt av det tryckta ordet. De hade tänkt sig monopolisera 
hela utbildningen. Från det jesuitiska tryckeriet utkom under perioden 
1576-1599 122 böcker och broschyrer och under perioden 1600-1625 83 
böcker och broschyrer. Det allra första  åretl576 utgavs 6 volymer varav 
1 polsk och 5 på latin. 

Tryckeriet tjänade akademiens syften  att stärka unionen mellan den väst-
liga och östliga kyrkan och krossa reformationen,  och därför  utgavs teo-
logisk-polemisk litteratur mot alla eretiker och schismatiker. Den förfat-
tare som publicerades mest var Peter Skar ga (8 volymer). Han var le-
dare för  kollegiet och akademien. Hans "Pro tainstva" (Pro sacratissima) 
innehöll 500 sidor och riktade sig mot de litauiska protestanterna. Skarga 
hävdade att det bara existerar två språk som tron kan spridas på: latin och 
grekiska. Enligt honom var det helt omöjligt att göra det på kyrkslaviska 
- "ett språk som ingen förstår  och som man inte kan läsa! Inte ens präs-
terna själva förstår  det utan måste få  det översatt till polska. Därför 
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sprids blott okunskap och förvillelse  från  brödraskapsskolorna, där 
kyrkslaviska undervisas", ansåg Skarga. 
Emmanuei Vega var professor  vid Vilnius' akademi. Han var portugis, 
vilket många av de ledande kulturpersonligheterna i denna krets var vid 
den tiden. Han var verksam på 1580-talet. 
Emmanuei Alvarez hette en annan portugisisk lärd. Han skrev en 50 
sidor lång grammatik med regler, syntax, verser med titeln "De institu-
tione Grammatica". 
Under första  hälften  av 1600-talet utkom en mängd vetenskapliga 
böcker:"Arithmetica practica" 1635, "Centuria astronomica " 1639. Den 
senare boken hamnade i Moskva år 1707, och Peter den store beordrade 
genast en översättning ("Sotnja astronomskaja") (bild2). 

c e n t v r - i a 

ASTRONOMICA 
In  .tim a Acadimia & Vmuaji-

raieVilnenfe  Societatit 
j e s v 

ALBER.TO DYBLINSKI I>hy(5-ca:,&Mathcfeos  audicore. 
"Publict  dityutationi propofira. 

V I L N l j 
TypisAcademicij Socicucis JESV, 

Ån/10Domini söp). 

Bild 2: Centvria astronomica 
Vilna 1639, Titelblad 

ecmtx (JoETOHHcuSui (fftmKocmtf, 
ilt /UmHKCJKwx  f/ljuiri 

l>MH"i 
N V l ^ JKF AfÖflF  HPFBF^FCA / 

B* l{«n»S»otilF,A«% ÄMkrröAf*  • 
A<omi»+' /l-tm* • 

J 70 7 -

H NRRNMCACÄ NA O&OJTX"*. 
îv*̂*»!"»*** a* rr**AAHCIMM 

MKKIM^M • 

TUmmKlint**-'-

dt .̂ ifa  »tfnjtnia  »i U£rvt,v.i •tor» 

Sotnja Astronomskaja, 
Moskva 1707, Titelblad 

I det propagandistiska syftet  att bekämpa reformationen  trycktes på aka-
demitryckeriet många böcker på litauiska - för  att nå så många människor 
som möjligt. 
På detta sätt kom just det jesuitiska akademitryckeriet att vara med om att 
lägga grunden till bokutgivningen på det litauiska språket! 
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Brödraskapsskolorna 

land de antifeodala  rörelserna i Litauen, Vitryssland och 
Ukraina spelade de s.k. brödraskapen1 en mycket viktig roll. 
De grundade skolor, tryckerier, där böcker utgavs på 
vitryska, ukrainska, och de kämpade för  folkens  egna kultu-

rer och språk mot polonisering och katolisering Det som skilde 
brödraskapens verksamhet från  alla andras var, att de arbetade och ver-
kade i en gemensam organisation. Rörelsen uppkom i de västliga delarna i 
mitten av 1400-talet. Brödraskapen grundades för  köpmännen, hantver-
karna och skulle skydda deras ekonomi- och skråintressen (jfr  Tyskland). 
I deras medlemskår fanns  ortodoxa köpmän, hantverkare, lågadel, präs-
terskap. Organisationen byggde på den demokratiska principen en man -
en röst, och majoritetens förslag  vann. Brödraskap organiserades inom ett 
kloster eller en kyrka. Icke sällan grundade de själva ett kloster eller 
byggde en kyrka. Oftast  tog de sina namn från  den stad,kyrka eller klos-
ter där de bildats t.ex: Lvovskoje Uspenskoje bratstvo, Kievskoje 
Bogojavljenskoje bratstvo, Vilenskoje Svjatotrojitskoje bratstvo. De er-
höll stora privilegier av patriarken av Konstantinopel, bl.a. kunde de 
själva tillsätta sina präster, grunda kloster och kyrkor. I början av 1500-
talet utbredde sig protestantismen, främst  i kalvinismens form.  Många 
kända adelsfamiljer,  bl.a. Radziwill, blev anhängare - en tid - liksom 
stadsbefolkningen  i Vilnius. År 1539 grundades ett lutheranskt gymna-
sium, och en kalvinsk skola kom år 1578. 

Katolikerna försökte,  som jag redan nämnt, polonisera och katolisera be-
folkningen  genom inrättandet av skolor och en akademi. Som motvikt 
grundade de ukrainska och vitryska brödraskapen flera  egna skolor t. ex. 
i : 
Vilnius 1584 
Lvov 1584 
Mogilev 1590 
Brest 1591 
Minsk 1592 
Det fanns  fundamentala  skillnader mellan brödraskapsskolorna och de je-
suitiska skolorna: 
- de jesuitiska skolorna var slutna inrättningar - internat - utan insyn uti-
från.  Hela organisationen vilade på odemokratiska grunder, och eleverna 

1 Medynskij, E.N.: Bratskije sjkoly Ukrainy i Belorussiji XVI-XVII vv i ih roP v vossojediniemiji 
Ukrainy s Rossijej, Moskva 1954 
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kom nästan uteslutande från  aristokratiska och/eller rika, inflytelserika 
familjer. 
- brödraskapsskolorna kontrollerades av den världsliga makten. De var 
öppna institutioner, och barn från  alla familjer  togs emot. 
År 1596 skärptes förtrycket  av ukrainarna och vitryssarna och deras tro 
genom unionen i Brest vilken innebar, att den ukrainska och vitryska or-
todoxa kyrkan erkände den romerske påven som sitt överhuvud. De fick 
dock behålla sin ortodoxa ritual och utöva sin gudstjänst på kyrkslaviska. 
Brödraskapsrörelsen fick  ett allt bredare program med både politisk och 
religiös inriktning. Deras olika skolor och kloster blev centra i kampen 
mot katolicismen. De skulle skydda den nationella rätten och friheten  för 
den ukrainska och vitryska befolkningen  i kungariket Polen och fursten-
dömet Litauen. Brödraskapsskolor grundades år 1584 i både Vilnius och 
Lvov, och här undervisades i latin, grekiska, kyrkslaviska och polska.De 
båda skolorna hade ett nära samarbete, och senare kom även en skola i 
Kiev, övriga Ukraina och Vitryssland. De sände varandra sina tryckta 
läroböcker och hjälpte varandra med tryckeriutrustning. Skolan i Lvov 
utövade ett avgörande inflytande  på de andra brödraskapsskolorna 
(främst  under slutet av 1500- och början av 1600- talet) genom sin in-
ställning till de viktigaste frågorna  inom skolans liv: 
- krav på läraren - undervisningens innehåll 
- förhållandet  lärare - elev - förhållandet  skola - familj 
- elevens disciplin - mottagandet av eleven i skolan 
- skoldagens schema - utestängande av eleven ur skolan 
- undervisningens uppläggning 
Även i kampen mot katolisering och polonisering spelade skolan i Lvov 
en framträdande  roll. 
Att latin studerades i dessa skolor berodde på att 
- det var det officiella  språket i Polen-Litauen 
- det var det lärda, vetenskapliga språket 
- man ville hålla samma nivå som jesuitskolorna i Vilnius 
- man ville polemisera med jesuiterna. 
Att polska studerades berodde på att 
- polske kungen krävde det. Annars fick  brödraskapsskolorna inte arbeta 
och verka. 

Som en illustration till vad en brödraskapsskolas kunde innehålla följer 
här några utdrag1 

1 N.A. Konstantinov, V.J. Struminskij: Otjerki po istoriji natjalnogo obrazovanija, Moskva 1953 
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I två stadgor från  brödraskapsskolan i Lutsk (från  1620-talet) kan vi se 
följande  ordningsföljd  och karaktär på föreläsningarna:  skolan tog for-
mellt emot både rikas och fattigas  barn, även om de rikas övervägde. 
När barnet en gång börjat, måste han stanna i skolan till undervisningens 
slut "ty var och en måste gå i skolan inte en halv termin eller ett år, utan 
tills han har avslutat lärokursen; och bara på de villkoren skall man ta 
emot honom "(§1  i Lutsk första  stadga). 
När barnet fördes  till läraren av fadern  eller förmyndaren,  tog man med 
sig en eller två grannar som vittnen, och inför  dem övenskoms i detalj 
"om läran och om all ordning". Fadern eller förmyndaren  måste för-
binda sig att "inte lägga hinder i vägen för  denna ordning utan på alla sätt 
hjälpa barnen i lärandet, bringa dem till lydnad mot läraren, som en rik-
tig fader,  som vill se hugsvalelse och välsignad frukt  av mödan'Y§7 i 
Lutsk andra stadga). 
Underkastelse under läraren måste absolut ske "av fri  vilja, utan varje 
tvång eller missnöje" (§3  i förs  ta Lutskstadgan). 
För arbetet med de olika ämnena stadgades stränga scheman, "bestämda 
tider, när man skulle läsa va.d"(§4  i första  Lutskstadgan). 
På lärotimmarna måste eleverna vara i skolan, och de måste komma pre-
cis på bestämd tid (§4  i Lutskstadgan) . 
Försening till lektionerna, uteblivande eller för  sen ankomst till dem utan 
viktig anledning eller tillåtelse förbjöds  av läraren, "ty den som kommer 
för  sent eller inte alls blir strängt straffad,  den som uteblir två dagar utan 
att man vet om det, blir inte mottagen i skolan" (§7  i första  Lutskstadgan) 

För att få  bättre kontroll över barnen måste läraren, om ett barn uteblev 
från  lektionen, skicka efter  honom och ta reda på varför  han inte kommit 
"så att han inte uppehöll sig med lek någonstans eller gick och slog dank 
hemma någonstans, inte hade försovit  sig och efter  möjlighet gå och 
hämta den frånvarande  eleven till skolan "(§7  i andra Lutskstadgan). 
När de kom till skolan, måste var och en sätta sig på den plats, som lära-
ren hade anvisat i förhållande  till elevens framsteg.  "Den som lär sig mer 
bör sitta längre fram,  även om han är en fattig  stackare, och den som 
kommer att lära sig mindre, måste sitta på en bakre plats.'Y§3 i andra 
Lutskstadgan) 
"Rika kan ej komma före  fattiga  i skolan annat än genom kunskap" (§4  i 
andra Lutskstadgan) 
I skolan skall eleven "inte lära sig något annat än kunskap och välgören-
het"^ i första  Lutskstadgan). 
Inget får  avleda dem från  dessa två saker. De har inte rätt att läsa för-
kastliga böcker, de måste uppföra  sig föredömligt.  "Ingen (av eleverna) 
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får  gå på några olämpliga möten eller fester  och ha förbindelser  eller 
vänskap med dem som uppskattar sådana; ty den som är med vördiga blir 
vördig på samma sätt som den som är med uppstudsiga blir fördärvad." 
(§10  i första  Lutskstadgan) 
Varje elev är förpliktigad  att visa hänsyn mot förtjänta  människor, 
både andliga och världsliga, -"genom att blotta sitt huvud för  dem och 
buga". Vördnadsfullt  måste eleverna förhålla  sig mot aktade platser: läro-
anstalter, kloster, begravningsplatser. När de befinner  sig på eller i när-
heten av dessa platser, måste de "avhålla sig från  olämpligt uppförande, 
olämpliga ord och taktlösa skämt" (§10  i första  Lutskstadgan). 
Som exempel för  eleverna tjänar läraren, som måste vara "gudfraktig 
besinningsfull,  lugnt klok, anspråkslös, avhållsam, inte drinkare, inte 
liderlig, ingen mutkolv, ingen förtrollare,  ingen fabelberättare,  ingen 
medhjälpare till kätteri, utan tillskyndare av fromhet,  i allt uppträda som 
en förebild  i goda ting" (§1  i andra Lutskstadgan). 
För olydnad har läraren rätt att straffa  den skyldige"inte tyranniskt, men 
lärarmässigt, inte av alla mått men med kraft,  inte med larm utan sakt-
modigt och lugnt" (§2  i andra Lutskstadgan). 
I skolan delades barnen in i tre grupper (liknande klasser): den ena lärde 
sig särskilja bokstäverna och stava, den andra lärde sig läsa och lära sig 
utantill olika uppgifter,  den tredje lärde sig förklara  det lästa och förstå 
(§9  i andra Lutskstadgan). 
Arbetet lades upp på följande  sätt: Allra först  berättade varje närva-
rande elev gårdagens uppgift  och visade vad han hade skrivit hemma, 
och sedan började han arbeta vidare med det som läraren hade beordrat 
(§10  i andra Lutskstadgan). 
Efter  middagsuppehållet var varje elev tvungen att skriva upp i sin tabell 
de av läraren givna läxorna, åt de minderåriga antecknade läraren själv. 
På kvällen hemma var eleverna tvungna att för  sina föräldrar  eller per-
soner i deras ställe läsa upp det de hade lärt sig i skolan och med de för-
klaringar som läraren hade gjort. För att befästa  i minnet det genom-
gångna måste eleverna två gånger skriva allt, som de hade lärt sig i sko-
lan under dagen (§11  i andra Lutskstadgan). 
Stadgan fastställde  följande  cirkulation av undervisningsämnena: eleven 
måste läsa och skriva ur evangeliet, ur de apostoliska böckerna, ur profe-
terna ur de "heliga fäderna",  men också "om filosofer,  poeter, historiker 
och annat" (§12  i andra Lutskstadgan). 
I specialdelen (avslutningsdelen) i 1624 års stadga blir detta program 
ännu tydligare: 
"undervisningen i den kyrkslaviska skolan börjar så - först  lär de sig 
stava bokstäverna, sedan lär de sig grammatiken, dessutom lär de sig den 
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kyrkliga ordningen, läsning, sång. De övar sig på så sätt att ett barn frå-
gar det andra på grekiska och svarar på kyrkslaviska, och så frågar  de på 
kyrkslaviska och svarar på enkelt språk. Barnen var inte tillåtna att 
sinsemellan tala enbart på enkelt språk, utan också på kyrkslaviska och 
grekiska. Några börjar även med en högre utbildning - dialektik och 
retorik". 
Varje lördag bestämdes om repetition av allt som hade genomgåtts under 
veckan. Denna dag förde  läraren också företrädesvis  moraliskt uppbygg-
liga samtal (§13  och 14 i andra Lutskstadgan). 
På söndagar och helgdagar lämnade läraren inte skolbarnen utan förde 
med dem samtal om nyttan av respektive helgdag (§13  och 14 i andra 
Lutskstadgan) . 

Undervisningen skedde på kyrkslaviska och även på vitryska och 
ukrainska. Det är viktigt att understryka detta, då flera  forskare  hävdat 
att undervisningsspråket skulle ha varit latin. 

Brödraskapen arbetade mot katolisering, mot polonisering och mot tan-
ken på union mellan katoliker och grekisk-ortodoxa gentemot reforma-
tionen. Genom att grunda skolor och tryckerier och ge ut böcker på folk-
språk. De första  tryckta böckerna i Litauen kom alltså att sammanhänga 
med motreformationen  och jesuiterna, trots att det ursprungliga initiativet 
till litauiskt boktryckeri kom från  humanismen. Den kyrkliga bokkampen 
var så intensiv och fanatisk,  att både bokbål och censur förekom;  ett spe-
ciellt bokindex infördes. 
I brödraskapstryckeriet i Vilnius trycktes från  första  början (cal588) 
böcker för  skola och kyrka både på grekiska, kyrkslaviska, ryska och 
polska. Böckerna trycktes med grekisk, kyrillisk och gotisk stil. År 1610 
grundades ett nytt liknande tryckeri precis utanför  Vilnius i Vevis 
(Evie). 

År 1596 utkom 3 läroböcker i det rysk-kyrkslaviska språket. Författaren 
till den första  är okänd, men titeln lyder: "Tjasovnik. V njom zje napredi 
azbuki k nautjeniju detem chotiasjtjim razumeti pisaniie" ("Tidegärd. I 
den först  alfabetet  för  de bam, som vill förstå  skriften").  Boken börjar 
med alfabetet,  och först  därefter  kommer tidegärdstexten, vilket tyder på 
att boken var ämnad för  inlärande av ABC med åtföljande  textövningar. 
Det enda idag existerande exemplaret av denna bok finns  i Cambridges 
universitetsbibliotek. Boken hamnade i väst redan år 1599. 
De två andra läroböckerna är skrivna av Lavrentij Zizani, föreläsare 
vid flera  av brödraskapsskolorna. Den ena är en ABC-bok :"Nauka ku 
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tiitaniiu i rozumeniiu pisma slovenskogo."("Lära för  läsning och förstå-
else av den kyrkslaviska skriften")  med en ordbok med överskriften  (i 
övers.) "Lexikon. D.v.s. Ordbok. I korthet samlad. Från det kyrkslaviska 
språket, till rysk dialekt tolkad.L.Z". Denna första  tryckta ryska ordbok 
fick  stor betydelse, då den underlättade förståelsen  av det litterära språ-
ket. Boken blev flitigt  använd både i Litauen, Ukraina och Vitryssland. 
Den andra läroboken, även den skriven av L. Zizani, utkom år 1596 och 
bar titeln "Grammatica Slovenska". Huvudtexten presenteras i form av 
frågor  och svar i ämnen som grammatik, ortografi,  prosodi, etymologi, 
deklinationer, pronomen, verb, adverb. Denna grammatik hade stor bety-
delse för  spridningen av läs- och skrivkunnigheten liksom utvecklingen av 
språkvetenskapen. 
Ytterligare en grammatik är värd att nämnas:"Grammatica slavenskaja", 
av Meletij Smotritskij, vilken utkom år 1619 i Vilnius' brödraskaps-
tryckeri i Vevis. Även denna grammatik rönte stor uppmärksamhet i 
Litauen, Vitryssland, Ukraina, Moskovy (Moskvariket). I Lvov var det 
inte bara brödraskapsskolan som var betydelsefull,  staden hade även ett 
framstående  tryckeri, som kom att spela en stor roll i kampen mot katoli-
sering och polonisering. Det var själve Ivan Fjodorovs tryckeri, som 
brödraskapet i Lvov fått  ärva efter  dennes död 1583. Här trycktes böcker 
ända fram till första  kvartalet av 1700-talet. Under denna period utkom: 
34 237 ex. av ABC- böcker, 500 grammatikor, 200 ex. av den pedago-
giska samlingen "O vospitaniii tiad" Om barns uppfostran"),  en över-
sättning av Johannes Chrysostomos' verk. Dessa läroböcker användes av 
brödraskapsskolorna i Ukraina och Vitryssland. 
Förutom grammatik, läsning och skrivning studerade man även retorik, 
som intog en viktig plats i skolan som ett led i kampen mot katolisering 
och polonisering. Dialektik var ett stort ämne i de större städerna. Musik 
ansågs vara ett viktigt ämne. Aritmetik, geometri och astronomi intog 
däremot en relativt undanskymd roll. 
Redan från  första  början hade dessa skolor mycket framstående  lärare 
och föreläsare  - flera  komna från  och utbildade i Bysans. 
Brödraskapstryckerierna fullföljde  en stor pedagogisk uppgift  genom att 
trycka läroböcker. En annan stor uppgift  för  dem var att ta aktiv del i 
den religiösa kampen mot katolicismen, poloniseringen och de feodala 
strävandena genom utgivning av polemiska skrifter. 

Avslutningsvis bör understrykas, att banden mellan Ukraina, Vitryssland 
och Ryssland stärktes genom brödraskapsrörelsen, dess undervisningspo-
litik och läroboksutgivning. Flera lärare sändes till Moskva för  att 
undervisa. Andra brödraskapsrepresentanter skickades dit för  att grunda 
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kloster och skolor: Ukrainaren Epifanii  Slavinetskii kallades av tsar 
Aleksej Michailovitj att grunda en grekisk-latinsk skola. Vitryssen Simeon 
Polotskii grundade även han en skola i Moskva och undervisade tsarfamil-
jens barn i många år. Ukrainaren Feofan  Prokopoviti samarbetade med 
Peter den store. 

Den litauisk-språkiga boken 

en litauiska bokens tillkomst är förknippad  med tre stora 
namn: Martinas Mazjvidas, Mikalojus Dauksja, Konstantin 
Sjirvidas Königsberg blev den litauiska boktryckar 
konstens vagga - vilket inte var så märkligt med tanke på att 

det var huvudstad i östra Preussen. När reformationens  idéer spred sig, 
gjorde sig Königsberg känt som hemvist för  denna rörelse i öster. Hit 
tvangs många aktiva reformationsanhängare  från  det egentliga Litauen 
emigrera. Här samlades en stor grupp litauiska humanister och här föddes 
idén att trycka böcker på det litauiska språket. 
I Königsberg trycktes 1547 den första,  av M. Mazjvidas skrivna, litau-
iska boken "Catechismusa Prastv Szadei." ("Katekesens enkla ord"). Den 
samtide vitryssen Skorina vände sig till en enkel publik med intresse för 
studier och han propagerade för  lärdomen, medan Mazjvidas vände sig 
till sina landsmän - explicit ungdomen - och uppmanade dem att lära sig 
fortast  möjligt och inte förlora  tid! 
Mikalojus Dauksja (f.  ca 1530) var av litauisk lågadel. Han verkade i 
Vilnius - inte i Königsberg som Mazjvidas. Där fick  han tidigt tag i 
mängder med böcker från  olika länder på olika språk och han efterläm-
nade vid sin död ett stort bibliotek. Han var verksam i kyrkan, han över-
satte, och författade.  Hans mest kända arbete är översättningen av Jakub 
Vujks postilla: "Postilla catholicka" översatt till litauiska och utgiven i 
Vilnius 1599. 
Konstantinos Sjirvidas (1579-1631) var filolog  och professor  vid 
Vilnius'akademi. Han hävdade att böcker måste skrivas på litauiska och 
inte bara på latin och andra språk. I en av sina första  böcker skrev han 
jämsides på litauiska och polska. År 1629 kom "Dictionarium trium 
lingvarum" som är en ordbok på latin-polska-litauiska. 
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Olika nationaliteter och flera  språk 

en litauiske författaren  Andrej Rymsja skrev dikter på 
vitryska och på polska. Andra som skrev på polska var 
ukrainarna Stefan  Zizani och Meletij Smotritskij. Även 
flera  vitryssar skrev på polska. 

Författare  och kulturpersonligheter av detta slag behöll sin ursprungliga 
identitet och hör ihop med sitt lands historia, samtidigt som de är en del i 
de andra ländernas historia. De geografiska  gränserna utgjorde inget 
hinder, och de kulturella och konfessionella  gränserna drogs annorlunda. 

De litauiska tryckens spridning i världen idag: 

å 19 platser inom dagens Sovjetunionen finns  dessa tryck 
bevarade till ett totalt antal av 884 exemplar. Biblioteken med 
de största samlingarna finns  i Leningrad, Moskva, Vilnius, 
Kiev och Lvov. 

I utlandet finns  också många av dessa rara böcker bevarade. 
- Polen har den största samlingen: 1010 volymer. 
- Sverige äger den näst största utländska samlingen: 118 volymer varav 
114 volymer på universitetsbiblioteket i Uppsala 
- England kommer på tredje plats med 55 volymer fördelade  mellan 
Oxford,  London och Cambridge. 
Ytterligare 10 länder äger några eller någon bok av litauiskt ursprung. 
Dessa siffror  kan ändras med tiden, om/när nya upptäckter av gamla 
tryck - i privata bibliotek t.ex.- görs. 
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TUPPEN GAL FÖR LÄSHUNGRIGA 

• ABC-bok av Aina Stenberg-
Masollefrån  1924. 

• ABC av Stig Lindberg - Britt 
G Hallqvist  fr&n  1951. 

Bläddrar man i en ABC-bok från  1500- eller 1600-talet - den må 
vara svensk, tysk, finsk,  samisk eller lettisk- kan man få  se en tupp. 
Vad innebär den? Står den kanske för  'vakenhet'(uppe- med-
tuppen), förutsättningen för  all inlärning? Nej,innebörden är höljd i 
ett visst dunkel. Flera forskare  anser,att tuppen ursprungligen var 
symbolen för  staden Frankfurt/Oder!  Andra åter hävdar, att den 
utgör en kristlig symbol - Jesu ord till Petrus: "Innan tuppen har galt 
två gånger skall du tre gånger ha förnekat  mig." 
På 1500-talet, när boktryckarkonsten var ung, trycktes böcker av 
mångahanda slag. ABC-böcker var en populär genre, och de 
publicerades vid denna tid i flera  europeiska länder, ja ända borta i 
Moskva såg den första  tryckta, ryska ABC-boken dagens ljus år 
1574. (I Sverige trycktes den första  svenska nybörjarläran 1611, den 
första  finska  1543 och den första  samiska 1619.) 
Men tuppen, då? Den dyker upp som emblem i tyska ABC- böcker 
vid slutet av 1500-talet och har än idag kvar denna ikonografiska 
funktion.  Tuppen var staden Frankfurt/O  der s vapen, och en 
boktryckare verksam där och med ABC-böcker som sin specialitet 
använde denna tupp som vinjett i sina böcker! Snart blev denna 
vinjettupp den traditionella utsmyckningen på sista sidan i tyska 
ABC-böcker,s.k.Hahnenfibeln(tupp-ABC-böcker).Tuppen  förökade 
sig småningom och återfanns  även i bl.a. Sverige. 
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• Svensk ABC-tupp tryckt i Väs-
terås 1637. 

Tuppvinjett  i ABC-bok tryckt i 
Ripa 1694. 

Den svenska konsonanten T  il-
lustreras av en grann tupp ur 
ABCresan av Elsa Beskow. 1945. 

3« (iil&vSqi 3«$m<n.K<wtrfatf(/  M&tr fttrt  ttfönv mMrc.'m&m9«so(&<hj?f«fai.  Ktz 
• ABC-bok tryckt i Köln  1667 
med jesusbarnet på tuppens rygg 
i tidig morgontimme. Redan här 
har vi den överförda  betydelsen 
"uppe-med-tuppen". 

Tuppen som symbol för  inlärning och flit  har levt kvar i Sverige 
ända in i våra dagar,trots att vi kanske inte tänker på det. Titta bara 
på främre  pärmen på ABC-bok av Aina Stenberg-Masolle  från 
1924 eller frampärmen  på ABC av Stig Lindberg - Britt.G. Hallqvist 
från  1951, där en grann tupp stoltserar tillsammans med barn. I 
boken Det flitiga  barnets första  bilder. ABC-bok med 29 färglagda 
teckningar av F.R.  Svanström från  1856, återfinner  vi tuppen som 
övervakare av barnens studier på en illustration inne i boken. 

Under första  kvartalet av vårt århundrade och kanske ännu 
senare var det i många delar av vårt land brukligt att tuppen värpte 
i barnens ABC-böcker. Då barnen varit flitiga,kunde  de nästa 
morgon hitta en slant längst bak i boken. Det var tuppen (!) som 
hade värpt! Nils Ferlin beskriver detta i sin dikt Barnet travar (ur 
Goggles 1938): 
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BARNET TRAVAR 
Barnet travar på ABC, 
tuppen kommer att värpa! 
Morans ögon kan ingen se, 
bonden talar med skärpa. 
Drängen dolar med snus och dryck, 
pigan gnolar ett skillingtryck. 
Barnet travar på ABC, 
tuppen kommer att värpa. 

Tuppen värper helt säkert han. 
-Silvermynt ska vi trava! 
Allt blir bra för  en liten man 
bara han lärt att stava. 
Brist och längtan går världen kring, 
pigan drömmer om fagra  ting. 
Allt blir bra för  en liten man 
bara han lärt att stava. 

Kuckeliku",  sa tuppen - på svenskaja. Men på tyska har den alltid 
sagt "Kikerikiii".  Därav kommer det sig att tuppen i gamla tyska 
ABC-böcker symboliserade vokalen I ,medan vår svenska tupp stolt 
står som illustration till konsonanten T  (se t.exA.BC-bok. 
Förövningar  ur Läsebok för  småskolan av Carl och Knut  Kastman, 
1906 och ABC-resan  av Elsa Beskow, 1945). 
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Nationalencyklopedins fornryska  kusiner 

Diderot, den moderna encyklopediens fader,  blev berömd redan 
under sin livstid, främst  i samband med att han tillsammans med 
d'Alembert åren 1751-1780 utgav de 35 banden av "Encyclopédie 
ou dictionnaire raisonné des science 1̂. 

S . Hör ser vi bl a ett hjärta, en stövel, en kyrkoljussta-
ke, en näktergal (i,bur),  en elefant,  en sabel och en flöjt. 

E  • Tre kyrkliga foremål  syns till vänster; evangelium, 
kalk, stola. I  mitten står den mytologiska enhörningen, vida-
re ser vi en hjort. Längst till höger står en man, som uppen-
barligen år etiopier. 
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Katarina den stora och Diderot 
I Ryssland hade europeiska idéer kommit på modet genom Peter 
den stores väldiga navigationsändringar av den ryska skutan. 
Katarina II fortsatte  samma kurs men stärkte samtidigt de 
ryska språkliga och kulturella fästena  bl. a. genom inrättandet av 
en akademi för  det ryska språket och litteraturen. Sina största 
föredömen hade hon i Frankrike, där hon brewäxlade inte bara 
med de ovan nämnda Diderot och d'Alembert utan även med 
Voltaire.  Däremot avskydde hon Rousseau. Så stor beundrarinna 
av Diderot var Katarina II, att hon - när han var i ekonomiska 
svårigheter- köpte hans omfångsrika  bibliotek, lät det vara kvar 
hos honom och dessutom anställde honom som vårdare av det. 
På Saltykov-Sjtjedrinbiblioteket i Leningrad kan idag ett fåtal 
utvalda få  beskåda Voltaires kompletta bibliotek, även det inköpt 
och fört  till Ryssland av just Katarina den stora. 

ABC på rvska 
Om vi går ett par hundra år tillbaka i tiden men fortfarande 
håller oss kvar i Ryssland, möter vi de första  ryska, tryckta, 
pedagogiska böckerna på 1570-talet. Det är ABC-böcker avsedda 
"för  dem som vill lära sig den gudomliga skriften"  som det ofta 
står på försättsbladet  i dessa för  det mesta i oktavformat 
utformade  böcker. Själva läsövningarna (efter  presentation av 
alfabetet)  består uteslutande av böner, budord och andra kyrkliga 
texter. Sparsamma illustrationer förekom i dessa tiders böcker. 
Förvånansvärt ofta  skildrar de klassrumsinteriörer, där 
läromästaren medelst aga försöker  hjälpa en discipel till bättre 
vetande! 

Peter den store och alfabetet 
Flyttar vi oss så in på 1600-talet,böljar läslärorna sakta få  en mer 
pedagogisk utformning.  Inlärningen av bokstäver underlättas av 
ett alfabetiskt  akrostikon bestående av moraliska sentenser. 
Under Peter den store böljar de världsliga ABC-böckerna sitt 
segertåg över det stora riket. Ett viktigt mål för  tsar Peter var att 
bli herre över kyrkan. Bokstaven och boken var de viktigaste 
vapnen att äga, och därför  förbjöd  han användandet av det 
kyrkslaviska alfabetet  utom i rent andliga texter. År 1707 lät han 
konstruera ett modernt, enklare alfabet  -i princip det som 
används idag- och beordrade att pedagogisk litteratur skulle 
innehålla aktuella, världsliga texter. 
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Azbukovnik 
Från andra hälften  av 1600-talet och in på 1700-talet uppträder 
fackböcker  i aritmetik, algebra, arkitektur, geografi,  retorik, 
filosofi,  militärstrategi, metallurgi. Den första  tidningen ser 
dagens ljus år 1702. Som en jämförelse  kan nämnas att Sverige 
fick  sin första  tidning, "Dagligt Allehanda", år 1766. 
Redan på 1600-talet kunde den välbeställde, bildade ynglingen 
utöka sitt vetande genom att studera en azbukovnik dvs den 
tidens ryska encyklopedi. Vid sidan av rent fantasibetonade 
uppgifter  fanns  sammanställningar av relativt hög vetenskaplig 
art (naturligtvis med utgångspunkt från  den tidens 
betraktelsesätt). Här följer  tre korta naturvetenskapliga artiklar, 
som på sin tid säkert väckte stort uppseende: 
" Stjärnor: Om stjärnor, som man ser falla  mot jorden, säger en 
del människor, att detta verkligen är stjärnor, medan andra 
säger, att det är djävulens besväijelser, men detta är varken 
stjärnor eller besvärjelser utan brinnande spillror från  den 
himmelska elden; de faller  ned och under fallet  brinner de upp i 
luften". 
"Jorden: Jorden är inte fyrkantig,  inte trekantig och inte heller 
rund, utan den är gjord som ett ägg". 
"Aska och blixt: Dundret kommer först,  och blixten sedan; vi ser 
blixten först,  och sedan hör vi dundret; detta beror på att vår syn 
är snabbare och att man ser det man vill, utan vaije dröjsmål, 
därför  ser ögat genast blixten. Örat uppfattar  långsamt och hör 
inte genast dundret och hör det efter  blixten. Det kan man 
märka, när man hugger ved. Om den som hugger står långt 
borta, ser vi hur yxan slår mot trädet, vi hör inte slaget då, men 
efter  en tid hör vi slaget". 
Azbukovniken levde kvar på 1700-talet och omhuldades av både 
tsar Peter och Katarina II. 

Illustrerad klassiker 
Avslutningsvis vill jag presentera den första  moderna ryska 
ABC-boken.Den skrevs av Karion Istomin och utkom år 1694 i 
Moskva med illustrationer graverade av Leontij Bunin. Det 
första  -handskrivna- exemplaret överräckte författaren  till tsar 
Ivan Aleksejevitj' (Peter den stores bror) tre små döttrar. 
Boken är skriven på ryskkyrkslaviska men vaije bokstav är 
återgiven -förutom med kyrilliska tecken- även på grekiska, 
latin och polska.Innehållet i nybörjarboken är helt världsligt, 
vaije bokstav illustreras med olika föremål  och längst ner på 
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vaije sida finns  uppbyggliga verser med association till resp. 
bokstav. 
Överst till vänster representeras resp. bokstav av en människa 
"Under vaije bokstav skall de deltagande barnen ha en behaglig 
betraktelse i de presenterade bilderna så att stavelserna skall bli 
lätta så att de ser föremålet  och kan benämna det", som Istomin 
själv förklarar  sin metod. 
De föremål  som avbildas utgörs främst  av vanliga bruksföremål, 
som är bekanta för  barnen, föremål  förknippade  med kyrkan, 
mytologiska djur, "naturvetenskapliga"  illustrationer. Denna 
sista grupp är den stora pedagogiska nyheten helt i 
upplysningstidens anda. 
Bildningsideal influerade  av västerländska idéer hade under lång 
tid varit förhärskande  bland ryska intellektuella .Först nu börjar 
vi se dem i tryck. De encyklopediska syftena  syns mycket tydligt i 
denna ABC-bok. 
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ORDETS MAKT I BALTIKUM 

et tryckta ordet,som Gutenberg begåvade Europa 
med på 1400-talet, spreds som en vind över hela 
kontinenten. I slutet av samma århundrade 
fanns  tryckerier i många städer i de flesta 
europeiska länder. Alla insåg snabbt den 
som låg fördold  i Ordet. 

Humanisten Skorina 
Den vitryske humanisten Georgij Frantisjek Skorina utbildade 
sig till tryckare i Krakow och Padua och flyttade  sedan till Vilna 
(dagens Vilnius). Där grundade han år 1522 ett tryckeri - det 
äldsta inom det nuvarande Sovjetunionens intressesfär.  Vilnius 
har faktiskt  även det äldsta universitetet ( 1575 ) i hela 
Sovjetunionen, om vi skall räkna Litauen dit. 
Även i de båda andra baltiska staterna är typografins  historia 
gammal. Så grundades t.ex. tryckerier i Lettland 1588 och i 
Estland år 1631. 

Det hotfulla  ordet 
Det är betecknande att Sovjetunionen, när det idag vill begränsa 
Litauens självständighet och rörelseförmåga,  försöker  vrida det 
effektivaste  vapnet ur händerna på litauerna genom att först 
förbjuda  utländska journalister att rapportera och sedan 
invadera och stänga ett tryckeri, vilket vi såg avbildas i 
Västerbottens-Kuriren 900421. Det är ödets ironi, att det är den 
äldsta "ryska" tryckerieorten som utsätts för  detta attentat av det 
moderna sovjetiska samhället. 

oerhörda makt, 

nligt ett TT- meddelande igår (900606) har den 
svenska A-pressen långt framskridna  planer på 
att inleda ettsamarbete med de baltiska staterna, 
då det gäller tryckandet av svenska 
dagstidningar. Fredliga svenska intressen kan 

kanske öppna de förseglade  litauiska tryckerierna. Ordets makt 
och inneboende kraft  är förhoppningsvis  starkare än det politiska 
maktspråkets. 
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Internationalisering på 1600-talet 
Ryskt ABC för  utländska affärsmän 

och resenärer 

AV MARGARETA ATTIUS SOHLMAN 

Den tryckta bokstavens intåg förändrade 
i ett slag hela Europas andliga och kul-

turella värld. Framförallt  kyrkan fick  ett nytt, 
mycket effektivt  instrument till sitt förfo-
gande. 

För folkundervisningen  innebar boktryck-
arkonsten ett genombrott. Förr nåddes bara 
präster och munkar av Guds ord genom 
handskrivna manuskript, men nu kunde nya, 
stora grupper få  tillgång till Ordet i tryckt, 
massproducerad form.  ABC-böcker började 
utges i de flesta  europeiska länder (bild 1). 
I de västra delarna av Europa var syftet  bl.a. 
att sprida Guds ord i katolsk eller protestan-
tisk form,  medan strävandena inom det öst-
liga området inriktades på en spridning av 
religionen i ortodox utformning.  Bakom des-
sa strävanden fanns  förutom religiösa motiv 
även politiska och till en del handelspolitiska. 

Konfrontationen  mellan de två religiösa 
huvudströmningama var starkast i gränsom-
rådena, alltså i de västra, rysktalande områ-
dena. Detta är en av orsakerna till att vi åter-
finner  de flesta  slaviska tryckerierna just här: 
Vilna, Mogilev i Vitryssland och Lvov, Os-
trog, Kiev i Ukraina. Tryckerier växte fram 
även i Moskva. 

Polen, Böhmen och Mähren var katolska 
områden och omfattades  därför  delvis av 
den tyska kulturen trots sitt slaviska ursprung 
och slaviska språk. Därav föll  det sig natur-
ligt att när boktryckarkonsten blev känd (vil-

ket den blev tidigt tack vare Gutenbergs 
landsmän) utgavs de egna slaviska böckerna 
med latinska typer — antikvan — inte kyril-
liska som man skulle komma att göra i hela 
det väldiga slaviska ortodoxa området (Stor-
ryssland, Vitryssland, Ukraina, Serbien, Bul-
garien). 

ABC-böcker 

ABC-böckerna skulle användas som läro-
böcker för  de barn som ville lära sig förstå 
den (gudomliga)  skriften,  som det står som 
underrubrik i många kyrkslaviska ABC-läror 
ända från  slutet av 1500-talet (se bild 2, 3). 
Under 1600- och 1700-talen trycktes små sla-
viska ABC-häften  i Rom av Propaganda Fide. 
Ofta  omfattar  dessa häften  bara ett fåtal  blad 
innehållande alfabetet,  stavelsekombinatio-
ner, ev. "siffror"  (dvs. de kyrilliska bokstäver-
na med ett diakritiskt tecken ovanför:  ot = a, 
« = 1 , 6 = b , i T = 2 osv). De avslutas med 
några böner. Häftena  återfinner  vi idag i sam-
lingsvolymer, sammanställda och tryckta i 
Rom tillsammans med andra liknande häften 
innehållande andra exotiska språk som kop-
tiska, etiopiska, armeniska, arabiska, persis-
ka (se bild 4). 

Dessa häften  torde i första  hand ha använts 
i missionssyfte. 

Från slutet av 1500-talet finns  alltså på 
marknaden ett flertal  ABC-böcker tryckta för 
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Fader vår, som är i 
himmelen, helgat varde namn 
ditt, tillkomme rike 
ditt, ske vilja 
din såsom i himmelen så ock på jor-
den, vårt bröd dag-
liga giv oss 
idag, förlåt  oss 
våra skulder, såsom ock 
vi förlåta  dem 
oss skyldiga (äro), och inte 
inled oss i frestel-
se, utan fräls  oss 

ifrån  ondo. 

Bild 1. Detta är en sida ur en av de absolut tidigaste ryska, tryckta ABC-böckerna, författad  och 
tryckt av Ivan  Feodorov  1578.  Den återger den vanligast förekommande  texten och bönen i tidiga 
ABC-böcker i både öst och väst, nämligen "Fader  vår".  Ur  Azbuka (ABC-bok),  I.  Fedorov.  Faksimil 
1983. 

det slaviska området med kyrilliska bokstä-
ver. De är relativt lätt åtkomliga — och över-
komliga — för  "vanligt folk".  Och människor 
på den här tiden rörde på sig mycket mer än 
vi kanske föreställer  oss idag. De gjorde långa 
utlandsresor för  att utforska  världen, ta reda 
på sammanhang. Boken var den nya, stora 
landvinningen. Man köpte böcker, samlade 
böcker i sina bibliotek. Man publicerade själv 
sina erfarenheter  i bokform.  Orsaken till att 
många länder har utländska inkunabler och 
andra främmande,  mycket tidigt tryckta 
böcker kommer sig inte alltid av krigiska om-
ständigheter! 

Bland dem som reste kan urskiljas två vik-
tiga grupper: affärsmän  och diplomater. 

Resmålet Ryssland 

Ryssland var ett stort och för  västeuropéer 
relativt okänt land. Visserligen hade vikingar-
na utforskat  en del och bedrivit omfattande 
handel, men efter  olika krig utestängdes 
främlingar  ur landet och Gyllene Hordens 
belägring av landet under 150 år fram till 
1380 omöjliggjorde i princip kontakter mel-
lan största delen av Ryssland och väst. När 
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Bild 2. Nybörjartära  för  barn som vill förstå 
skriften.  Det första  för  att lära sig tala den. Ur 
Azbuka av /. Fedorov  1578.  Faksimil  1983. 

slutligen tartarema drivits ur landet, Kiev och 
senare Novgorod upphört att vara centrum, 
förflyttades  den kyrkliga och världsliga mak-
ten till Moskva, varifrån  det skulle vara lätta-
re att hålla rikets alla gränser under uppsikt. 
Kulturen började långsamt utvecklas i Mosk-
va. Så fanns  det på 1560-talet t.ex. ett par 
tryckerier i huvudstaden. 

Trots att den ortodoxa kyrkan aldrig var 
intresserad av kontakt med väst (bl.a. på 
grund av den katolska och protestantiska pro-
pagandan) var väst desto mer intresserat av 

Ryssland. Därbakom låg kyrkliga motiv, vil-
ket redan nämnts, politiska och merkantila. 

Språket ett hinder 

Det fanns  dock ett stort hinder för  expan-
sionen västerifrån:  språket. På 1500-talet och 
början av 1600-talet var det bara ryskan som 
gällde — i vissa kretsar kyrkslaviskan. På 
1600-talet spreds polskan, latinet och små-
ningom även tyskan och franskan  genom lär-
da ryssars kontakter med den polska aristo-
kratin både i Polen och i hemlandet Ryss-
land. 

Landet började besökas av europeiska 
köpmän — många av dem kom från  England. 
Om de hade tur lyckades de få  tag i de ABC-
böcker i oktavformat  för  barn som börjat 
tryckas i Ryssland. Med hjälp av dessa kun-
de de inhämta de elementära reglerna för  det 
ryska språket. Av denna anledning kan vi idag 
glädja oss åt att flera,  mycket tidigt tryckta 
ABC-böcker finns  bevarade i bibliotek i Ox-
ford  och Cambridge, bl.a. den troligen älds-
ta bevarade, tryckta ryskkyrkslaviska ABC-bo-
ken från  1560—1570-taIen. Inget exemplar av 
denna odaterade ABC-lära finns  i sovjetiska 
bibliotek. 

Som ett kuriosum kan nämnas att ett en-
da exemplar av den äldsta, tryckta, daterade 
ryska ABC-boken (från  1574) förvaras  på bib-
lioteket vid Harvard College i USA.1' 

Många länder har rönt liknande öden — 
att ha förlorat  sina äldsta böcker. Det är kans-
ke främst  ABC-böcker som fått  skatta åt för-
gängelsen, då dessa var regelrätta läroböcker 
(dvs. bruksföremål),  som alla barn i många 
familjer  i flera  generationer lärde sig läsa ur, 
tills böckerna bokstavligt talat föll  sönder. 

Engelsk språkvetenskap 

Under 1600-talet blomstrade i England lik-
som i hela Europa intresset för  främmande 
länder, deras språk och kultur. Ordböcker 
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Bild 3- A'ybörjarlöra för  barn som vill lära sig förstå  den gudomliga skriften.  Av illustrationen på 
vänstersidan, som bär rubriken "läroplats",  förstår  vi att undervisningsmetoden delvis bestod i 
att slå i eleverna kunskaper. Motivet  är vanligt i gamla kyrkslaviska ABC-böcker. Detta exemplar, 
som trycktes 163"  i Moskva,  förvaras  pä universitetsbiblioteket i Uppsala  under Sigtium Ksl.  129. 

skrevs och grammatikor konstruerades av 
engelska lingvister, Som en liten lustighet kan 
nämnas att ryska kunde studeras vid univer-
siteten under ämnet orientaliska språk! Uni-
versity Press i Oxford  publicerade en rad ve-
tenskapliga verk rörande olika språk — dock 
ej ryska, då man inte förfogade  över kyrillis-
ka typer. Den första  ryska bok, som skulle 
komma att tryckas där (i ma} 1696) var för-
fattad  av en tysk, f.d.  diplomat, H. W, Ludolf. 

Grammatica Russica 

Ludolf  lämnade år 1691 på grund av sjukdom 
den diplomatiska banan, som fört  honom bå-

de till Danmark och England, och blev ivrig 
pietist. Som sådan kom han att ägna sig åt 
det okända landet Ryssland och dess språk 
och reste år 1693 via Amsterdam och Stock-
holm till Moskva, där han stannade i över ett 
o 

ar. 
Tiden där ägnades åt studier, lärda samtal 

— han umgicks med inflytelserika  personer 
som patriarken av Moskva och tsarsonen Bo-
ris Golitsyn. Han intresserade sig mycket för 
det religiösa livet i staden både i den tyska 
församlingen  och i den ortodoxa kyrkan. 

Redan nu började han planera att skriva en 
rysk grammatik, vars syfte  var lingvistiskt 
och även världsligt men främst  religiöst el-
ler kanske rent av proselytiskt. Han menade, 
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Bild 4. Exempel på ABC-häften  ur två olika samlingsvolymer utgivna i Rom av den katolska kyr-
kan i propagandasyfte.  Det vänstra, kyriltiska. häftet  är från  H53.  och det högra är ett etiopiskt 
eller abyssinskt alfabelum  från  1631-  Båda förvaras  på universitetsbiblioteket i Uppsala  under sig-
num Ksl.  156  resp. Kst  135-

att man behövde stärka den germanska för-
samlingen i Moskva och att det till och med 
kunde vara möjligt att bedriva en viss mis-
sion bland ryssarna, vilket bara ryskkunniga 
tyskar eller engelsmän kunde göra. 

University  Press i Oxford 

Efter  omfattande  brevväxling med Oxford  ef-
ter hemkomsten från  Ryssland reste Ludolf 
till England och Oxford  1695 för  att få  sin 
vid den tiden färdigskrivna  grammatik tryckt 
med de nu existerande kyrilliska typerna. 
Under de första  veckorna i maj 1696 tryck-
tes så på University Press i Oxford,  Henrici 

Wilhelm  i Ludolf  i Grammatica Russica (se 
bild 5). 

Vid sidan av det lingvistiska värdet har 
denna grammatik stor betydelse såsom va-
rande den första  ryska grammatiken för  ut-
länningar i modem mening, dvs. den har inte 
enbart religiösa textexempel och den vänder 
sig inte i första  hand till kyrkans män. Ludolf 
skriver i sitt Praefatio  (förord)  bl.a. att hans 
arbete skulle kunna vara av nytta både då det 
gäller handel och affärer  vid hovet och för 
skötseln av kyrkans yttre angelägenheter bå-
de på handelsplatsen Archangelsk och i Wol-
goda och även i själva huvudstaden Mosk-
va, då nu många utlänningar med tsarens 
godkännande tänker sig resa till Ryssland. 
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Bild 5. Henrici  Wilhelm  i Ludolfi  Ryska gramma-
t i k som innehåller Inte  blott de främsta  grunder-
na i det ryska språket utan även handledning då 
det gäller den kyrkslaviska grammatiken. Tillag-
da är i form  av dialoger vanliga uttryckssätt. 
Tyska  såväl som Latinska förklaringar,  till glädje 
för  dem som inte kan det Latinska språket. Med 
en kort ordlista över naturalieord. 

Bild 6.  En sida ur Grammatica Russica av H.W. 
Ludolf:  Förutom  traditionell kyrklig text (överst 
pä sidan står: Älska Herren  din Gud av allt ditt 
hjärta, av hela din själ, av all din kraft,  och all...) 
förekommer  mycket praktiska, grammatiskt kla-
ra meningar. Se exemplen (1),  (2),  (3). 

Boken beskriver skillnaderna mellan 
lingua Slavonica (kyrkslaviska) och Russi-
cae dealecti (ryska talade dialekter). Sedan 
följer  ett kapitel om bokstäverna, uttalet, or-
tografin.  Därpå kommer olika kapitel röran-
de grammatiska kategorier. Därefter  följer  Va-
ri ae expressiones communes (olika vanliga 
uttryck) (se bild 6). Sedan följer  fyra  kapitel 
med uttryck De cibo et potu (om mat och 

dryck), De rebus domesticis inter servum et 
Dominem (om husliga göromål mellan tjä-
nare och herre), De itinere et aliis rebus (om 
resande och andra saker) och De cultu Divi-
no (om den gudomliga bildningen). Sist finns 
ett intressant lexikon med ord rörande na-
turvetenskapliga företeelser  (Breve  vocabu-
larium rerum naturalium). 

Grammatikens förklarande  text är på latin, 
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fraserna  är på ryska med latinsk översättning 
till höger och tysk (!) översättning längst ner 
på sidan. Samtliga exempel är av mycket 
praktisk karaktär och utgör en underhållan-
de läsning. Tre meningar får  räcka som illu-
stration (se bild 6). 

Som vi ser av exemplen kunde Ludolfs 
grammatik tjäna som en praktisk parlör för 
de köpmän, som reste till och i Ryssland. Bo-
ken fick  också en strykande åtgång långt 
utanför  Englands gränser. Så beställer en dr. 
Pragest redan i juni 1696 "44 more" (!) ko-
pior till "beyond the sound". 

Historien går vidare. Vid sidan av det ovan 

beskrivna mer kuriosabetonade slingrande 
går en rakare väg i ABC-böcker och andra lär-
da verk under kyrkans överinseende under 
1600- och 1700-tal. Under det senare århund-
radet blandade sig dock tsar Peter den store 
i leken, men det är en annan historia... 

Noter: 

1. Förgrundsfiguren  inom den moderna ryska 
baletten Sergej Djagilev (1872—1929) samla-
de under sina sista levnadsår rara ryska böck-
er. Han fann  i Rom 1927 denna dyrgrip, som 
tidigare troligen i århundraden varit i den rys-
ka grevefamiljen  Stroganovs ägo. 
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TEKNIKEN RUSAR FRAMÅT-
TIDEN STÅR STILLA -
TANKEN SVINDLAR 

Då jag for  en tid sedan i mitt arbete med gamla kyrkslaviska 
böcker och modernare ryskt material behövde tillgång till det 
kyrilliska alfabetet  på persondator, fick  jag i min hand en 
informationsskrift  från  Macintosh med exempel på de stilar man 
erbjuds i deras "kyrilliska paket". 
På första  sidan återges en enda sammanhängande text med 
kyrilliska bokstäver, nämligen Fader vår. 

Titta på illustrationerna på nästa sida! 
Vad är det för  märkligt- ja rent av fantastiskt-  med dessa bilder 
och deras inbördes förhållande? 
Den övre är hämtad ur den första  ryska trvckta ABC-boken 
utkommen i Lvov år 1574. Det vänstra uppslaget visar alfabetet 
och det högra bönen "Fader vår". Dessa båda ingredienser ingår 
under flera  hundra år framåt  i slaviska ABC-böcker. 
Låt oss så se på den undre bilden. Som jag redan berättat, utgör 
den en illustration av de allra modernaste hjälpmedlen, som 
databranschen kan erbjuda, då det gäller kyrillisk skrift.  Det 
häpnadsväckande är, att man för  att visa hur en hel text i en viss 
kyrillisk stil kan se ut väljer den äldsta tryckta texten, som är 
känd av alla människor, nämligen Fader vår. 

Mellan de två bilderna ligger över 400 år, båda illustrerar sin tids 
mest avancerade nyheter: 
boktryckarkonsten resp. persondatortekniken 
Illustrationstexten utgörs av den i alla tider mest kända texten 
Fader vår! 

Några frågor  inställer sig : 
Finns det något som kan kallas kollektivt minne? 
Är det möjligen så, att alla vi kristna - oavsett trosuppfattning-  en 
gång i tidernas begynnelse lärde oss läsa genom att stava oss 
igenom samma texter? 
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ABC-bok av I. Fjodorov, Lvov 1574 "Fader vår" ur samma ABC-bok 
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RYSKT BOKTRYCK PÅ TRÖSKELN TILL DEN NYA TIDEN. 

I slutet av 1500-talet kunde lyckligt lottade ryska barn få  möjlighet 
att lära sig läsa i den ryskortodoxa kyrkans hägn och med kyrkliga 
texter som läsövning. Den första  tryckta ABC-boken var 
sammanställd av Ivan Fjodorov 1 - 'den ryska boktryckarkonstens 
fader'-  och utkom år 1574. Denna nybörjarbok i läsningens konst 
blev stilbildande i hela den slaviska världen flera  hundra år framåt 
i tiden.2 

När 1600-talet led mot sitt slut, hade läs- och skrivkunnigheten i 
Ryssland stigit en del, och efterfrågan  på undervisningslitteratur 
var stor. Intresset för  metodik och pedagogik väcktes. 
Nybörjarböcker av modernare snitt behövdes. Med Karion Istomin 
och hans i efterhand  kallade Litsevoj Bukvar ( Illustrerad ABC-bok) 
inträder en ny era såväl beträffande  det ryska boktryckets som den 
ryska pedagogikens historia . 

Karion Istomin 
Karion Istomin (cal650-cal720) var en rysk, upplysningsman: 
publicist, översättare, pedagog och inte minst poet. Sin bysantinska 
bildning hade han fått  i grekisk skola. Den högre utbildningen i 
Ryssland var vid denna tid i sin linda, och Istomin verkade för 
inrättandet av högre skolor i landet. 
Från slutet av 1670-talet arbetade han på Moskvatryckeriet som 
redaktör och korrekturläsare. Senare blev han ledare för  hela 
tryckeriverksamheten. Framstående i grekiska och latin som han 
var, sändes han som översättare till Novgorod, som då för  tiden 
fortfarande  var religiöst och kulturellt tongivande i landet. Han var 
författare  och poet och skrev böcker i olika genrer bl.a. dikter, som 
han tillägnade tsarfamiljens  medlemmar. 
Istomin var intresserad av pedagogiska frågor  och var anhängare 
av den tjeckiske pedagogen Jan Amos Komenskijs ( Comenius) idéer, 
vilka han omsatte i verkligheten i sin ABC-bok. 

När Karion Istomin skulle komponera sin nybörjarbok delvis 
grundad på Komenskijs radikala pedagogiska idéer, ville han även 
använda en ny typografisk  dräkt. Formen var i sig inte okänd i den 

Attius Sohlman,M.: Ivan  Fjodorov  och den ryska boktryckarkonsten, Nordisk 
Tidskrift  för  Bok- och Biblioteksväsen, 1991:2, ss.34-50. 
2På försättsbladet  stod oftast  "Nybörjarlära för  dem som vill lära sig den 
gudomliga skriften—";  efter  genomgång av alfabetet  återfanns  bl.a. Fader 
vår, trosbekännelsen. De vanligaste "läseböckerna" var Psaltaren  och 
Tidegärdsboken. 
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slaviska världen, då gamla utgåvor från  Kiev i början av 1600-talet 
kunde uppvisa samma idé: att presentera ABC på vers och med 
föremål  som illustrationer av bokstäverna1. 
Främst var det troligen västeuropeiska förebilder  han hade. 
Renässansens konstnärligt utformade  nybörjarböcker påverkade 
honom. Niirnbergaren Peter Fletner (mitten av 1500-talet), 
venetianaren Giacomo Franco (slutet av 1500-talet) eller några av 
deras lärjungar var stilbildare. 

"Bukvar* Kariona Istomina" ( "Karion Istomins ABC-bok") 
Istomin som var lärare åt tsarfamiljen  komponerade och skrev en 
ABC-bok till prins Aleksej Petrovitj, son till Peter den store. Den 
överlämnades år 1692 till prinsens farmor,  tsaritsan Natalia 
Kirillovna. Aleksej var vid denna tid blott två år, varför  boken blev 
en underhållande bilderbok för  honom. Läsning undervisades han i 
först  i sexårsåldern. 
Denna Istomins första  ABC-bok är en handskrift  i kvartoformat, 
snarare ett "album" än en vanlig läsebok2. Varje blad är 
handkolorerat i tempera och guld på papper. Teckningarna med 
bokstäver i form av figurer  är rena mästerverk och går tillbaka på 
miniatyrer i novgorodmanuskript från  1300-talet3. Istomin har 
själv författat  och skrivit verserna längst ner på varje blad. Boken 
förvaras  på Statens museum i Kreml i Moskva. 
En andra kopia -med lika utsökta illustrationer- framställdes  för  de 
tre döttrarna till Peter den stores bror tsar Ivan Aleksejevitj. Det 
var änkan efter  honom, Praskovija Fjodorovna, som beställt den. 
Den 14 oktober 1693 överräckte Istomin själv detta exemplar till 
tsaritsan, vilket man kan avläsa på sista sidan i boken, där Istomin 
skrivit sitt namn. Denna kopia förvaras  i det statliga historiska 
muséet i Moskva. 

Gravören Leontij Bunin. 
Redan från  början tänkte Istomin låta trycka sin ABC-bok, varför 
den mycket framstående  gravören och konstnären Leontij Bunin 
fick  i uppdrag att utföra  koppargravyrerna. Boken tryckt i 
kvartoformat  med gravyrer på varje sida utkom på 
Moskvatryckeriet år 1694 i ett litet antal exemplar. Detta 
mästerverk,som är helt utfört  i djuptrycksteknik har ingen 
föregångare  i Ryssland.4 Att så relativt många exemplar bevarats 
till vår tid beror troligen på att de var dyra och således inte 

^Sidorov.A.A.: Istorija  oformlenija  russkoj knigi, Moskva 1946, s. 116. 
2a.a., s. 115 
3a.a., s. 116. 
4400 let russkogo knigopetjatanija 1564-1964,  s.63-65.; Opisanije izdanij 
napetjatannych kirillitsej 1689-1725 (red.Bykova T.A., Gurevitj, M.M.)s.52-56. 
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användes som vanliga, "slit-och-släng" ABC-böcker utan 
behandlades som rariteter. 

Leontij Bunin, som ursprungligen var juvelerare,övergick på 1690-
talet till kopparstickstekniken. Han tillhörde de verkliga pionjärerna 
inom detta område. Han ägde en egen gravyrpress, något som inte 
ens det statliga Moskvatryckeriet hade vid denna tid.1 När Bunin 
fått  AB C-materialet av Istomin, överförde  han hela sidorna på 
kopparplåt. Teckningarna kopierade han inte enbart utan ändrade 
dem även så att de passade för  kopparstick. Han ändrade 
placeringen av dem på sidan och satte ibland in nya teckningar. Han 
markerade till och med skuggor från  föremålen,  medan däremot 
perspektivet inte tydliggjordes. 
För att erhålla en enhetlig form och fortsätta  en rysk tradition 
använde Bunin element från  det medeltida ryska boktrycket som 
initialer, vinjetter, utsmyckningar med blommor. Ramarna runt 
varje sida har förebilder  i 1500- och 1600-talens tryckerihistoria. 

Innehåll och metodik 
I den tryckta versionen har varje sida en ram med individuellt 
utseende. Varje sida presenterar en bokstav, som gestaltas i form 
av människo-kroppar i olika dräkter. Uppe till höger presenteras 
bokstaven i skriven form -både tryckt och i skrivstil- på 
kyrkslaviska, grekiska, latin och polska. Huvuddelen av sidan 
upptas av olika föremål  vars ord börjar på respektive bokstav. 
Bredvid varje ting står benämningen på detsamma. Det är 
intressant att lägga märke till att kyrkans hegemoni här brutits; 
bilderna föreställer  inte så ofta  kyrkliga ting. Oftare  illustreras 
fåglar  och andra djur, växter, verktyg, kläder, musikinstrument, 
naturfenomen,  mytologiska figurer,  anatomi, geografi.  Längst ner på 
sidan finns  till bilderna alluderande verser innehållande den 
aktuella bokstaven författade  av Istomin själv. På detta sätt bildar 
text och bild en organisk enhet både innehållsmässigt och 
typografiskt. 

Pedagogiskt är boken också en nyhet.I tidigare nybörjarböcker 
försvarades,  ja till och med uppmuntrades, aga för  att nå bra 
resultat. Många illustra-tioner visar knäböjande barn med bar stjärt 
mottaga riset av läraren. Den sanne humanisten Istomin bröt med 
detta och vände sig till barnet direkt och appellerade till dess 
fantasi  och inlevelsförmåga.  I sitt förord  säger han, att "—Under 
varje bokstav skall de deltagande barnen ha en behaglig betraktelse 
i de presenterade bilderna så att stavelserna skall bli lätta så att de 

1 Bukvar' sostavljen Karionom  Istominym  gravirovan Leontijem Buninym 
otpetjatan v 1694  godu v Moskve  .Faksimilutgåva, Leningrad 1981; 
kommentardel M.A. Aleksejeva, s. 11 
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ser föremålet  och kan benämna det.—" I förordet  understryker 
Istomin vidare, att boken är ämnad för  både pojkar och flickor,  män 
och kvinnor. 
Genom valet av illustrationer var det möjligt för  Istomin att vidga 
barnets horisont, att bekanta det med verkligheten. Han öppnade 
dörren till den humanistiska och naturvetenskapliga världen för 
barnet. Härigenom blev hans Bukvar' inte bara en ABC-bok och 
nybörjarlära utan till och med barnets egen encyklopedi. 

Denna ABC-bok är det första  ryska boktryck, där både text, 
illustration och bokdekor är graverade på kopparplåt. Följaktligen 
kan man med fog  hävda, att Karion Istomin och Leontij Bunin är 
pionjärer i den moderna ryska boktryckarhistorien. 

| 
K 

E. Tre  kyrkliga föremål  syns till vänster: evangelium, 
kalk, stola. I  mitten står den mytologiska enhörningen, vida-
re ser vi en hjort. Längst till höger står en man, som uppen-
barligen år etiopier. 
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Margareta  Attius Sohlman, Forskningsarkivet,  Umeå  universitet 

De kom från  Karpaterna, Bysans, 
de vilda stäpperna och det civiliserade Europa. 

Om lånord i ryskan 
Låt mig ta Er med på en rasande snabb resa i tid och delvis rum i de slaviska 
språkens spår - på grund av den korta tiden kommer jag att hålla mig nästan 
uteslutande till det ryska språket. 

Det var en gång en familj  - detta var ca 5000 år före  Kristus - som be-
stod av många syskon, och bland dem fanns  även enäggstvillingar. Dessa 
enäggstvillingar utgjorde fröna  till de olika slaviska språkgrupperna öst-, väst-
och sydslaviska. Att alla i den stora familjen  då levde ett harmoniskt liv ser vi 
av de gemensamma orden: 

BE lat. fisl. f.  ksl. 
*mater- mäter modir mati 
*bhrater- fräter brodir bratr' 
*swesor- soror systir sestra 

Stugan kändes dock med tiden för  trång, och nyfikenheten  på omvärlden 
blev för  stor. Syskonen spreds. Våra tvillingar höll relativt bra samman men 
behövde dock lite svängrum. De olika miljömässiga och geografiska  omstän-
digheterna påverkade dessa barn som alla andra. Vi ska nu följa  vårt ryska sys-
kon och hennes språkliga utveckling. 

500-talet f.  Kr. till 200-talet e. Kr. 
Under denna period hemsöks de ryska stäpperna av halvnomadiska skyter som 
talar iranska dialekter. Dessa skyter utövade ett starkt kulturellt inflytande  på 
slaverna. I kyrkslaviskan (den slaviska världens latin) finns  ett tjugotal ord med 
tydliga spår från  iranska kyrkliga texter (Avesta): 
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bogu gud 
nebo himmel (jfr.lat,  'nebula', ty. 'Nebel') 
slovo ord 
vera tro 
ny paradis 

200 - 300-talen e. Kr. 
Nu jagas de iransktalande stammarna bort av germanska goter som kommer 
norrifrån  (ev. norra Tyskland och södra Sverige) och breder ut sitt välde mel-
lan floderna  Wisla och Dnjepr. Goterna rörde sig i både öst och väst och kom i 
kontakt med det romerska riket. På så vis fick  slaverna sina första  kontakter 
med Medelhavskulturen. Avtryck i språket från  denna tid är östgermanska ord 
som: 

vino vin 
kupiti köpa (got. *kaupjan lat.'caupo'; jfr  eng, 'cheap') 

Militära  termer övertogs också: 

brunja brynja 
slemu hjälm 

Även andra områden lämnade bidrag: 

ljudije folk  (jfr,  ty. 'Leute') 

400 - 800-talen 
Östgoterna jagades småningom bort av hunnenia. På så sätt kom den slaviska 
världen i kontakt med västgermanska folk. 

Västgermanska  lånord är: 

kunedzi konung (ry. 'knjaz" = idag 'hertig') 
penedzi penning (po. 'pieniadz' = idag 'pengar') 
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300-talet och framåt 
Olika rörelser och influenser  existerade naturligtvis ofta  samtidigt. Så började 
från  300-talet olika turkiska folk  (hunner, avarer, kazarer, mongoler) bemäk-
tiga sig stora slaviska områden, som de skulle komma att hålla under långliga 
tider. Från denna första  period finns  en mängd lånord, som främst  berör no-
madism: 

BOHflOK vojlok filt,  tält 
/joiuaflfe losjad' stäpphäst (det vanl. slav. ordet: 'konj') 
cTenb step' stäpp 
ca 6/ia sablja sabel 
Kapa kora svart jfr.  'karandasj' (svart sten) = blyertspenna 

Innan vi fortsätter  vår snabba resa - låt mig berätta om ordet för  'utlän-
ning' på slaviska språk! På 900-talet börjar västerländska utlänningar dyka upp 
i större omfattning,  och man kan förstå  att en viss språkförbistring  rådde i bör-
jan. Dessa märkliga varelser måste få  ett namn och det blev en beskrivning av 
dem: 

nemets 'den som talar obegripligt', 'den som är stum' 

Från 1500-talet innebär detta ord 'utlänning av lutheransk tro'. Idag bety-
der ordet: 

nemets, 'tysk' på alla slaviska språk. 
nemetskij 

700-talet till 1050 (ca) 
Nu kommer vikingarna farande  på sina handelsresor genom de slaviska områ-
dena för  att ta sig ner till Miklagård (Konstantinopel). Hela det ryska fastlandet 
kallades av vikingarna för  Gårdarike. Huvudstad i norra delen var Novgorod 
(Holmgård). Huvudstad i södra delen var Kiev (Könugård). 

Kiev  var religiöst, ekonomiskt och politiskt centrum på 800-900-talen. 
Kiev-riket kallades av våra förfäder  för  'Rus'. 'Rus' härstammar troligen från 
fornnordiskans  russ, 'ros', jfr.  'Roslagen1. Dagens 'ryss', 'Ryssland' har sitt ur-
sprung här. 



Förbindelsen Skandinavien-Rus avtar på 1000-talet, då Dnjeprs ställning 
som handelsled upphör, eftersom  korstågen intensifierar  handelskontakten Eu-
ropa-Orienten via Medelhavet. Kiev ödeläggs år 1223 av framrusande  mongo-
ler och faller  senare som huvudstad. Huvudstad blir småningom Moskva  (från 
1325),och detta nya rike med centrum längre österut kallas Moskovy. Lånord 
från  denna epok rör egennamn, krig, handel, mynt'. 

O/ier Oleg Holger, Helge 
O/ibra Olga Helga 
Hropb Igor Ingvar 
Pycb Rus rasernas land 
Bapnr varjag väring, viking 
me/iK sjolk silke 
gepKOBeu, berkovets viktmått från  Birka,Björkö 

Novgorod 
Jämsides och samtidigt med Kiev levde Novgorod som självständigt furstendö-
me; det inordnades i Moskovy-riket först  på 1400-talet. Novgorodstaten hade 
livliga kontakter med väst: först  med vikingarna och sedan via Hansan med öv-
riga väst. 

Mongolerna  som besegrade Kiev på 1200-talet nådde inte till Novgorod, 
varför  detta rike aldrig nertyngdes av det omtalade tataroket. Handeln kunde 
alltså blomstra. Via floderna  i de baltiska områdena och senare även i Polen 
hade man handelsförbindelser  med väst - främst  med tyska furstar:  man hand-
lade med fisk,  beck, vax, päls och fick  kläder och metallföremål.  Ryska språket 
får  många nya ord genom dessa kontakter. Det handlar främst  om tyska han-
delstermer: 

paTMaH ratman rådman 
MacTep master mästare 
cfcytrr funt pund 
cTy/i stul stol 



Tyska  sjötermer: 

KOHia kotja kogge = Hansafartyg 
6apKa barka bark 
HXTa jachta jakt 
ujKHnep sjkiper skeppare 

Under denna tid gjorde naturligtvis slaverna själva handelsresor till Kons-
tantinopel och kom på så sätt i direkt kontakt med den grekiska befolkningen 
och dess vardagsspråk. Grekiska missionärer reser kring i det slaviska området, 
och sålunda kommer man också i beröring med talad grekiska. Både kultu-
rella lån och ord från  vardagslivet förs  in i ryskan: 

rpaMOTa gramota läs- och skrivkunnighet 
TeTpafl tetrad häfte 
KpOBaTb krovat' säng 
orypeu ogurets gurka 
caxap sachar socker 

Kyrkslaviskan 
Jag har tidigare nämnt detta namn. Kyrkslaviskan, som skapades som skrift-
språk i Bulgarien på 900-talet, är som namnet antyder det kyrkliga språket i 
den slaviska världen. Det utgör en mycket aktiv del i alla de slaviska litteratur-
språken. Dess position kan närmast liknas vid latinets inom de romanska språ-
ken och den katolska kyrkan. Av det sagda förstår  vi, att dess betydelse för  de 
olika slaviska språken är så grundläggande, att det är lönlöst att ens söka 
exemplifiera  detta. 

1200 - 1400-tal 
Som vi såg tidigare invaderade tatarerna stora delar av det slaviska området. 
De hade dock sitt centrum långt ner i sydöst och lät ryssarna leva ostört, bl.a. 
då det gällde religionen. Det var enbart skatteindrivning, som intresserade dem. 
Ämnesområden som fortfarande  uppvisar minnen från  tatarokets tid är ekono-
mi: 

Ka3na kazna skatt 
aem>ra den'ga småmynt (ry. idag 'den'gi' = pengar) 
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militära termer: 

TIO P Ma tiurma (persiska) fängelse 
Ka3aK kazak kosack 

andra områden: 

CTaKaH stakan glas 
6a3ap bazar basar 
KacfrxaH kaftan kaftan 
K>6Ka jubka kjol (jfr.  fr.'jupe') 

Ord av tatariskt ursprung, som beskrev nya verkligheter eller som bara 
lät exotiska fortsatte  att komma in i ryskan även senare. 

Ett intressant lån kom från  kinesiskan på 1600-talet: 

1 tjaj te 

Ordet kom in i ryskan 1638 samtidigt som drycken! Det kom troligen 
från  en nordkinesisk dialekt. Det västeuropeiska 'te' lär ha kommit båtvägen 
från  Kina och är ett ord från  en sydkinesisk dialekt. 

Fr.o.m. 1600-talet finns  det en mängd turkiska ord i den litterära ryskan. 
Deras funktion  är då av stilistisk art. Se på författare  som Pusjkin, Lermontov, 
Tolstoj. Detta är ett strålande exempel på språket som kulturspegel! 

Medeltida vetande 
All terminologi rörande vetandet på medeltiden kom via kyrkslaviskan, som ju 
var litteraturspråket, från  grekiskan och latinet (som en gång fått  det från 
grek.) och berörde områden som: matematik, filosofi,  etik, astronomi, geomet-
ri, grammatik, retorik, medicin: 

/JOKTOp doktor doktor 
anaTOMHfi anatomija anatomi 
ny/ibc pul's puls 
arrreKa apteka apotek (via polskan; 

tidigare 'apoteka') 
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Italienskan  berikade ordförrådet  inom konst och arkitektur, då italienska 
experter importerades till Ryssland och Kreml: 

apXHTeKTOp architektor arkitekt (grek.lånet 'architekton' 
försvinner) 

6yMara bumaga papper (ordet anländer tills. m. 
företeelsen  från  Italien år 1414) 

Växter,  gräs fick  namn från  latin och tyska på 1400 - 1500- talen och 
från  polska på 1600-talet. Orden är ibland översättningar: 

rBO30HKa gvozdika nejlika ('gvozd' = spik) 
neTpyiuKa petrusjka persilja (gr.'petros' = sten 

'selinon' = selleri) 
nacrrephaK pasternak palsternacka 
wa/icfreH sjalfej salvia 
iua$paH sjqfran saffran 

Polska låneord 
Det polska inflytandet  var mycket stort under hela den moskovitiska perioden 
(1400-1700tal) men främst  under 1600-talet. De historiska och politiska orsa-
kerna till detta hinner jag inte gå in på. Majoriteten av de polska lånen kommer 
från  latin, franska,  tyska. 

Militära  termer: 

aTa«a ataka attack 
Kapa&m karabin karbin 
MytiJKeT musjket musköt 

Politik och administration: 

aapec adres adress 
ryöepHHH gubernija guvernement 
HaUHR natsija nation 
no/MTHKa politika politik 
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198 

Socialt liv: 

aaMa dama dam 
KaBa/iep kavaler kavaljer 
Me6e/ib mebel' möbel 
MysbiKa muzyka musik 

Yrken: 

aBTop avtor författare 
nn*:enep inzjener ingenjör 
Aexapb lekar' läkare 

Vardagsliv: 

ziaMna lampa lampa 
gyTbiflKa butylka butelj 

Abstrakta subst.: 

Hflea  ideja idé 
npHHiwn printsip princip 

Peter den Stores tid 
Vid denna tid riktades all uppmärksamhet västerut. Det största intresset vändes 
mot Tyskland  och Holland,  vars tekniska kunnande fascinerade  Peter den store 
mycket. Lärda ryssar behärskade både latin och polska - dock icke andra euro-
peiska språk, varför  tsaren sände ut dem på "språkresor" i Europa. Den mod-
erna administrationen byggdes upp efter  svensk modell. Tsaren beordrade 
översättning av handböcker i navigation, matematik, befästningskonst.  Inom de 
flesta  områden lånas tyska och holländska ord. 

Administration: 

paTyuja ratusja rådhus 
$HCKa/l fiskal fiskal 



Matematik: 

npoueirr protsent procent 
cyMMa summa summa 

Sjöfart  och handel: 

MaTpoc matros matros 
cmpT spirt alkohol 
ane/ibCHH apel'sin apelsin 

Frankrike  och Italien  var också givare. Lånen rör: 
kultur, teater: 

>KypHa/i ijurnal tidskrift 
ra3eTa gaz'eta tidning 
aKTép aktior aktör 
AeKopawin dekoratsija dekoration 
po/ib rol' roll 

Vi får  nöja oss med dessa få  exempel och gå över till tiden efter  Peter den 
store. 

1700-talet efter  Peter den store 
Nu börjar regelrätta språkmän arbeta med det ryska språket. Grammatikor och 
ordböcker skrivs vetenskapligt. Michail Vasilevitj Lomonosov är den främste 
lingvisten - tillika grundare av Rysslands första  universitet (1755). Talad rys-
ka, kyrkslaviska och europeisk språkstil binds samman till en ny legering som 
skall beskriva den nya, sekulariserade kulturen. En nyhet för  denna tid är att 
man tillför  gamla ord ny betydelse, baserad på västerländska idéer. Mönstret är 
oftast  franskt: 

ursp. betydelse ny betydelse 
4epTa tjerta linje drag (fr.  'trait de visage') 
HaTypa natwra karaktär natur; det folkl.  'priroda' finns 

järnsid. 
c/ia/iKHHi sladkij söt (smak) mjuk, ljuv (karaktär), jfr.  'doux' 
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Fraseologiska nyheter fås  från  franskan: 

OflWM C/IOBOM med ett ord en un mot 
odnim slovom 
co BpeMeweM med tiden avec le temps 
so vremenem 
no MoeMy MHemw enligt min mening a mon avi 
po mojemu mneniju 

Utvecklingen under 1800-talet följde  i stor utsträckning på den inslagna 
vägen, samtidigt som den panslavistiska rörelsen medförde  puristiska inslag 
(bl.a. hos Dostojevskij). Det stora brottet kom med: 

1900-talet efter  oktoberrevolutionen 1917 

När vi talar om denna period måste vi göra en ny indelning. Nu är det den nya 
politiska och sociala utvecklingen inom landet som påverkar språket. Nya poli-
tiska verkligheter uppstår. Ord bildas för  att beskriva dem: 

K 0 A X 0 3 kolchoz (kol  lektivnoje choz iajstvo) 
kolchos, kollektivt jordbruk 

KOMCOMO/i komsomol (fommunistitjeskij  sojuz 
molodjozji) 
kommunistiska ungdomsförbundet 

Detta sätt att konstruera nya ord är det mest frekventa  under denna period 
- nämligen att ta första  ledet av två eller flera  ord och sammanfoga  dem till ett 
nytt ord. Ett annat sätt, som också är vanligt, är att använda enbart initialerna i 
olika ord: 

H3II NEP (No vaja Ekonomitjeskaja Politika) 
den nya ekonomiska politiken 

MK TJEKA (r/rezvyjtjajnajaÄTomissija po 
<IEKA borbe kontrrevoljutsijej, 

sabotazjem i spekuljatsijej), (hist.) 
SÄPO 
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Mycket av den revolutionära vokabulären hämtades från  tidigare inlånad 
utländsk ordskatt (flera  lån från  franska  revolutionens tid, vilket naturligtvis 
passade utmärkt). 

A e M O H C T p a i i H f l demonstratsija demonstration 
K O M M y n a kommuna kommun 
/ M K B H A a i l H H likvidatsija likvidation, avrättning 
u j T p e H K ö p e x e p sjtrejkbrecher strejkbrytare 

Dessa ord var dock inte var mans egendom. De kom från  det ledande re-
volutionära skiktet, som hade sina rötter i medelklassen och levde eller hade 
levt utomlands och läst västerländska, teoretiska verk och i vissa fall  själva 
skrivit böcker på andra språk. Låt oss se på två viktiga ord: 

ä O A b l l i e B H K bolsjevik 
M B H b L U 6 B H K mensjevik 

De uppkom efter  ryska socialdemokratiska partiets andra kongress i Lon-
don 1903, då det uppstod en spricka mellan Lenins anhängare - majoriteten = 
bolsjinstvo - och minoriteten = mensjinstvo. Efter  1917 blev dessa benäm-
ningar de gängse i alla folkgrupper: 

Bolsjevik = medlem av Lenins (majoritetens) parti 
Mensjevik  = medlem av motståndarpartiet (minoriteten). 

Dessa benämningar försvann  definitivt  vid den 19:e kommunistiska parti-
kongressen i Moskva 1952, då namnet 'bolsjevik' byttes ut mot 'kommunist',  ett 
ord som använts sedan länge. Under och efter  första  världskriget gjordes an-
strängningar att rensa ut utländska - främst  tyska - lånord ur ryskan: 

6yTep6poa x/ie6 c Mac/ioM 
(buterbrod) = smörgås (chleb s maslom) 
CaH&TOpHH 3/jpaBHHiia 
(sanatoriji) = sanatorium (zdravnitsa) 

Buterbrod byttes ut mot chleb s maslom (bröd med smör) - ett försök 
som dock misslyckades. Sanatoriji byttes ut mot zdravnitsa (hälsohem); det 
lyckades bättre. Idag finns  båda orden. 63 



För att nå ut till de breda folklagren  med sin propaganda i alla de nya tid-
ningar, som nu såg dagens ljus, måste man lära folket  förstå  den nya revolutio-
nära terminologin. Därför  gav staten ut små ordböcker med utländska lånord. 
Massorna var dock länge osäkra på vad de nya orden egentligen betydde. Så 
berättas t.ex. att en soldat i Röda armén på frågan  om han visste vad ordet 'o-
pium' i uttrycket "Religionen är opium för  folket"  betydde svarade: "Javisst, 
det betyder medicin!" Senare byttes ordet 'opium' ut mot 'durman' = bedöv-
ningsmedel! 

Under andra världskriget kom ett fåtal  lånord in i ryskan: 

rpenrKfcpyT grejpfrut (eng. 1939) grapefrukt 
6y/ibflC3ep bul'dozer (eng. 1940) bulldozer 
rawrcrep gangster (eng. 1941) gangster 

Under 40- och 50-talen försökte  staten rensa ut alla lånord. Ett vid denna 
tid nyutkommet ryskt lexikon, författat  av den sovjetiske lingvisten Ozjegov, 
blev bötfällt  för  att det innehöll främmande  ord! Exempel på ord som byttes ut: 

ro/ibKHnep golkiper målvakt ers. av ry.vratar' 
(dörrvakt) 

o$caHA ofsajd offside ers. av ry.vne igry 
(utanför  spel) 

Som en sammanfattning  kan sägas, att de flesta  lånorden under 1900-talet 
kommer från  engelskan och främst  berör de politiska och administrativa områ-
den, som vi delvis sett. Andra områden är: 
jordbruk: 

T p a K T O p traktor traktor 
KOMÖaHH kombajn skördetröska (eng. 'combine harvester1) 

industri: 

M0T0pn3a.un fi  motorizätsija motorisering 
3/ieKi pHcftHKauHA  elektrifikatsij a elektrifiering 
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Det sistnämnda ordet - elektrifikatsija  - användes, hur underligt det än 
kan låta, som flicknamn i rättrogna politiska familjer  på 20- och 30-talen. 

Kapitlet nya egennamn förtjänar  faktiskt  en liten kommentar. Fram till 
nu hade alla namn varit knutna till kyrkan - en tradition man nu avsiktligt sökte 
bryta. Några andra populära namn från  denna tid är: 

B/ia/i/ien Vladlen (yiadivcÅx  Leran) 
OKTflÉpHHa Oktjabrina (oktjabr = oktober) 
ÄBanrap/i Avangard (avantgarde) 
KoMMetfrapHJi Kommentarija (kommentar) 
EappHKaaa Barrikada (barrikad) 

Andra märkliga skapelser dök upp: Vinigret  och Embryon - påhittade i 
rent oförstånd.  De lät helt enkelt utländska och bra! 

Som ett kuriosum kan jag berätta, att när jag i augusti i år var nere i Prag 
på en konferens  i pedagogikens historia, lyssnade jag till en föreläsning  av en 
rysk professor  i femtioårsåldern  från  Moskva. Hon hette Kadrija  (= kader) Sa-
limova! 

Sedan 60-talet har importen av nya ord bara vuxit, och de puristiska strä-
vandena har mildrats. Nuförtiden  kan man i Pravda läsa någon enstaka insän-
dare, som ondgör sig över förekomsten  av sådana ord som: 

XOÖ&i chobbi hobby 
111 OpTbl sjorty shorts 
TOCT tost toast 

och ännu modernare skapelser. 
Jag vill sluta med att nämna två "moderna" ord i den sovjetiska vokabu-

lären, vilka ni alla känner väl till och som man lätt tror är nya. De är: 

nepecrpcMKa perestrojka omorganisation 
r/iacHOCTb glasnost' öppenhet, offentlighet 

Båda orden existerade långt innan Gorbatjov var påtänkt, men efter  hans 
nya politik kommer för  alltid dessa ord att vara politiskt och tidsmässigt stämp-
lade. 
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SPRÅK OCH IDENTITET I DE SLAVISKA 
LÄNDERNA 

februari  månad 1991 anordnades i Umeå av 
Europaklubben i samarbete med Umeå 
universitet och Folkuniversitet en 
föreläsningsserie  under rubriken 
Den nya identiteten i Öst - om den slaviska och 

östeuropeiska världen i omvandling. 
I denna serie höll jag nedan återgivna föredrag. 

Minns Ni den lilla gruppen turkbulgarer eller Bulgarien-
turkar, som i höstas företog  en fotvandring  till Statens 
invandrarverk i Norrköping för  att göra sin situation synlig och 
för  att få  gehör för  sina krav? De lyckades bara med den första 
hälften  och knappt ens det. Vad utgjorde de för  en minoritet i 
Sverige? Jag ska återkomma till dem längre fram. 
Det finns  en mängd minoriteter i Europa, precis som det finns  en 
mängd olika språk och folk.  De flesta  språken tillhör samma 
stora urfamilj  - den indoeuropeiska. 

När vi tittar på vårt gemensamma europeiska språkträd. ser vi 
att en gren består av balto-slaviska språk. Vi följer  den slaviska 
nerven i denna gren och kan där urskilja en språkhistorisk 
utveckling, som leder till den kronologiska indelningen 
3000-2000 f.  Kr. Urslavisk period 
2000-500 f.Kr  Samslavisk period 
På 500-talet e. Kr. börjar de stora folkvandringarna  i Europa, och 
vi ser hur slaverna breder ut sig åt öster, väster och söder. Från 
denna tid talar man om öst-, väst- och sydslaviska språk: 
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Östslaviska Västsiaviska gy l̂ftyiska 

- storryska 
- vitryska 
- ukrainska 
(=lillryska) 

- tjeckiska 
- slovakiska 
- polska 
- kasjubiska 
- sorbiska 

- serbokroatiska 
- slovenska 
- bulgariska 
- makedonska 

Detta är en ytterst schematisk språkpresentation, men syftet 
med föredraget  är inte att göra en språkhistorisk genomgång 
utan att visa på och exemplifiera  några av de många gränsmöten 
som är synliga i Europa. Vi kan tala om hela gränsknippen. 
För att belysa hur språkliga och kulturella gränser kan skilja sig 
från  geografiska  tänkte jag koncentrera mig på två större 
områden i Europa: det balkanska och det baltiska. 
Den kulturella gemenskapen inom Europa vilar sedan lång tid 
på kristendomen. Det som varit skiljande har varit formen  av 
kristendom: katolicism, protestantism, grekisk-ortodoxi. 

SPRÅK- OCH KULTURGRÄNSER PÅ BALKAN. 

Västeuropeisk och bysantinsk kulturkrets. 
Sydslaverna invandrade till Balkan under 600-talet. Redan 
under första  århundradet här delades Balkan i två intressesfärer 
som en följd  av det romerska rikets delning: 
Det romerska riket kristnade de västra och norra delarna och 
inlemmade dem i den västeuropeiska kulturkretsen. 
- Slovenien germaniserades och låg under Habsburgs överhöghet 
ända fram till första  världskriget. 
- Kroatien kom först  under ungersk makt men blev självständigt 
på 900-talet. Senare kom det att lyda under Österrike. 
- Dalmatien (idag en del av Kroatien) stred länge med Venedig, 
lydde länge under den staten men hamnade småningom under 
Österrike. 
Det bysantinska riket införde  den grekisk- ortodoxa läran. Det 
kyrilliska alfabetet  kom att användas i de södra och östra 
delarna (se nedan). Dessa områden kom senare att lyda under 
turkarna, som skulle vara herrar över dem i över 500 år. 
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Det osmanska väldet 
Innan vi fortsätter,  vill jag säga några allmänna ord om den 
tnrkiskn invasionen på hela Balkanhalvön. Det osmanska riket 
böljade breda ut sig över Europa med böljan i de sydöstligaste 
delarna av Balkan i början av 1300-talet, då turkarna lade under 
sig först  Grekland, Bulgarien, Makedonien för  att fortsätta  till 
Serbien, Bosnien, Albanien. När riket var som störst (1683), låg 
Europa - nästan ända bort till Wien - under dess så kallade ok. 
Som exempel på hur länge det främmande  herraväldet varade 
på Balkan kan nämnas, att Serbien erövrades år 1389 och 
återfick  självständigheten först  under andra hälften  av 1800-
talet. 

Europa under 
1500-talet 

Av detta inser vi, att Balkan inte är något enhetligt område. Det 
går en skarp kulturell gräns diagonalt över halvön i riktningen 
nordöst - sydväst. Denna gräns indelar Balkan i två skilda 
områden: 
- ett västeuropeiskt- katolskt område i nordväst bestående av 
Slovenien och Kroatien i Jugoslavien och ett 
- ett ortodoxt och delvis muslimskt område i sydöst bestående av 
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de jugoslaviska områdena Serbien, Makedonien, Montenegro, 
Bosnien-Herzegovina, liksom av Bulgarien, Albanien, Grekland, 
Rumänien. 

Låt mig nu presentera de olika slaviska länderna på Balkan: 

JUGOSLAVIEN 
Jag kommer här att beskriva Jugoslavien som det såg ut i slutet 
av 1990, eftersom förändringarnas  tid bara böljat ännu. 
Jugoslavien är en federation  med över 20 milj. invånare. Som en 
belysning av den ytterst komplexa bild landet utgör kan man 
presentera Jugoslavien på följande  sätt: 
Landet består av: 

6 delstater: Serbien (ca 8,5milj.) 
Kroatien (ca 4,5 milj.) 
Bosnien-Hercegovina(ca 3,5 milj.) 
Slovenien (ca 2 milj.) 
Makedonien (ca 1,5 milj.) 
Montenegro (ca 0,5 milj.) 
2 autonoma provinser: 
Vojvodina (40% ungrare, rumäner, slovaker) 
Kosovo-Metohija (majoriteten albaner) 

5 folk:  serber 
kroater 
slovener 
makedonier 
montenegriner 
9 minoriteter: 
albaner (största gruppen) 
bulgarer 
italienare 
rumäner 
slovaker 
tjecker 
turkar 
ukrainarte 
ungrare (näst största gruppen) 
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4 religioner 
grekisk-ortodoxa ( Serbien, Makedonien,Montenegro) 
romersk- katolska (Kroatien, Slovenien) 
protestanter (Slovenien, Kroatien,Vojvodina) 
muslimer (Bosnien-Hercegovina, Makedonien) 

3 språk: serbokroatiska 
slovenska 
makedonska 
många minoritetsspråk 

2 alfabet:  kyrilliska(Serbien, Makedonien,Montenegro) 
latin (Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina) 

albaner 

kroater > 70 % 
fesaan makedoner 

r««itenegriner 
serber > 9 0 % 

serber 49-65 % 

kroater > 50 % | M 1 bosniska musEmer bovener 

De slaviska språken i Jugoslavien 
1) Som vi redan sett har alla de olika slaviska språken ett 

gemensamt ursprung. 
2) Vi har vidare konstaterat att religionen har varit en 

enande och delande kraft  då det gällt olika 
gränsdragningar inom Europa. 
3) Vi ska nu se att religionen spelar en avgörande roll även när 
det gäller själva skriften  - bokstaven inom det slaviskspråkiga 
området. 
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Kyrillos och Methodius 
Karl den stores växande rike kändes hotfullt  för  de slaviska 
furstarna  i nordöstra Europa. För att hålla stånd mot detta hot, 
som rörde bl.a. människornas trosuppfattning,  ville den böhmiske 
storfursten  Rostislav stärka sitt eget område på alla sätt. Han 
vände sig år 864 till Bysans och Konstantinopel - som var det 
östromerska rikets centrum- med en bön om att dess kyrka 
skulle sända missionärer till hans land. Budet gick till de två 
grekiska bröderna Kyrillos och Methodius, som var utbildade 
lärare och missionärer. De var födda  i trakten av Saloniki 
i Makedonien, och de behärskade därför  både grekiska och den 
lokala dialekten, som var en sydslavisk,bulgarisk, dialekt. 
För att kunna sprida den grekisk-ortodoxa tron i tal och skrift 
uppe i norr, måste de först  konstruera ett slaviskt alfabet. 
Bröderna (främst  Kyrillos; därav namnet kyrilliskt alfabet) 
utgick ifrån  det grekiska alfabetets  majuskelstil, men många nya 
bokstäver måste till, då slaviskan ägde flera  ljud som grekiskan 
inte hade. Ett tidigare alfabet  fanns  faktiskt.  Det tillskrivs också 
Kyrillos. Det baserar sig på det grekiska alfabetets  minuskelstil 
och kallas det glagolitiska alfabetet.  De första  handskrifterna  var 
skrivna med detta alfabet. 

Kyrkslaviska 
Det språk bröderna skrev ner kyrkans texter på var den s.k. 
kyrkslaviskan, d.v.s. deras egen slaviska dialekt och således en 
sydslavisk variant av slaviska. Den kallas även fornbulgariska. 
Alla de olika slaviska civilisationerna hade olika lokala (öst-, väst-
sydslaviska) språk. Men allas första  litteraturspråk var dock 
kyrkslaviska. Det är faktiskt  det språk som än idag används i alla 
slavisk- ortodoxa kyrkor. 
Storfursten  Rostislavs insats var ovärderlig, då det var på hans 
initiativ det slaviska alfabetet  kom till. Som en historiens nyck 
kan dock konstateras, att varken det kyrkslaviska språket eller 
det kyrilliska alfabetet  idag längre används i hans forna  områden 
eller däromkring (Böhmen, Mähren, Polen, Slovakien). 

Låt oss återvända till Jugoslavien. Kyrkslaviskan var således det 
första  litteraturspråket för  serberna och kroaterna. Hos de 
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De fyra  evangelierna, Beograd 1552; 
serbisk text med kyrilliskt alfabet. 

Postilla, Tiibingen 1562; kroati^ text med glagolitiskt alfabet. 



ortodoxa serberna fyllde  detta språk alla skriftliga  funktioner 
ända till 1700-talet utan konkurrens från  lokala dialekter. 
I Kroatien, som tidigt kom under den katolska kyrkans beskydd, 
fanns  dock områden , där den grekisk-ortodoxa tron härskade. 
Där skrevs de kyrkslaviska texterna alltjämt med det 
glagolitiska alfabetet. 
Det är klart att denna kyrkslaviska influerades  av de lokala 
språken i Serbien och Kroatien. Man talar om serbisk- resp. 
kroatiskkyrkslaviska. Som en illustration av serbiskan visar jag 
ett serbiskt evangelium med kyrillisk skrift,  tryckt i Belgrad 
1552. Kroatiskan med glagolitiskt alfabet  illustreras med en 
postilla från  år 1562. 

Serbokroatiskan 
Det serbokroatiska eller kroatoserbiska språket är ett och samma 
språk - i Serbien skrivet med kyrilliskt och i Kroatien med 
latinskt alfabet.  För att ytterligare understryka komplexiteten i 
den jugoslaviska världen kan jag beskriva det officiella  språket 
idag: 
Serbokroatiskan förekommer  i tre huvuddialekter benämnda 
efter  ordet för  Vad': 

stokavski i södra och sydöstra delen av det slaviska 
området 

cakavski på Istrien och den kroatiska kusten 
kajkavski i nordvästra delen. 

Inom dessa huvudgrupper finns  dessutom olika uttalsformer  -av 
språkhistoriska skäl-.: 

i-kavski vanligast i de västligaste områdena 
je-kavski vanligast öster därom 
e-kavski. vanligast längst i öster 

När det serbokroatiska litteraturspråket fastställdes  på 1800-
talet valdes av alla möjligheter: 
stokavski-dialekten i ie-kavski-uttalsform. 

Det standardspråk som används i Serbien och Kroatien idag 
uppvisar mycket få  olikheter sinsemellan - och då gäller det 
främst  ordförrådet.  Man kan jämföra  dessa skillnader med dem 
som finns  mellan brittisk och amerikansk engelska. 
Serbokroatiska talas idag av ca 75% av den jugoslaviska 
befolkningen. 
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Låt mig kort presentera de övriga jugoslaviska delstaterna: 

MAKEDONXEN 
Makedoniens historia är gammal.liksom de omkringliggande 
områdenas. Det gamla makedonska området ligger inom dagens 
Bulgarien, Grekland och Jugoslavien, och det är bara Jugoslavien 
som givit Makedonien egen status. 
Makedonskan är ett sydslaviskt språk, som har vissa drag 
gemensamma med bulgariskan. Man använder det kyrilliska 
alfabetet.  Majoriteten av befolkningen  är grekisk-ortodoxt 
troende, men även många muslimer.fmns  i landet. 
SLOVENIEN 
Slovenerna utgör idag närmare 8% av Jugoslaviens befolkning. 
Till ytan är Slovenien den näst minsta delrepubliken, men det har 
den högsta levnadsstandarden i hela Jugoslavien. 
Av tradition tillhör slovenerna den romersk-katolska kyrkan. 
Slovenskan är ett sydslaviskt språk som klart skiljer sig från  de 
andra sydslaviska språken. Under Habsburgstiden var tyskan 
officiellt  språk i landet, och det språket undervisades i skolorna. 
Slovenskan skrivs med latinskt alfabet,  vilket bilden nedan visar. 
Det är en bibel från  år 1584. 

/.  £%GOS ESSOVE  Cap.* 
Shtiri  %'ode  Inu ena Vo la je fhla  is Edena,k'res(nakanju taifti  Virt, inu fé  je tamkaj delila 
»Viridahi. v*fh  tiri pogla vite Vode: Eni je bilu ime + * Pifon,  katcra tezhe okuli vfe  Deshcle Ha- sf'«U.  I 

vila,inu tamkaj (c najdeSlatu, inu leteDesheleslatu jc ner bulfhe  : Tamkaj fc  najde 
Bdcliium,inu ta slilahtni kamen Onyx. Tej drugi vodi je ime ' Gihon , katera texhe 
okuli vfc  Dcshele tch Murou.Trctji Vodi jeime^ Idckcl,katcra tezhe mimu Aflyrie. 
Iou zhctcrta Voda je ' Phrat. 

I IL CAP» 

TtiKolni Wif/bpmhprcr  1K84. 



BULGARIEN 
Majoriteten av Bulgariens befolkning  är grekisk-ortodoxt 
troende, men även en stor grupp muslimer finns  här. 
Bulgariens historiska storhetstid inföll  på 800-900-talen. 
Därefter  rådde turkisk överhöghet närmare 500 år. 
Självständigt blev landet åter först  1878 med rysk hjälp. 
Under denna långa tid stod det kulturella livet dock inte stilla. 
Böcker trycktes i grannlandet Rumänien - och hur det var 
möjligt ska jag strax berätta. Vidare importerades böcker från 
Ryssland. 
Den i detta land i gamla tider talade fornbulgariskan  fick 
avgörande betydelse för  alla slaviska litteraturspråk, som vi 
redan sett. Det var ju det språk som bröderna Kyrillos och 
Methodius talade och använde, när de konstruerade det s.k. 
kyrilliska alfabetet. 
Den första  i Bulgarien tryckta läroboken var en ABC - bok, 
"Riben bukvar" (=fisk  - ABC-boken), och den utkom 1824. Den 
fick  sitt smeknamn av att det i den förekom stora, vackra 
illustrationer av exotiska djur, bl. a. fiskar.  Som ett kuriosum och 
som ett talande bevis på kulturgränser vill jag visa lite klotter i en 
bulgarisk- kyrkslavisk ABC - bok och en turkisk barnteckning. 
Här möts ortodox och muslimsk kultur. 

Illustration ur ABC-bok 
"Fisk-ABC-boken", av 
P. Beron, 1824. 

. Ji; 
Bulgarisk-kyrkslavisk ABC-bok, 
Konstantinopel,1853 75 



Innan vi lämnar Bulgarien, måste vi leta upp vår 
minoritetsgrupp på väg till Statens invandrarverk i Sverige. 
Deras historia är tragisk. Och nu har vi möjlighet att förstå  det. 
Många av dessa människor är sentida släktingar till de turkar, 
som på 1300-talet kom till Bulgarien, slog sig ner där och 
uppblandades med den bulgariska befolkningen.När 
oroligheterna i Bulgarien tilltog på hösten 1989, koncentrerades 
en del av oron bland folket  mot den turkiska minoriteten, och 
man sökte få  ut dem ur landet. Det tragiska var att inte heller 
turkarna ville veta av dem. De själva kände sig förstås  som 
bulgarer. Ni minns kanske de enorma, fattiga  flyttlassen  från 
TV:s utsändningar. De flyende  tog sig till gränsen men måste 
vända åter. I Sofia  fullkomligt  invaderades Svenska ambassaden 
av asylsökande turkbulgarer. Många lyckades genom 
ambassadens försorg  ta sig till Sverige, innan den svenska 
regeringen införde  skärpta krav. Det är dessa människor som nu 
hoppas få  stanna i vårt land. 

Olika gränsknippen är tydliga på Balkanhalvön. En klar gräns går 
genom Jugoslavien. Man kan göra exempelvis följande  indelning:: 

RELIGIONSGRÄNSER: 
katoliker o. protestant er i nordväst: Slovenien, Kroatien,Vojvodina 
grekisk-ortodoxa i sydöst: Serbien, Montenegro, Makedonien Här 

återfinns  även Grekland, Bulgarien,Rumänien. 
muslimer i sydöst: Bosnien-Hercegovina, Makedonien. Här 

återfinns  även Albanien. 

SPRÅKGRÄNSER 
Sydslaviska språk är förhärskande  i Jugoslavien: 
serbiskan + kroatiskan är ett språk. 
slovenskan skiljer sig starkt. Den har flera  gemensamma drag 
med slovakiskan(ett västslaviskt språk) 
makedonskan har drag gemensamma med bulgariskan (ett annat 
sydslaviskt språk). 

KULTURGRÄNSER 
Här ser vi att kulturgränserna följer  såväl religionsgränser som 
historiska gränser: 
Bysantinsk - ortodox + muslimsk kultur återfinns  i de sydöstra 
delarna av Balkanhalvön: Serbien, Makedonien, Montenegro, 
Bosnien-Hercegovina, Grekland, Bulgarien, Rumänien, 
Albanien. 
Västeuropeisk - katolsk- protestantisk kultur ser vi i den 
nordvästra delen av Balkan: Slovenien, Kroatien. 
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RUMÄNIEN ligger på gränsen mellan Balkan och övriga 
Europa. 
Det bildades som stat 1859 av furstendömena  Valakiet och 
Moldavien, och år 1920 tillkom Transsylvanien. 
Det språk, som talas i landet är ett räto-romanskt språk, och det 
räknas till de romanska språken. 
Under 100-200-talen var landet en romersk koloni, Dacia, och då 
skedde en viss romersk invandring Därefter  strömmade olika 
germanska stammar in. Slaverna kom på 500-600 talen och 
senare besöktes Rumänien av både ungrare, tatarer och tyskar. 
Omgivna som rumänerna tidigt var av ukrainare, bulgarer och 
serber började även majoriteten av dem själva att omfatta  den 
ortodoxa tron och erhöll av den anledningen även det 
kyrkslaviska språket och det 
kvrilliska alfabetet. 
Det slaviska språket användes i kyrkan fram till 1600-talet, trots 
att folkspråket  var rumänska. Det kyrilliska alfabetet  behöll man 
ända till mitten av 1800-talet. 
Rumänerna klarade sig bättre undan det osmanska väldet på 
Balkan än både serberna och bulgarerna , varför  Rumänien 
utgjorde en viktig kulturell ventil under dessa tider. Många 
böcker för  serbisk och bulgarisk räkning trycktes i Rumänien, 
vilket inte innebar några tekniska problem, eftersom rumänerna 
då använde det kyrilliska alfabetet  själva. 
Här ser Ni två rumänska kyrkliga texter skrivna på 
kyrkslaviska med kyrilliskt alfabet. 

*XfS4fH  • til M1?CTlMHT<fy8  • tI0CT!(*iW ,̂ AU0"-1 

UfH  ÅCÄflVAMlW.  . UIH i j t l l jut A^TOTk *«Tl K* 
ijiÄn • UP* MHTJP»*I c TI /.tniprt UJH 11X SFT HNI U*IH 
CIP*AH-I( KI IFF H I I OYIHAT NIEIVRXAI «*HRF*«A A 0 4 

MtffMÄTHSl  4>1H Mlf  niKAT0c2»Afc  • r;«<n B4U B*' 
(JLHHCTI-LF<TD ATPIMVTL ÄK^UAOYN • M4H8|)»TO<I M * 
F.ILVJ, . MTÖLJH -1HHHI * H « I ) » ! ! » * ' * * « • C 1 H M « " 
MAätHHI A«IH|«««4 ,_>;ÖWl)t H(At'»t •> 
iPlq^T jf.'.  Af*-<«T*  C$KTÄ ff  Alf  • KOyCIJITt 4 , 

Y ff  Af  MHTifK  U1H It <|i4fH<rtO  tlHUJU UIH fcikjSftl  « 
UlÄ HESOHHIJ*.<J>Oy TOKMHT* 

C$iiii)H UTÉHH • UB <J>«XTA c it t XXHTE mit 
Y ff  Af  MHTifK  Ull 

C$1UI|H UTÉI)H 

De fyra  evangelierna, Sibiu, 1546. 7 7 Evangeliebok, Bra§ov, 1581 



Innan vi lämnar Balkan, måste vi faktiskt  även nämna landet 
ALBANIEN 
Dess tidigaste historia är höljd i dunkel, men på 600-talet bredde 
slaviska stammar ut sig över Balkan och således även ner i 
Albanien.På 1300-talet kom turkarna och invaderade landet. 
Fram till 1600-talet var Albanien främst  kristet: i norr katoliker 
och i söder grekisk-ortodoxa. Därefter  böljade en islamisering, 
och idag är nästan 75 % av albanerna muslimer. 
Albanskan är ett indoeuropeiskt språk, som brukar räknas som 
en egen språkgrupp. 

På vår väg upp mot Baltikum passerar vi 
UNGERN 
Landet är omgivet av de slaviska länderna Jugoslavien, 
Tjeckoslovakien, Sovjetunionen och även av Rumänien och 
Österrike. Det ungerska folket  har alltid varit språkligt och 
etniskt främmande  i sin omgivning, då ungerskan är ett finsk-
ugriskt språk, som inte är besläktat med något språk runt 
omkring. Av denna anledning har dess egenart kunnat bevaras, 
och därför  är Ungern språkligt det mest enhetliga landet i 
Osteuropa. På grund av sitt språkliga och etniska främlingsskap 
har landet länge ansetts utgöra ett gränsområde mellan öst och 
väst. 
Majoriteten av befolkningen  är katoliker, och den näst största 
gruppen utgörs av protestanterna. 

TJECKOSLOVAKIEN 
Tjeckoslovakiens, eller närmare bestämt Böhmens, Mährens och 
Slovakiens historia går jag inte in på utan nöjer mig med att 
konstatera, att förbindelserna  med den tyska kulturen alltid varit 
starka. 
I dessa områden talas västslaviska språk och följaktligen 
används det latinska alfabetet.  Inom parentes kan nämnas, att 
skillnaden mellan tjeckiskan och slovakiskan är ungefär  lika stor 
som mellan svenskan och norskan. 
Majoriteten av befolkningen  är och har varit katoliker i olika 
former  (bl.a. husiter), men även lutheraner (bl.a. herrnhutare) 
finns.  Närheten till det tyska riket har ofta  tagit sig kulturella 
uttryck. Boktryckarkonstens spridning till dessa områden så 
tidigt som 1473 är exempel på detta. 

78 



Den trojanska krönikan, Plzen', 1468-1479. 
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POLEN 
Inte heller Polen ska jag stanna upp i, då detta land behandlats av 
tidigare föredragshållare.  Jag konstaterar bara dess nära 
historiska förbindelser  tidvis med Sverige men främst  med 
storfurstendömet  Litauen under lång tid. 
Polskan är ett västslaviskt språk, som skrivs med latinskt alfabet. 
Polen var tidigt vänt både mot Tyskland och Frankrike, vilket 
syns i en mängd lånord, vilka tagits in i polskan och sedan förts 
vidare till ryskan. 
Katolicismen har alltid varit mycket stark här, och härifrån 
utgick den jesuitiska propagandan mot den slaviska världen med 
böljan i slutet av 1500-talet. 

ur B.Paprocki: Dygdens boning, 1578. Bilden föreställer  en 
examination av studenter vid Krakowakademien år 1401. 
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UKRAINA 
Enligt många, äldre forskare  är detta område urhemmet 
(tillsammans med Polen) for  de slaviska stammarna - norr om 
Karpaterna. 
Att de östslaviska stammarna splittrades en gång berodde 
mycket på mongolinvasionen på 1200-talet. Då avskars de 
nordliga och östliga områdena från  de västliga och sydvästliga 
(Ukraina och Vitryssland). De sistnämnda kom småningom att 
tillhöra storfurstendömet  Litauen och senare Polen- Litauen, 
vilket medförde  en språklig och kulturell uppdelning av det 
östslaviska området. 

Vi kastar en sidoblick österut mot 
RYSSLAND 

Inom det gamla ryska riket har alltid talats ryska - ett östslaviskt 
språk. Alfabetet  är det kyrilliska, dock med vissa bestående 
justeringar gjorda av Peter den store i böljan av 1700-talet. 
Människorna har alltid varit ortodoxt troende. 
Hela detta område är relativt homogent, både då det gäller språk, 
religion och kultur. 
Trots Gyllene hordens ockupation av stora delar av landet under 
1200-1400-talen har inga avgörande avtryck satts i kultur, 
religion och språk i de ryska områdena. Naturligtvis finns  ett 
flertal  lånord bevarade (t.ex. 'dengi'= pengar, 'tiurma'= fängelse, 
'stakan' = glas, 'kazak'= kosack, bazar'. kaftan'). 
Ett sydslaviskt inflytande  på den skrivna ryskan från  och med 
sekelskiftet  1300-1400 kan noteras. Detta berodde på, att en 
mängd serbiska och bulgariska teologer och kyrkomän flydde 
undan turkarna i sina respektive hemländer på Balkan och slog 
sig ner i det moskovitiska Ryssland. 
Här följer  några illustrationer: en visar en ABC - bok från  år 
1637 med en illustration av hur undervisningen kunde gå till ,en 
annan utgör en sida i en encyklopedisktisk ABC - bok gjord av 
författaren  och pedagogen Istomin år 1694. Slutligen ser vi hur 
Peter den store med egen hand skrivit in ändringar i det 
kyrilliska alfabetet  för  att på så sätt skapa ett civilt, sekulariserat 
alfabet.  Året är 1710. 
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ABC-bok av V.F. Burtsov, 1637. ABC-bok av K Istomin, 1694. 
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Peter den stores egna överstrykningar i alfabetet,  1710. 
82 



SPRÅK- OCH KULTURGRÄNSER I BALTIKUM 

Benämningen Mare balticum är gammalt. Baltikum som 
begrepp kom tidigt att innebära anspelningar på det tyska och 
lutheranska i dessa områden, enligt prof.  Aleksander Loit på 
Centrum för  baltiska studier i Stockholm. Och då inbegreps bara 
Estland och Lettland en tid. 
Vidare har man under långa tider talat om de baltiska länderna 
och menat de små staterna vid Baltiska havet - alltså rent 
geografiskt.  Under 1600-talet utgjorde dessa länder en svensk 
östersjö-provins och under 1700-talet en rysk. 
Baltikum innefattar  från  senare hälften  av 1800-talet även 
Litauen, som i böljan var en aning "efterblivet"  i förhållande  till 
de båda andra länderna, då livegenskapen avskaffades  50 år 
senare där. 

ESTLAND 

Estland är till ytan den minsta baltiska staten men icke desto 
mindre en av de rikaste delrepublikerna i hela Sovjetunionen. 
Estniskan är ett finsk-ugriskt  språk och därigenom en språklig 
broder till finskan.  Man skriver med latinskt alfabet. 
Den förhärskande  trosuppfattningen  är den protestantiska -
samma förhållande  som i Lettland. Under reformationen 
"räddades" Estland och även Lettland åt lutheranismen av 
svenskarna. Den kulturella utvecklingen var likartad i Estland 
och Lettland. 
Efter  reformationen  böljade kyrkliga böcker tryckas på det egna 
språket estniska resp. lettiska. Både estniska och lettiska bönder 
lät sina barn gå i sockenskolor för  utbildade lärare och erhöll på 
så sätt en bättre skolbildning än den som erbjöds i Ryssland vid 
samma tid. 
Historiskt hade adeln stor makt i dessa områden, och tvskan var 
det officiella  språket fram till 1860-talet, då russificeringen  satte 
in och panslavismen bredde ut sig. Kulturen var starkt 
tvskinfluerad under hela denna period. 
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LETTLAND 

Lettiskan är ett baltiskt språk och är inte alls besläktat med 
estniskan. Lettiskan är en språklig broder till litauiskan. Man 
använder det latinska alfabetet. 
Letterna är protestanter som esterna. Deras religionshistoria 
sammanfaller  i stort med Estlands. Den kulturella utvecklingen 
är delvis gemensam med esternas, och det tyska inflytandet  har 
varit mycket starkt även här. 

LITAUEN 

Det språk som talas här är ett baltiskt språk, litauiska. Språkligt 
är det broder till lettiskan. Det latinska alfabetet  används även 
här. 
Historiskt, kulturellt och religiöst skiljer sig Litauen markant 
från  både Estland och Lettland. Befolkningen  erkänner sig till 
den katolska tron, och deras historia sammanfaller  med Polens 
under långa tider. 
Kontakterna med de västslaviska polackerna påverkar dem på 
olika sätt. 
Litauen har en mycket rik kulturhistoria, som jag inte hinner gå 
in på här. Jag vill dock nämna, att på 1500- och 1600-talen var 
landet -främst  staden Vilnius- ett stort tryckericentrum. Där 
trycktes böcker för  olika konfessioner  - katolicismen, 
protestantismen och den slaviska ortodoxin - och på olika språk -
kyrkslaviska, polska, ryska, latin, tyska grekiska, litauiska - och 
med olika alfabet  - latinskt, kyrilliskt och grekiskt -
Historiskt har Litauen en lång gemensam tid med Polen - först 
som eget storfurstendöme inom Polen och senare som en del av 
det. Slutligen hamnade Litauen 1795 under Ryssland efter 
Polens tredje delning. 
Som en illustration av den språkligt rika bakgrunden i Litauen 
visar jag några exempel: en sida ur Apostol /Apostlagärningarna/ 
av den litauiske nestorn inom boktryckarkonsten, Skorina. Den 
är skriven med kyrilliskt alfabet.  De andra illustrationerna är 
exempel på två litauiska författares  verk skrivna på litauiska 
med latinskt alfabet. 
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Estland: Nya testamentet, TallimL715. Lettland: Ordbok, 
skriven på tyska, Riga 1638. 

Litauen: 
Apostlagärningarna, 
G.F. Skorina,Vilnius, 1525. 

Katekesen, 
M. Mazvydas, 
Königsberg, 1547 85 

Katolsk postilla, 
M. Dauksa 
Vilnius, 1599. 



Här avslutar jag denna korta exposé över de baltiska länderna 
och deras olika gränser. Baltikum utgör ett tydligt exempel på 
hur olika gränser kan korsa varandra. Detta kan visas på i ett 
annat sätt: 

språklig gräns: 

religionsgräns: 

kulturell gräns: 

Estland a Lettland + Litauen 

Estland + Lettland a Litauen (+polskt) 

Estland + Lettland o Litauen(+slaviskt) 

dagspolitisk gräns:.-
Estland + Lettland + Litauen a Sovjet (slaviskt) 

Exemplet BALTIKUM visar åskådligt att det är många 
omständigheter som bestämmer våra olika gränser. Under olika 
tider och förhållanden  kan också olika gränser understrykas 
som speciellt viktiga. Så poängteras idag i Estland de gamla 
historiska banden med Sverige som en tung motvikt mot den 
sovjetiska övermakten. När den nuvarande estniske presidenten 
Ruiitel nyligen var på besök i Sverige underströk han betydelsen 
av att svenska turister besöker Estland. "De utgör en livlina, och 
är en symbol för  Estlands samhörighet med Norden". I Lettland 
och Litauen understryks den geografiska  närheten med Sverige 
och att Östersjön är ett gemensamt hav. Inom Baltikum talar 
man inte alls om den språkliga olikhet, som finns.  Motsatt nämns 
inte med någon större emfas  det gemensamma språkliga 
ursprunget i de olika slaviska länderna. 

När det gäller JUGOSLAVIEN kan vi konstatera, att den 
kulturella gränsen snarast skiljer de språkliga tvillingarna 
serber och kroater åt. Här är uppenbarligen det gemensamma 
språket av underordnad betydelse, medan det kulturella, 
historiska och religiösa arvet väger mycket tyngre. 
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Avslutningsvis kan man fråga  sig om inte det faktum,  att 
det existerar så många gränsknippen i östra Europa, rentav ökar 
möjligheterna för  dessa områdens närmande till det övriga 
Europa och i framtiden  till EG. Den europeiska gemenskapen 
har ju den klara målsättningen att sudda ut vissa gränser, 
medan man arbetar för  att förstärka  andra, att tillvarata 
egenarten inom vaije område. 
För att uppnå ett mångkulturellt och fullvärdigt  Europa måste 
hänsyn tas till de olika folkens  mångsidiga kulturella yttringar, 
där själva språket utgör en viktig beståndsdel. 
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Tusenårig kyrka i perestrojkans 
Sov j etunionen. 

leksander Nevskij-klostret, grundat år 1710 
vid en av Nevaflodens  stränder i Leningrad, 
ligger inbäddat i snö nu i december. De låga 
byggnaderna som bildar muren till kloster-
området lyser karmosinröda i skymningen, 

förgyllda  tornspiror glimmar från  Bebådelsekyrkans tak. 

Överjordiskt skön når oss sången redan på kyrkogården, där 
bland andra Dostojevskij, Tjajkovskij och Lomonosov vilar, och 
när vi träder in strömmar den emot oss i all sin prakt. En liten 
kör från  högsta sopran till lägsta bas leder i dialog med 
prästerna gudstjänsten framåt. 
När ögonen vant sig vid det svaga skenet från  alla de levande 
ljusen, ser vi det vackra kyrkorummet med den stora, 
skimrande, förgyllda  ikonostasen framme  i mitten. Prästerna 
svänger sina rökelsekar, läser sina texter, går in och ut genom 
ikonostasens portar. 
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Och där står de: de små, svartklädda gummorna med hucklen 
på huvudet, djupt försjunkna  i andakt. De korsar sig, mumlar, 
ibland knäböjer de ända ner till kyrkgolvet. En ung, svartklädd 
nunna gör ideligen korstecknet som i trance. Plötsligt 
släpperhon graciöst en tjock handske framför  sig på lagom 
avstånd och efter  ännu ett korstecken faller  hon ner på knä 
precis på den plats där handsken ligger - en mycket klok åtgärd 
med tanke på det iskalla golvet. Hon böjer huvudet mot marken, 
förblir  i den ställningen en lång stund och sedan reser hon sig 
snabbt upp och lyckas få  med sig handsken. Detta upprepas 
flera  gånger. Alla deltar i gudstjänsten stående- av vördnad för 
Gud; i ortodoxa kyrkor sitter man inte och ändå kan en ortodox 
mässa vara i många timmar. 

lasnost i kyrkan 
Det är en vanlig onsdagskväll, men kyrkan får 
ständigt nya besökare - mestadels äldre 
människor, företrädesvis  kvinnor, men även 
flera  ungdomar slinker in; vi ser till och med tre 

militärer i uniform.  I denna trevande nya öppenhetens tid har 
även inställningen till kyrkan och kyrksamheten mjukats upp, 
något som uppskattas av de av lång tradition djupt troende 
ryssarna. Att denna omsvängning sker just år 1988 ser en del 
människor som ett(Guds?) tecken; i år firar  nämligen den ryska 
kyrkan 1000 år. 
I Sovjetunionen har jubiléet uppmärksammats försiktigt.  Det är 
glädjande att man även i Sverige noterat det: I Uppsala 
domkyrka finns  en liten utställning i Oxenstiernska gravkoret 
och på Historiska muséet i Stockholm invigdes en 
ikonutställning med anledning av milleniet. 

estors-krönikan 
Storfursten  Vladimir i Kiev skickade år 987 ut 
flera  emissarier i världen för  att dessa skulle 
utforska  olika trosläror. Sändebuden kom hem 
och förtalte  så sina iakttagelser: "Vi har varit 

hos bulgarerna och vi såg hur de bad i sin helgedom, som kallas 
moské, de står där oomgjordade: först  bugar de sig, tittar än hit 
än dit, som vansinniga och det är ingen glädje i dem, bara 
sorgmod och en stor stank. Deras lag är inte god. 
Och vi kom till tyskarna och såg en annan gudstjänst i deras 
helgedom, men såg ingen skönhet. 
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Och vi kom till det Grekiska landet och vi fördes  dit där de tjänar 
sin Gud. Och vi visste inte om vi var i himmelen eller på jorden-
för  på jorden finns  det inte en sådan syn eller en sådan skönhet 
och vi vet inte ens hur vi skall kunna berätta om det. Vi vet 
allenast att Gud där dväljs bland människorna och att guds-
tjänsten är bättre än i något annat land. Vi kan inte glömma 
denna skönhet, för  den som smakat sötman tar sedan inte av 
det bittra." 

På detta sätt beskriver den medeltida ryska Nestorskrönikan 
hur det gick till, när det avgjordes vilken religion det ryska 
folket  skulle omfatta.  Efter  en sådan beskrivning var det lätt för 
furst  Vladimir att bestämma sig och han lät döpa sig och sitt 
folk.  Enligt sägnen skedde detta år 988. 
Den böhmiske storfursten  Rostislav, som ville stärka sina 
undersåtar i den rätta -ortodoxa- tron på det slaviska 
tungomålet i kamp mot det starka frankiska  inflytandet  vände 
sig år 863 för  att få  hjälp till Bysans och Konstantinopel, som 
var det östromerska rikets centram. 
Uppdraget gick till de två bröderna och missionärerna Kyrillos 
och Methodios, som var uppvuxna i Saloniki-trakten, där en 
sydslavisk dialekt talades. Med utgångspunkt från  den och med 
det grekiska alfabetets  majuskelstil (versaler) som mönster 
konstruerades så det första  slaviska alfabetet,  som efter  sin 
skapare kom att kallas det kyrilliska alfabetet.  Det betraktas som 
ett filologiskt  mästerverk. På detta sätt skapades det första 
slaviska litteratur- och skriftspråket  och det grundade sig 
således på en sydslavisk dialekt. Det hade konstruerats för 
religiösa ändamål och all andlig litteratur i alla slaviska ortodoxa 
länder (Ryssland, Serbien och Bulgarien) skrevs uteslutande på 
detta språk från  900-talet fram  till 1600-talets mitt och även 
ännu längre. Språket under de första  århundradena kallas 
fornkyrkslaviska  och från  mitten av 1000-talet kan vi börja 
tala om östkyrkslaviska (rysk-kyrkslaviska) och 
sydkyrkslaviska (serbisk- och bulgariskkyrkslaviska). 
Hädanefter  börjar sakta de olika slaviska folkspråkens 
inflytande  på det liturgiska språket göra sig mer och mer 
märkbart. 
De kyrkans män -munkar, missionärer, präster- som var och 
en satt på sin kammare och gjorde vackra handskrifter  och 
avskrifter  av äldre material, använde sig samtliga av det 
kyrkslaviska språket oberoende av i vilket land de levde. 
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Kyrkslaviskan har behållit sin fulla  kraft  som kyrkospråk under 
hela historien in i vår tid. 
Om man idag bevistar en ortodox gudstjänst, får  man lyssna till 
samma språk som prästen för  flera  hundra år sedan använde i 
sin mässa- och detta oberoende av om kyrkan står i Serbien, 
Bulgarien eller de ryska delarna av Sojetunionen. 

eter den stores perestrojka 
På 1700- talet händer något dramatiskt i 
Ryssland (samma utveckling sker i det övriga 
slaviska området, dock något senare). Det är 
folkspråket  som stiger fram  på scenen som 

självständigt litteraturspråk. Det första  tryckta profana  verk 
som ser dagens ljus i Ryssland är en militärstrategisk bok tryckt 
på - kyrkslaviska! Detta var år 1647 och året därpå kom en 
grammatik. Småningom dök en del andra texter med profant 
innehåll upp- fortfarande  på kyrksMska och i relativt ringa 
omfattning. 
Men nya tider stundade med den starkt västeuropeiskt 
orienterade härskaren Peter den store. Under sina många och 
långa resor till 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 för  i Holland. Han var inte sen att ta 
efter  denna nymodighet. Ett stort hinder fanns  dock:språket. 
Den redan existerande kyrkslaviskan kunde han omöjligen 
använda. Varför?  Peter den stores viktigaste mål var att bli 
envåldshärskare och han var på god väg: lyckosamma strider 
mot den främsta  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 vid denna tid spelade honom i 
händerna. Genom att begränsa det existerande skriftspråket  -
kyrkslaviskan- till 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. Gamla bokstäver som inte hade något uttalsvärde 
ströks. Det nya alfabetet  fick  naturligt nog låna vissa drag av det 
latinska. Resultatet var klart 1707 och kallades grazjdanka, det 
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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  till något annat än 
religiösa texter - ett förbud  som dock inte alltid respekterades. 

iden står stilla 
När man besöker en ortodox kyrka är det som 
tiden hade stått stilla. Samma ritual, samma 
gester och tecken som man kan läsa om i 1600-
talstexter används än idag. Av Peter den stores 

omvälvningar märks intet här inne och språket är detsamma 
som för  flera  hundra år sedan. Frågan är om inte en 1600-
talsryss, om han som en deus-ex-machina kom ner i 
kyrkorummet, skulle känna sig mer hemmastadd och lättare 
förstå  allt som sades än dagens sovjetiske medborgare på gatan 
bara tjugo meter bort! 
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Dagbok från  perestrojkans Bulgarien 

Måndag 6 november 1989 
I rum 1425 på fjortonde  våningen på hotell Novotel Evropa i 
Sofia,  Bulgarien ligger jag och slötittar på hotell-TVns enda 
program: en holländsk film med nertonat holländskt tal, engelsk 
textremsa och högljudd bulgariskdubbad dialog. Utanför  fönstret 
har brandröken lagt sig. När jag för  någon timme sedan anlände 
hit, stod byggnaden tvära över gatan i ljusan låga, gatan var fylld 
av Sofias  alla brandbilar, spårvagnarna stockade sig i båda 
riktningarna så långt ögat nådde utefter  Dimitrovgatan. Då 
röken emellanåt lättade, såg jag rader av bulgariska flaggor 
utplacerade inför  morgondagens firande  av oktoberrevolutionen 
i Sovjetunionen. 
Dagen böljade vid halvsextiden på Arlanda. I Wien hann jag få 
iväg ett vykort till barnen, för  man vet aldrig -eller rättare sagt-
man vet hur postgången är i Östeuropa. På planet till Sofia  är vi 
inalles 12 personer. Vi närmar oss staden. Vyn utanför 
flygplansfönstret  är östeuropeiskt storstadstypisk: klungor med 
kalla, ödsliga höghus i en mycket gles bebyggelse, 
fabriksområdena  är omfattande,  skorstenarna står som en 
avlövad björkskog. Den bulgariska miljögruppen EKO-Glasnost 
har uppenbarligen mycket att arbeta med och kämpa mot. 
Smogen ligger tung över hela området. 
När vi landat, ser jag att folk  går i bara skjortan utanför  fönstret, 
utmed flygplatsfasaden  står några gula rosor fortfarande  i blom. 
Ankomsthallen är fylld  av glada människor med 
cellofanförpackade  chrysantemer som ska ta emot 
hemvändande resenärer denna helgdagsafton  inför  firandet  av 
den stora Oktoberrevolutionen Dock finns  här ingen -ens utan 
chrysantemer- som väntar på mig som avtalat är. Här finns  bara 
glada, inofficiella  personer. Jag väntar i två timmar, lika 
inofficiellt  - även på ett annat sätt: jag blir hela tiden vänligt men 
bestämt tilltalad av ivriga, inofficiella  taxichaufförer  med 
dollarglimt i ögat. 
Småningom blir jag trött på att stå som en västerländsk 
skyltdocka. Jag avtalar med en äldre auktoriserad taxichaufför 
att han ska köra mig till Svenska ambassaden inne i staden - föga 
anande att jag ska tillbringa hela eftermiddagen  med denne 
sympatiske, bulgarisk-makedonske 60-årsman. Att han är 
makedomer tar jag som ett gott omen. Det är nämligen två 
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makedonska bröder, som är den egentliga orsaken till att jag 
befinner  mig här i Sofia  begåvad med ett forskarstipendium av 
Svenska institutet och bulgariska staten. Jag ska försöka  få  så 
mycket information  som möjligt om de äldsta tryckta, bulgariska 
ABC-böckerna. Det kyrilliska alfabetet,  som dessa böcker är 
skrivna med, konstruerades ursprungligen av de två 
makedonska bröderna Kyrillos och Methodius.i böljan av 860-
talet. Så sluts cirkeln... 
Det som slår mig, när jag tittar ut genom bilrutan är att 
människor ser relativt välklädda, välmående och glada ut. Det är 
visserligen helg, men... 
Inne i centrum ligger en lätt ålderdomlig stämning över parker 
och hus. Folk sitter ännu i november ute på gatuserveringarna 
och dricker kaffe  eller ännu starkare ting. 
För att göra en lång, intrikat historia kort om taxijakten på 
svenskar, officiella  bulgariska representanter, 
hotellreservationer osv. känns det härligt att fem timmar efter 
ankomsten ligga på sängen i ett hotellrum och njuta över att 
äntligen vara framme! 
Jag älskar hotellrummen i Östeuropa inte på grund av den 
speciella lukten av desinficeringsmedel  och tvål - fast  den kan 
också ha sin speciella charm - nej, det är TV- och 
radioprogrammen som gör mig lyrisk. Efter  de stela 
nyhetsinslagen kommer ofta  klassisk musik. Denna dag är 
speciellt härlig: eftersom David Horowitz gick ur tiden för  ett par 
dagar sedan 85 år gammal, kan man se och höra honom i TV och 
på radio spela både Beethoven och Chopin - länge! 

Tisdag 7 november 
Oktoberrevolutionen firas! 
Jag intar min frukost  på sängen! Här är det fortfarande  möjligt 
att få  denna lyx till ett rimligt pris. 
TV böljar sina sändningar tidigt denna stora dag med flera 
barnprogram. Barn berättar om den store Lenin, om 
broderlandet Sovjetunionen och om de nära kontakterna. En 
rysk, vackert illustrerad barnfilm följer. 
Jag beslutar mig för  att ta en titt på sta'n, innan jag ska ge mig av 
till ambassaden för  samtal och lunch. Ett svagt duggregn faller  i 
den ljumma helgförmiddagen.  Elden och röken från  husbranden 
tvärs över gatan har lagt sig. Husets tak är helt borta, nakna 
skorstenar pekar upp mot den grå himlen. Nu ser jag tydligt de 
stiliga arrangemangen med de bulgariska röd-grön-vita 
flaggorna  utmed flertalet  gator i centrum. Tvärs över de största 
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gatorna hänger klarröda banderoller med texter som "Länge leve 
den stora oktoberrevolutionen!", "Ära vare socialismens 
grundare!" med bilder av Lenin. 
På en av huvudgatorna kommer en bredaxlad, gråklädd 
procession vankande fram mot en hög Leninstaty. Det är höga 
militärer och andra dignitärer. De stannar i stram givakt 
framför  statyn. Unga militärer i uniform modell ä - de ser ut som 
operetthjältar- går fram till Lenins fötter  och lägger ner kransar 
och buketter. Den bulgariska nationalsången spelas, därefter  den 
sovjetiska och det sista jag hör innan jag avlägsnar mig är 
Internationalen. 
Klockan åtta på kvällen börjar på TV i nyhetsprogrammet Dnes 
(Idag) ett 20 minuter långt inslag från  Röda torget i Moskva med 
tal från  tribunen ovanpå mausoleet. Där står Gorbatjov, Ryzjkov 
och flera  andra potentater. Det långa inslaget avslutas så på ett 
fantastiskt  sätt: den bulgariske TV-reportern med fotograf  lyckas 
ta sig upp på tribunen och får  en egen intervju med Gorbatjov på 
ort och ställe, medan folkmassorna  defilerar  förbi  och vinkar 
nedanför.  Gorbatjov är mycket älskvärd och samarbetsvillig och 
säger att "de två senaste åren, ja alla år av perstrojka har varit 
betydelsefulla  och avgörande". Han önskar det sovjetiska folket 
allt gott, han önskar att "förnyelsen  ska fortsätta,som den här 
TV-intervjun uppe på mausoleet är ett exempel på". 

Onsdag 8 november 
Äntligen min företa  arbetsdag. I hotellvestibulen väntar min 
bulgariska beledsagarinna Maja utvald för  att hon behärskar 
tyska, ett språk som vi dock inte använder oss av, då hon talar sin 
bulgariska och jag rådbråkar både serbokroatiska och ryska. 
Vi ger oss ut på gatan i jakt på taxi för  att ta oss till biblioteket. 
Gatubilden är nu en helt annan än under mina två helgdagar. 
Gatorna är svarta av människor, spårvagnarna proppfulla.  Vi 
väntar länge på an taxi, ger upp och tar spårvagnen. Med nöd 
och näppe lyckas vi ta oss upp. Stämningen är vänlig -och 
nyfiken  på mig!- trots trängseln. Människorna ser rätt 
välmående ut, så icke vagnen. Träramarna runt fönster  och 
takluckor är murkna, det är rått och fuktigt  i avsaknad på 
element. 
Sista biten promenerar vi längs den bredaste gågata jag någonsin 
gått på. Det känns ödsligt som på Röda torget. På ena sidan 
tornar ett stort marmormausoleum upp sig. Snett över gatan ser 
jag den totala motsatsen: en rysk - ortodox kyrka, uppförd  runt 
1910 som ett tack till det ryska folket  som kämpat för  sina 
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bulgariska bröder. Då vi hör vacker sång strömma ut, ber jag att 
vi ska gå in. Därinne möts vi av samma värme, ljus och dofter 
som alltid i en ortodox kyrka. 
Efter  denna korta stund av lugn känns det lätt att träda in i 
Bulgariens äldsta universitet (grundat 1888, när turkarna 
slutligen var ute ur landet) för  att ge sig i kast med den 
obligatoriska byråkratin. Allt går faktiskt  som en dans. Jag 
behöver bara fylla  i fyra  olika papper för  att få  en passersedel till 
universitetsbiblioteket. Maja får  dock extrajobb: hon måste 
avfatta  flera  skrivelser till undervisningsministeriet och andra 
instanser och bifoga  mina officiella  papper för  att jag ska få 
arbeta med de bulgariska handskrifter  och inkunabler, som är av 
intresse för  mitt forskningsarbete.  Senare måste jag även be att få 
göra fotokopior...(jag  vågar inte tänka tanken) * 
Sedan sitter jag i bibliotekets handskriftsavdelning  och studerar 
de kataloger som serveras mig. Stämningen är underbart 
gammalmodig. Arbetsborden består av gamla, små, rangliga, 
fristående  skrivbord. I fonden  står en "kateder" belamrad med 
papper, böcker, en liten blomkruka, ett par koppar gammalt 
kaffe  - och en telefon,  som ringer oavbrutet. En flitig  bibliotekarie 
svarar energiskt och högt. 
Jag avslutar dagens arbete kl. 16, när jag har ett avtalat möte 
med den professor,  som är vetenskapligt ansvarig för  min vistelse 
här. Det blir ett kort, officiellt  samtal angående olika detaljer och 
önskemål. Denna avslutning blir det mest stelbent byråkratiska 
på hela dagen. 

Lördag 11 november 
Så har det då hänt! Dagen D, igår, märkte jag inget av det. Det lär 
ha offentliggjorts  igår kl. 19. Då satt jag på konsert, ingen speciell 
stämning kunde jag förmärka  på hela kvällen. Idag, lördag, när 
jag besökte affärer  och två muséer, såg för  mig gatubilden ut som 
vanligt. Det var först  ikväll, när jag kom hem till bulgariska 
vänner på middag, som jag fick  höra glädjebudskapet (som de i 
sin tur hört via vänner på telefon  från  Västtyskland): Zjivkov 
hade avgått! Det skålades för  denna omvälvande händelse. Hela 
kvällen och natten hade människor firat  och gråtit av glädje, de 
hade aldrig vågat tro, att denna dag skulle komma. Den officiella 
förklaringen  till Zjivkovs avgång sägs vara, att han egentligen 
velat avgå för  ett år sedan, men att partiet lyckats övertala 
honom att sitta kvar. "Efter  år av hopplöshet och apati känns 
livet äntligen värt att leva!" som en gäst sa. "Livet kan inte 
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förändras  på en dag, men kan nu bara gå åt ett håll -framåt,  om 
än långsamt." Kvällens TV-program innehåller ett långt referat 
av den nye ledaren Petar Mladenovs deklarationer och 
programförslag. 

Måndag-torsdag, 13-16 november 
Livet böljar långsamt förändras.  Tidningar, TV och radio återger 
olika uttalanden som Mladenov gör. Man offentliggör  även 
namnen på alla de personer, som tidigare på grund av kritik 
förlorat  medlemskapet i partiet, men som nu åter tas in. 
På universitetet sjuder det av rykten, spekulationer, hos en del 
tvivel hos andra åter hopp. På måndagen skulle enligt den 
ordinarie ordningen rektor för  en ny fyraårsperiod  väljas av det 
akademiska rådet. Sammanträdet höll på till kl. tre på natten. 
Under dagen hade den allmänna församlingen,  bestående av 
lärare och professorer,  lämnat förslag  till det akademiska rådet, 
att den gamle rektorn -under lång tid personlig rådgivare åt 
Zjivkov- skulle avgå. Ett enda namn gavs som alternativ, och 
man gjorde klart för  rådet att om inte denne kandidat - tidigare 
utesluten ur partiet och avsatt från  sin post p.g.a. kritik av 
Zjivkov- valdes, skulle hela den allmänna församlingen  upplösas. 
Många lärare, som tidigare utan förklaring  fått  sluta sin 
anställning, ska återanställas, säger ryktena. Flera varnar för  att 
demokrati inte kommer att införas,  då många väntar på att 
äntligen få  ta hämnd för  allt de fått  utstå. Andra kritiska röster 
på universitetet säger, att lärarna är så upptagna av den nya 
situationen, att de glömmer bort studenterna, som sägs vara 
villrådiga, likgiltiga och deprimerade. De säger. "Vad gör det för 
skillnad? Även om nya figurer  kommer som ledare, är 
situationen densamma - hopplös!" 
Människan på gatan gläder sig dock uppenbarligen. Historierna 
böljar redan flöda.  Det sägs t.ex. att det är omöjligt att få  tag på 
bulgarisk vodka någonstans i Sofia;  den tog slut under 
glädjefirandet  i helgen! 

Fredag 17 november 
Denna sista dag händer avgörande saker på den politiska arenan. 
Petar Mladenov väljs officiellt  till ny president. TV sänder direkt 
från  folkförsamlingen.  Många bulgarer frågar  sig om det kan bli 
någon verklig förändring  med Mladenov, som under 17 år var 
Zjivkovs utrikesminister. Andra invänder att "man kan inte ta 
någon från  gatan." 
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På TV reser sig den ene efter  den andre och berättar om olika 
felaktigheter  Zjivkov gjort sig skyldig till, hur ineffektivt  och 
olagligt landet styrts, hur Zjivkov skott sig personligen på 
Bulgariens bekostnad. Ett exempel på hur omvälvande och 
osäker situationen är iför  politikerna utgör det tal som en ledamot 
höll för  en stund sedan-jag såg det själv på TV. Han betonade 
vikten av den stora ,politiska förändringen,  betygade sin 
trofasthet  och avslutade med att säga att han" med fiill 
övertygelse och stor entusiasm ska arbeta för  -Todor Zjivkov— 
jag menar, Petar Mladenov!" 
Det fortsätter  timme efter  timme. Jag hör det i varje affär  jag 
besöker. När jag tar taxi hem till hotellet, berättar den kvinnliga 
taxichauffören  olika Zjivkov-historier och säger sig ha hört, att 
hans barnbarn redan dagen efter  hans avgång flytt  ur landet. 
Olika rykten berättar att Zjivkov redan dött, andra säger att han 
sitter hemma och trycker. 
När jag slutligen far  ut till flygplatsen,  ser jag på flera  ställen folk 
samlas i stora grupper för  att formera  sig till den demonstration, 
som regeringen utlyst till i eftermiddag för  att ta loven av den 
stora, "oorganiserade", folkliga  demonstrationen som ska äga 
rum imorgon, lördag kl. 11 på Aleksander Nevskijplatsen, och 
som mina vänner ska delta i. 

PÅ 
Lördag 18 november 
Umeå 
Til min stora glädje hör jag på svensk radio, att 
lördagsdemonstrationen samlade över 100.000 deltagare och att 
en mängd krav kunde föras  fram.  Jag undrar om ny vodka 
kommit in till butikerna; det är säkert mycket stor efterfrågan  på 
den idag... 
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FRÅN VIKINGARNAS NOVGOROD TILL GORBATJOVS MOSKVA. 
En seminarieresa i tid och rum. 

En plan över Gamla Novgorod avritad på en ikon från  slutet av 
1600-talet 

Det började med en klargörande översikt över den rysk-
ortodoxa kyrkans utveckling och ställning i dagens 
Sovjetunionen, och det slutade med en vandring i stilla vårregn 
bort till Pasternaks grav i Peredelkino. 
Det var UHÄ som under tiden 18-27 april 1991 anordnade ett 
seminarium förlagt  till Leningrad- Novgorod- Moskva med 
sammanbindande bussresor. Inbjudna deltagare var forskare  i 
teologi, slaviska språk, religionsvetenskap, litteraturvetenskap, 
historia, musikvetenskap, kulturgeografi,  kulturvetenskap, 
statskunskap från  11 olika universitet och högskolor i Sverige 
Som en av deltagarna från  Umeå universitet kunde jag inte nog 
glädja mig åt och vid flera  tillfällen  understryka den 
tvärvetenskapliga inriktningen, som ju kändes hemtam för  en 
umeforskare  och som även denna gång visade sig vara 
befruktande. 
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Leningrad 
Efter  den i ingressen omtalade översikten över den ryska 
kyrkan den första  kvällen följde  ett par dagar fyllda  av besök på 
kloster och i kyrkor, bl.a. i Kazankatedralen. Denna katedral är 
idag åter i bruk som kyrka efter  många års dyster 
törnrosasömn som statligt museum för  ateism och 
religionshistoria. Vi fick  kyrkan visad av en guide, som just lärt 
om från  guide av ateismmuséet till guide av Kazanmuséet, 
vilket i vissa stycken tycktes innebära vissa svårigheter. 
På vår färd  ut till Ksenias kapell, även det nyligen återöppnat, -
man måste säga att Gorbatjov gjort en del för  kyrkan-
diskuterades livligt i bussen de heliga dårarnas roll i den ryska 
kyrkan. Här finns  inte utrymme att närmare gå in på detta 
kapitel, men den som läst rysk skönlitteratur har ofta  mött 
dessa dårar (bl.a. hos Dostojevskij). Ksenia är en av de få 
kvinnliga dårarna i Kristus . Hon levde i slutet av 1700-talet. 
Tidigt änka efter  en högt uppsatt militär, ställde hon sig utanför 
samhället, klädde sig i sin mans uniform,  hävdade att hon var 
han och vandrade omkring barfota  på Sankt Petersburgs gator 
bedjande för  sina medmänniskor. Kapellet vi besökte byggdes 
till hennes minne. 

Den rvska nationalismen och kristdemokraterna 
En kväll inbjöds ryska representanter att diskutera den ryska 
nationalismen. Det var sex medlemmar i det kristdemokratiska 
förbundet  av Sankt Petersburg. De berättade, att före  1 januari 
i år var alla partier utom det officiella  kommunistpartiet 
förbjudna.  Nu existerar redan ca 20 större partier med egna 
tidningar. Inom kommunistpartiet finns  idag olika 
strömningar,bl.a. neomarxister eller neobolsjeviker, 
reformkommunister  och högerförnyare,  som vill införa 
marknadsekonomi. 
Det kristdemokratiska förbundet  tillhör högerblocket inom den 
konservativa rörelsen. Huvudfrågor  för  dem är de mänskliga 
rättigheterna, den europeiska kristendomens kultur, gräns-, 
valuta- och medborgarrättsfrågor.  På en fråga  om hur de såg 
på de olika minoriteterna inom Ryssland framgick  det klart, att 
ryssar bör bebo Ryssland och att de andra bäst hör hemma i 
sina hemtrakter. En författare,  också inbjuden till detta 
seminarium, berättade att författarförbundet  fortfarande  har 
många kommunister bland sina medlemmar liksom även 
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liberaler av olika schattering. Han berättade vidare, att den 
äldsta litteraturen varit helt okänd för  det sovjetiska folket 
under de senaste 70 åren. Nu försöker  man reparera skaden 
genom att för  barn ge ut bl.a. en serie på 15 band om ryska 
ortodoxa helgon. "Det är mycket viktigt att ha böcker hemma 
när barnen just lärt sig läsa". Dessa böcker är skrivna på ett 
modernt språk med en modern pedagogik så att de är begripliga 
för  dagens barn - dock utan att förvränga  det ortodoxa och 
historiska innehållet, framhöll  han. 

Novgorod 
Söndagen 21 april vändes kosan söderut. Vi for  genom snöblask 
de 19 milen till Novgorod.och fick  under bussfärden  lyssna till 
de första  föreläsningarna  författade  och framförda  av oss 
deltagare.1 Först ut var den speciellt inbjudna deltagaren på 
denna resa,.professorn  och akademiledamoten Gunnel 
Vallquist, som höll ett fantasieggande  och spirituellt föredrag 
om rysk folktro.  Ytterligare ett föredrag  kan nämnas, det 
handlade om nutida sovjetisk musik och det rysk-ortodoxa 
arvet. 
Novgorod innanför  sin mur med den breda floden  Volchov 
nedanför  var en imponerande syn. Det var lätt att föreställa  sig 
våra förfäder  vikingarna komma farande  på sina skepp. De, 
liksom senare de hansaitiska köpmännen, måste ha blivit lika 
hänförda  som vi, trots att inte alla dagens guldglänsande 
kyrkkupoler lyste upp himlen på den tiden. 

Moskva 
Måndagen 22 april tillbringade vi i bussen från  tidig morgon till 
sen kväll på den 52 mil långa resan till Moskva. Tiden ägnades åt 
presentation av olika föredrag  allt från  boktryckarkonstens och 
religionspolitikens Litauen på 1500-talet, film  och konst 
representerade av Tarkovskij och Malevitj till 1990-talets 
ryska historia och splittringen inom dagens ryska kyrka. 
Veckan i Moskva ägnades åt seminarier rörande den ryska 
kyrkan och dess roll idag, prästutbildningen, bibelsällskapets 
verksamhet samt åt den ryska intelligentian. I alla dessa 
seminarier deltog olika ryska representanter. 

iUHÄ utgav i december 1991 en bok, där de flesta  av de under resan hållna 
föredragen  finns  återgivna. Titeln lyder: Rysk resa. Ett UHÄ-seminarium i 
april 1991. Utg. Lars Haikola, Stockholm 1991. 
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Seminarium i Danilovklostret 
Vi besökte Danilovklostret, Moskvas äldsta kloster, där vi 
träffade  en officiell  representant, teologie professor  och till 
ursprunget vitryss, vilket han flera  gånger underströk. Nu är 
han verksam som professor  i den romerska kyrkans historia 
och handhar officiellt  relationerna mellan Rom och Moskva. Han 
linjerade upp grunddragen i den ortodoxa kyrkans teologiska 
tänkande. Han menade, att under slutet av 1800- och början 
av 1900-talet, då kyrkan var ekonomiskt utarmad, var den 

"otroligt rik i teologiskt tänkande. Ni kan inte ana vår rikedom!" 
Under denna period förberedde  kyrkan en radikal förnyelse. 
Om dagens situation sade fader  B., att kristendomen på nytt 
måste införas  , då kyrkan inte längre är levande. 1000-
årsjubileet av ryska kyrkans existens för  tre år sedan var blott 
en historisk manifestation.  Vidare berättade han, att till kyrkan 
kommer idag välutbildad ungdom, och för  detta måste kyrkan 
vara beredd: prästerna måste kunna tala deras språk, förstå 
deras bilder. Söndagsskolor har börjat öppnas, dock råder stor 
brist på lokaler, lärare, präster. Präster är tillåtna att komma till 
grundskolan och undervisa, men de är ej utbildade för  detta än. 

Den rika och den fattiga  kyrkan. 
Fader B. säger med ett varmt leende att " vi har blivit en fattig 
kyrka igen, och det är bra! Förr var vi rika och omoraliska: de 
fattiga  svalt, medan kyrktornen kläddes i bladguld!" 
Idag öppnas tusentals kyrkoroch kloster. Skolor vill kyrkan 
bygga; allt detta kostar pengar. Kyrkan hjälper även på annat 
sätt. Över 50 % av Sovjetunionens hjälp till utlandet kommer 
från  kyrkan, ett faktum  som tidigare ej fått  offentliggöras. 
Allt fader  B. berättade finns  ej utrymme att återge här, men 
avslutningsvis vill jag återge hans syn på den historiska 
utvecklingen. Folket börjar, enligt honom, bli medvetet om att 
det blivit lurat på sin historia. På 20-talet flirtade  sovjetmakten 
med Rom, då det rådde hungersnöd och de behövde hjälp. Idag 
reser Gorbatjov till Rom och besöker påven. 

Den rvska intelligentian 
Av de många övriga seminarierna vill jag här bara återge ännu 
ett, det om den ryska intelligentian. Två f.d.  och en fortfarande 
verksam medarbetare i den radikala veckotidningen Ogonjok 
var inbjudna. Vi konstaterade samstämmigt, att det alltid 
funnits  en djup klyfta  mellan den ryska intelligentian, som stått 
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för  liberala idéer och den stora bondebefolkningen  som alltid 
levat i armod både ekonomiskt och intellektuellt. 
Analfabetismen  var mycket hög ännu i slutet av 1800-talet, ja 
ännu senare. 
Dagens intellektuella samlades i sin ungdom hemma i köken hos 
varandra -man talar idag om "köksrevolutionen"-, då det var 
förbjudet  att ägna sig åt "subversiv" verksamhet. Den starkaste 
drivkraften  för  dessa eldsjälar var att inte lämna landet utan 
verka inom dess gränser. Idag talar man om två sorters 
emigranter: yttre och inre. Våra ryska gäster underströk att 
det är ett nederlag för  ett land, när det existerar inre 
emigranter. 

Postperestrojkans tid 
Idag råder postperestrojkans tid i Moskva, upplystes vi om. 
Ingen framträdande  inhemsk litteratur har publicerats under 
perestrojkan. Delvis pga pappersbristen trycks nu bara 
nyutgåvor av ryska och utländska klassiker vid sidan av den 
stora världslitteraturen från  hela 1900-talet, vilken 
sovjetmedborgarna hittills varit undanhållna. Den ryska 
intelligentian misstror Gorbatjov och hans kulturpolitik. 
På en fråga  om den ultranationalistiska organisationen Pamjat -
som ordagrant betyder 'minne', 'åminnelse'- och dess ställning 
sade våra ryska deltagare, att Pamjat på ett mycket aktivt sätt 
använder sig av kyrkan och religionen i sin propaganda. "Man 
bör betänka, att Pamjat är organiserad på samma sätt som den 
officiella  kyrkan". 
Journalisterna drog en intressant parallell mellan dagens 
kommunistiske chefredaktör  på Ogonjok och Gorbatjov: de är 
lika gamla, båda kommer från  provinsen och har liknande 
bakgrand. De är båda politiskt och socialt modiga med tanke på 
ursprunget. Båda har haft  lika lätt att ändra sig i sina beslut. 
Bägge genomlever nu en kris: "de har nått sitt tak. De har gjort 
enorma hopp uppåt i karriären och kommit mycket långt. Men 
nu har de blivit rädda..." 

Vid Pasternaks grav 
Sista dagen besökte vi den mytomspunna ryska författarbyn 
Peredelkino. Här har många av 1900-talets stora 
författarpersonligheter  haft  sina datjor (sommarhus). Boris 
Pasternak tillhörde de allra första  som fick  möjlighet att bosätta 
sig här ute. Här trivdes han. Här skrev han småningom "Doktor 
Zjivago". Huset står helt orört sedan 30 maj 1960, då han 

103 



avled, märkt av alla de stridigheter, som tilldelningen av 
Nobelpriset 1958 ledde till och som medförde  att Pasternak 
avsade sig priset. 
När Pasternak begravdes en av de första  dagarna i juni var det 
ett underbart försommarväder.  En oändlig kö av sörjande 
människor väntade i timmar utanför  hans hus och långt ut på 
byvägen att få  ta ett sista farväl.  Ut genom de öppna fönstren 
strömmade musik. Där inne vid familjens  stora flygel  satt den 
världsberömde pianisten Svjatoslav Richter hela dagen och 
spelade till Pasternaks ära all den musik han älskade högst. 

Den seminarieform,  som jag här berättat om, har UHÄ använt 
sig av förut,  berättar doc. Lars Haikola, som varit ansvarig för 
detta projekt. Dock har rekryteringsbasen inte varit så bred 
tidigare. Alla vi deltagare var rörande ense om att just denna 
tvärvetenskapliga bredd gjorde att seminariet blev så 
fruktbärande  för  alla, både då det gällde att få  ny kunskap, nya 
arbetskontakter och att delge sina egna synpunkter och 
resultat. 
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