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Abstract: Slavic Languages in a Book Honoring King Gustav III of Sweden
In 1784 the Congregatio de Propaganda Fide in Rome published a unique edition to celebrate the visit
of King Gustav III of Sweden (1746–1792). The book contains a poem by Gudmund Jöran Adlerbeth
praising the Swedish king in forty-six different languages, including seven translations into Slavic
languages (Bulgarice, Dalmatice, Illyrice, Polonice, Russice, Ruthenice, Serviane) printed in three
different alphabets: Latin, Glagolitic, and Cyrillic. The present paper offers a description of some
linguistic features of the different Slavic texts and attempts an analysis of how these features relate to
the respective language designations and script systems. Through a comparison with other polyglot
editions from the late sixteenth to the early nineteenth centuries, the Slavic texts are put in a broader
perspective, and their relationship to the history of Church Slavonic is discussed.

1. Inledning
Inom ramarna för sin omfattande produktion av tryckta böcker för missionen inom och
utom Europa trycktes av den katolska kyrkans Sacra Congregatio de Propaganda
Fide i Rom (i det följande ”Propaganda Fide”) under 1600- och 1700-talen ett
betydande antal böcker på olika slaviska språk, eller i vilka texter på slaviska språk
förekommer.1 Ett antal av dessa böcker finns bevarade på svenska bibliotek,2 och i
föreliggande uppsats3 kommer jag att rikta uppmärksamheten framför allt på en sådan
bok vilken har en mycket speciell anknytning till Sverige, nämligen den hyllningsbok
till Gustav III som överlämnades till denne när han den 2 april 1784 besökte
Propaganda Fide och dess tryckeri. Regnér (1784:158) beskriver i Svenska Parnassen
Se bl.a. Peri 1985:121f, Burić 1973. För en övergripande historik över Propaganda Fides tryckeriverksamhet se
Henkel 1971, 1973, 1977.
2
Bland de slaviska böcker tryckta av Propaganda fide av vilka exemplar idag återfinns på svenska bibliotek kan
nämnas t.ex. Azbukividnêk 1629, Bukvar 1753, Ispoviedaonik 1630, Ispravnik 1635, Meditationes 1638, Život
1638.
3
Arbetet med föreliggande uppsats har utförts inom ramen för det år 2010 påbörjade projektet Digitaliserade
beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv,
finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, se Ambrosiani & Granberg 2010.
1
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för år 1784 överlämnandet av hyllningsboken till kungen: ”Rom. Uti förl. April, då
Hans Maj:t Konungen af Sverige hedrade Samhället Pro fide propaganda härstädes
med des Höga Besök öfverlemnades til Hans Maj:t en Lof-skrift, med alla
nedannämde uti Congregationens tryckeri befinteliga stilar, af det innehåll, som de
kände språken utvisa, bestående af 25 blad.” Regnér berättar vidare (1784:159) att den
hyllningsvers till Gustav III som är tryckt i boken har författats av ”K. Exp. Secret. Hr.
Gudm. Adlerbeth” (1784:159), och i sin dagbok från Italienresan beskriver även
Adlerbeth samma tillfälle varvid han också kortfattat beskriver bokens innehåll (se
Adlerbeth 1902:163):4
”Första sidan företedde en svensk vers, den jag på anmodan författat så lydande:
Om Rom har kungar sett ur Nordens kalla rike,
som krossat all dess prakt och och ljutit strömmar blod,
det ser ur samma land i dag Augusti like
ge vittra konster lif och snillen eld och mod.
Hvarefter följde öfversättningar af samma vers på fyrtiofem språk.
Således lärer knappt någon monark blifvit berömd på flera tungomål än Gustaf III, och,
om mig tillåtes att magnis componere parva, ingen författare öfversatt på flera än jag.”5

Exemplar av den aktuella hyllningsboken till Gustav III (Specimen 1784) finns idag
bl.a. på Kungliga biblioteket i Stockholm och på Norrköpings stadsbibliotek. Tidigare
fanns dessutom ett exemplar på Lunds universitetsbibliotek, men detta är tyvärr
förkommet.6 Exemplaret på Kungliga biblioteket är bundet i ett s.k.
Drottningholmsband (beskrivet av Lindberg 1972:78 [nr 10]: ”Röd marokäng,
akanthusvolut.”), på främre pärmen med texten ”Bibliotheket på Drotningholm” och
på bakre pärmen med texten ”Öfwerlemnad till Konungen af Societate P. Propaganda
Fide i Rom 1784”,7 medan Norrköpingsexemplaret, vilket ingår i den s.k.
Finspongsamlingen (se Lundstedt 1883:240), endast har ett enkelt omslag av papper.
Sammanlagt är minst sjutton exemplar av Specimen 1784 kända.8
4

För bakgrunden till Adlerbeths text, som tar upp ett tema av Jacob Jonas Björnståhl, se Lindberg 1973:22–24.
Björnståhl hade besökt Propaganda Fide redan år 1772 (se Björnståhl 1780:343, Walde 1918:102f).
5
Frågan om förhållandet mellan Adlerbeths original och de olika översättningarna kräver ytterligare utredning. I
många av texterna uppträder i första raden nämligen istället för det mer ospecifika ”kungar […] ur Nordens kalla
rike” den visigotiske kungen Alarik, som intog Rom i början av 400-talet, och i många texter sägs det också
explicit att Adlerbeth med formuleringen ”Augusti like” avser kung Gustav. Se t.ex. versionerna på italienska
och franska: ”ITALICE / Roma fra l'armi un dì vide Alarico / Tutta del Tebro devastar la riva: / Vede or
GUSTAVO; questi inerme, e amico / Con la presenza su l'orna, e ravviva.” (s. 14); ”GALLICE / Rom vit Alaric
dévaster ses rivages, / Elle voit aujourd’hui GUSTAVE, ami des arts, / Pere de ses peuples, et modele des sages,
/ Des rayons de sa glorie orner le champ de Mars.” (s. 9). Även översättningarna till slaviska språk innehåller
denna kontrast mellan Alarik och Gustav.
6
Enligt 1:e bibliotekarie Eva Nylander vid Lunds universitetsbibliotek (brev den 24 oktober 2011) saknades
boken vid en revision 1979 och den har därefter inte återfunnits.
7
Specimen 1784 ingick i en större bokgåva till Gustav III, se Lindberg 1973:22–27, 77f, som under rubriken
”Presentband från Propaganda Fide i Rom” förtecknar sammanlagt tio titlar.
8
Förutom de ursprungligen tre exemplaren i Sverige är minst fjorton ytterligare exemplar kända: tre exemplar i
Italien (på Biblioteca Casanatense i Rom, Biblioteca comunale Augusta i Perugia och Biblioteca Palatina i
Parma), fyra exemplar i Tyskland (på Bayerische Staatsbibliothek i München, Niedersächsische Staats- und
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På bokens första, opaginerade sida återfinns följande text:
REGI . GVSTAVO | REGIS . FEDERICI . FILIO | SVECIS . GOTHIS . VANDALIS | IMPERANTI
| PRAESIDES . ET . ALVMNI . COLLEGII | CHRISTIANO . NOMINI . PROPAGANDO | QVOD |
LINGVARVM . EXPERIMENTA . PVBLICANTIBVS | INDVLGENTISSIME . ADFVERIT |
ITERVMQVE | AD . OFFICINAE . LIBRARIAE . COGNITIONEM | LYCEO . SVCCESSERIT |
HONORIS . ERGO | LITTERARIVM . FORMARVM . OMNIGENARVM | SPECIMEN | LAETI .
LIBENTES | DEDICANT | VT . ARGVMENTVM . SIT . ROMANAE . SOLICITVDINIS | DE .
RECTA . ORBIS . INSTITVTIONE | NE . VSQVAM . GENTIBUS . DESINT | QVAE . LINGVA .
SVA . VTILITER . LEGANT

På bokens sista sida, även den opaginerad, återfinns följande text:
ABSOLVTVM . EST | SPECIMEN . HOC . IDIOMATVM . ET . CHARACTERVM
EXOTICORVM | QVO . PLAVDERETVR . FELICI . ADVENTI | GVSTAVI . III. SVECIAE
REGIS | TYPIS . SACRAE . CONGREGATIONIS | DE . PROPAGANDA . FIDE | MENSE
MARTIO . ANNI . MDCCLXXXIIII | PIO . SEXTO . PONT. MAX | CATHOLICAM
ECCLESIAM . MODERANTE | QVI | MVLTIS . ANNIS . VIVAT . FLOREAT . IMPERET

|
.
.
.

Däremellan återfinns på sidorna 1–23 fyrtiosex olika versioner av den av Adlerbeth
författade hyllningsversen. På s. 1 återfinns texten först på latin9 och därefter på
svenska:
SVECE
Om Rom har kungar sett ur Nordens kalla rike,
Som krossat all des prakt och gutit forsar blod,10
Det ser ur samma land i dag AUGUSTI like
Ge vitra konster lif och snillen eld och mod.

Därefter följer återstående texter i bokstavsordning.11

Universitätsbibliothek i Göttingen, Sächsische Landesbibliotek i Dresden och Würtembergische
Landesbibliothek i Stuttgart), två exemplar i Frankrike (på Bibliothèque nationale de France och Bibliothèque
Mazarine, båda i Paris), två exemplar i England (Cambridge University Library och Society of Antiquaries of
London Library), samt tre exemplar i USA (på Columbia University Libraries i New York, Newberry Library i
Chicago, samt på Beinecke Rare Book and Manuscript Library vid Yale University i New Haven, Connecticut
[se http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/printoneITEM.asp?pid=2014577&iid=1060769 (bilder
av ss. 3, 11, 16, 18, 20, 22)].
9
”LATINE / Amplius haud me mores Alarici Roma furorem / Res fato versas nunc meliore vides. / Nam Te
GUSTAVI recreat praesentia; gaude / Quod Te nunc tanti Principis ornet amor.”
10
Jmf. Adlerbeth 1902:163, som redovisar en något annorlunda formulering av slutet på andra raden i versen:
”ljutit strömmar blod”.
11
Femton texter är härvid tryckta med det latinska alfabetet (Latine, Svece, Anglice, Dalmatice, Epirotice,
Gallice, Germanice [med fraktur], Hibernice, Hispanice, Hollandice, Hungarice, Italice, Lusitanice, Marastice,
Polonice), fem med det kyrilliska alfabetet (kyrkoslaviska typer) (Bulgarice, Russice, Ruthenice, Serviane,
Valachice), en text med det glagolitiska alfabetet (Illyrice/Charactere Hieronymiano), två med det grekiska
alfabetet (Graece samt ”Idem vernaculo idiomate”), fem med arabisk skrift (Arabice, Curdistanice/Charactere
Arabico, Persice/Lingua Arabica, Tartarice/Charactere Arabico, Turcice), två med kinesisk skrift (Sinice,
Tunchinice), samt ytterligare sexton texter tryckta med olika ”exotiska” typsnitt (Aethiopice seu Abyssine,
Armenice, Barmanice seu Bomanice, Brammhanice sive Indostanice, Chaldaice, Colchice/Lingua Iberica
Ecclesiastica, Coptice seu Aegyptiace, Etrusce (vilken följs av samma text (?) transkriberad med latinska
bokstäver ”Latine sic sonat”), Hebraice, Iberice seu Georgiane, Malabarice seu Samscrudonice,
Malabarice/Charactere Chaldaico Estranghelo, Rabbinice, Samaritane, Syriace, Tibetane). Jmf. utgivarens
kommentar i en not i utgåvan av Adlerbeths dagbok: ”Sid. 162. Latin etc. Såsom läsaren märker begagnas

9

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 53, 2012

2. De slaviska texterna
Specimen 1784 innehåller sju verser på slaviska språk, av vilka två är tryckta med
latinska typer (Dalmatice, Polonice), en med glagolitiska typer (Illyrice/Charactere
Hieronymiano), och fyra med kyrilliska typer (Bulgarice, Russice, Ruthenice,
Serviane).12
Tabell 113 ger en översikt över benämningar på respektive slaviska språkversioner i
Specimen 1784 samt i sex övriga verk, vilka samtliga innehåller texten till bönen
Fader Vår på olika språk: Bohorič 1584 (som utöver den grammatiska beskrivningen
av slovenskan innehåller texten till Fader Vår på flera slaviska språk, tryckta med
latinska, kyrilliska och glagolitiska typer), Rocca 1591:365ff, Oratio 1700, 1715, 1805,
180614).
För att försöka karakterisera de korta slaviska texterna i Specimen 1784 har jag
undersökt hur följande språkliga drag representeras:
1. reflexer av jat´(*ě) i ord som věrno samt i lokativändelserna -ě och -ěch.15
2. reflexer av främre nasalvokal (*ę) i ord som *svętiti sę, *imę, *tę, *ględati.
3. reflexer av främre halvvokal (*ь<*ĭ) i stark position i ord som *dьnьsь, *pěsьnь.

2.1. De latinska ”Dalmatice” och ”Polonice”
Specimen 1784 innehåller två slaviska texter tryckta med det latinska alfabetet,
”Dalmatice” och ”Polonice” (se appendix,16 bild 1 och 2):
DALMATICE
Rim preka opulcenna Alarika gledahu
Koi svià strany Tibra puno pleniahu,
Sad te gleda GUSTAVE vnega doscedsca mirno
Jodovle veselu piesan ti glasit virno.

(s. 7)

språknamnen här i en annan bemärkelse än den nu vanliga. Men då arbetet finnes tryckt och tillgängligt i våra
bibliotek, är det öfverflödigt att här redogöra för dessa betydelseväxlingar.” (Adlerbeth 1902:235).
12
Den femte texten med kyrillisk skrift (”Valachice”) är skriven på en form av rumänska och faller därmed
utanför ämnet för föreliggande studie.
13
I tabell 1 avser språkbenämningar med fetstil texter tryckta med kyrillisk kyrkslavisk skrift, medan kursiv
markerar att respektive text är tryckt med glagolitisk skrift. Tecknet † markerar att respektive text är tryckt med
kyrillisk sekulär skrift, och tecknet * att respektive text är skriven på ett ickeslaviskt språk.
14
Om detta arbete se särskilt Nordqvist 1951, Johnsen 1992:21f.
15
Analysen begränsas av uppenbara skäl till skriftbilden, dvs. vilka bokstäver som förekommer i de positioner
där vi rekonstruerar ett urslaviskt *ě. Att bestämma vilka ljud som dessa bokstäver representerar i de aktuella
texterna skulle kräva en separat analys, jmf. dock rimmet mirno / věrno i såväl den glagolitiska som samtliga
kyrilliska texter. Jmf. även Bohorič 1584:23 ”ⰘⰎⱑⰁⰬ” [chlêbь] vilket på samma sida transkriberas ”Hlib”.
16
Jag tackar 1:e bibliotekarie Ola Gustafsson, Norrköpings stadsbibliotek, och professor Hans Aili, Stockholms
universitet, för att de har gett mig tillgång till bilder av Norrköpings stadsbiblioteks exemplar av Specimen 1784.
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Bohorič 1584

Rocca 1591

Oratio 1700

Oratio 1715

Specimen 1784

Oratio 1805

Oratio 1806

—

—

Dalmatica

Dalmatice

Dalmatice

Dalmatice

Dalmatice

Polonica

Polonice

Polonica

Polonice

Polonice

Polonice

Polonice

Croatica
(Glagolitica)

—

Slavonica, Charactere Sclavonice, stylo
Hieronymiano
Hieronymiano

Illyrice Charactere
Hieronymiano

—

Illyrice Stylo
Hieronymiano

—

Illyrice vel
Sclavonice

Slavonica,
Sclavonice, stylo
Charactere Cyrulico, Cyrulico
s. Russica

—

Sclavonico, Stylo
Cyrulico

Sclavonico Stylo
Cyrulico

—

—

—

Bulgarice

Bulgarice

Bulgarice

Bulgarice

—

—

—

—

Russice

—

—

Cyrilica (Rutenica, —
Moshovitica)
—

—

—

Ruthenice

—

—

—

Moscovitice†

—

Moscovitice†

Moscovitice†

—

—

Servica

Service

Serviane

Service

Service

—

—

Valachica*

Walachice*

Valachice*

Walachice

Walachice

Carniolana

—

Carnorum

Carnice

—

Carniolice

Carniolice

—

—

Croatica

Croatice

—

Croatice

Croatice

Boêmica

Bohemico

Bohemica

Bohemice

—

Bohemice

Bohemice

—

Vandalice

—

Vandalice

Vandalice

—

Lusatica

Lusatice

—

Lusatice

Lusatice

—

—

Novazemblice

—

Novazemblice

Novazemblice

Lusatica (Vandalica) —
—

Tabell 1. Benämningar på slaviska språk i Specimen 1784 samt i sex övriga verk.
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POLONICE
Rzym przedtym Alaryka widział woyska zbroyne,
Którym całe pustoszył nad Tybrowe kraie:
Dziś patrzy na GUSTAWA przybycie spokoyne,
Ztąd tez znaki wesela powszechnego daie.

(s. 17)

Texten rubricerad ”Polonice” uppvisar tydliga polska drag (förekomst av bokstäverna ł
och ą, ordformer som patrzy, przybycie, powszechnego, etc.), och det erbjuder ingen
större svårighet att tolka rubrikens ”Polonice” som en referens till polska språket.17
Den ”dalmatiska” texten är emellertid svårare att karakterisera. Termen
”dalmatiska” som beteckning för ett slaviskt språk uppträder åtminstone redan på
1500-talet (se Ostojić 1999:20–24, 60), och t.ex. Dictionarium 1605 innehåller en spalt
rubricerad ”Dalmatice”.18 Mestan (1984) refererar dock i sin inledning till utgåvan av
detta lexikon (Loderecker 1984) genomgående till den ”kroatiska” delen av lexikonet,
bl.a. med stöd av översättningen av de latinska orden Dalmata, Dalmatia, Dalmatice
(s. 54 (56), jmf. Mestan 1984:XII) som Harvat, Harvatska Zemle, respektive
Harvatsky i den ”dalmatiska” spalten.19
De språkdrag som vi har valt att undersöka motsäger inte att den ”dalmatiska”
texten karakteriseras som ikavisk štokaviska, vilket också gäller för jämförelsetexterna
(Oratio 1700, 1715, 1805, 1806), se tabell 2.20 Även den ”dalmatiska” spalten i
Dictionarium 1605 uppvisar i huvudsak samma karakteristika (jmf. t.ex. ”Dalmatice”
Biil, Gyme, Szveth, Duugh, Daan, Pissan [= ”Latine” Albus, Nomen, Sanctus,
Debitum, Dies, Cantio, se Loderecker 1984:22(24), 118(120), 160(162, 55(57),
58(60), 39(41).].

*ě (věrno, nebesěch)
*ę (svęt-, sę, tę, imę, ględ-)
*ь (dьnьsь, pěsьnь)

Oratio Oratio
1700
1715

Specimen Oratio Oratio
1784
1805 1806

i
e
a

i
e
a

i
e
a

i
e
a

i
e
a

Tabell 2. Språkdrag i ”dalmatiska” texter 1700, 1715, 1784, 1805, 1806.
17

Värt att notera är att den polska texten här trycks med antikva, i motsats till vad som tidigare var vanligt
(Mestan 1984:XIXf), jmf. t.ex. Dictionarium 1605, där såväl de polska (”Polonice”), tjeckiska (”Bohemice”)
som tyska (”Germanice”) spalterna, liksom även respektive förord, är tryckta med olika varianter av frakturstil.
18
Jmf. även tabellerna i slutet av Leonhard Thurneysser zum Thurns arbete Melitsah 1583 (se Spitzer 1996:91f,
som dock inte ger någon detaljerad beskrivning, samt Hagelin 1996:86), vilka bl.a. innehåller en spalt rubricerad
”Dalmatice” / ”Dalmatisch” och ”Dalmat. vel Glagol.” / ”Dalma od Glago.”, tryckt med det glagolitiska
alfabetet. För en diskussion av några av de slaviska ord som förekommer i Melitsah 1583 se Sjöberg 1974.
19
Jmf. Faust Vrančićs förord: ”[…] yerebo yazik Dalmatizkij, Harvatzkij, Szarbskij, illi Bossanzkij, (yere ovo
ssve yedan yazik yesst) […]”(Loderecker 1984:6(7), jmf. Ostojić 1999:21f).
20
Även den ”dalmatiska” spalten i Dictionarium 1605 uppvisar i huvudsak samma karakteristika: jmf. t.ex.
”Dalmatice” Biil, Gyme, Szveth, Daan, Pissan (= ”Latine” Albus, Nomen, Sanctus, Dies, Cantio [Loderecker
1984:22(24), 118(120), 160(162, 58(60), 39(41)]).
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2.2. Den glagolitiska ”Illyrice / Charactere Hieronymiano”
Den enda text i Specimen 1784 som är tryckt med glagolitiska bokstäver är rubricerad
”Illyrice / Charactere Hieronymiano” (se appendix, bild 3), varvid undertiteln
”Charactere Hieronymiano” syftar på den under lång tid populära teorin att skaparen
av det glagolitiska alfabetet var S:t Hieronymus (c:a 347–420).21
ILLYRICE
Charactere Hieronymiano
Ⰵⰳⰴⰰ Ⱃⰻⰿⱜ ⱁⱂⱁⰾⱍⰵⱀⱀⰰ Ⰰⰾⰰⱃⰻⰽⰰ ⰸⱃⱑⱎⰵ
Ⰻⰶⰵ ⰲⱄⱑ ⱄⱅⱃⰰⱀⰻ Ⱅⰻⰱⱃⰰ ⱀⰵⱋⰰⰴⱀⱁ ⰳⱃⰰⰱⱑⱎⰵ
Ⰴⱀⰵⱄⱜ ⱅⱑ ⰲⰻⰴⰻⱅⱜ Ⰳⱆⱄⱅⰰⰲⰵ ⰲⱁⱀⱜ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱎⰰ ⰿⰻⱃⱀⱁ
Ⰻⱁ ⱄⱓⰴⱆ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱀⱆ ⱂⱑⱄⱀⱜ ⱅⰻ ⰳⰾⰰⱄⰻⱅⱜ ⰲⱑⱃⱀⱁ .

(s. 13)

Den glagolitiska texten kan translittereras på följande sätt:
Egda Rimъ opolčenna Alarika zrjaše
Iže vsja strany Tibra neščadno grabjaše
Dnesь tja viditъ Gustave vonь prišedša mirno
Iodsjudu radostnu pěsnь ti glasitъ věrno

Som framgår av förekomsten av vissa bokstäver försedda med diakritika är texten
tryckt med den reformerade, östslaviskt påverkade glagolitiska ortografi som sedan
mitten av 1600-talet kom att användas bl.a. i Propaganda Fides publikationer (jmf.
Babič 1999). Karakteristiskt för denna ortografi, vilken enligt Babič utgår från den
kyrilliska ortografi som förekommer i framförallt Lavrentij Zizanijs Grammatika
slovenska (Grammatika 1596) och Meletij Smotryckyjs Grammatiki slavenskija
pravilnoe syntagma (Grammatiki 1619), är att den systematiskt skiljer mellan
bokstäverna ⰻ och ⰻ (motsvarande de kyrilliska bokstäverna и och ы, här transkriberade
med i respektive y), ⱑ och ⱑ (ѧ och ѣ [ja/ě]) respektive ⱜ och ⱜ (ъ och ь [ъ/ь]). I
översikten över det glagolitiska och kyrilliska alfabetet i den av Propaganda Fide
utgivna Bukvar 1753 framgår dessa distinktioner tydligt (se tabell 3).22

Se t.ex. Ostojić 1999:20f, 60, Štefanić 1976:23f, 75. Förutom i Specimen 1784 liksom i Oratio 1700, 1715,
1806 (se tabell 1 ovan) återspeglas samma uppfattning i t.ex. Indice 1628, där de glagolitiska och kyrilliska
alfabeten presenteras under rubrikerna ”S. Hieronymvs. / Litterarum Illyricarum inuentor.” (s. 13) respektive ”S.
Cyrillvs / Aliarum Illyricarum litterarum Auctor.” (s. 14). Samma parallellism återfinns även i Propaganda Fidetrycket Bukvar 1753, där det glagolitiska respektive kyrilliska alfabetet presenteras på motstående sidor under
rubrikerna ”ALPHABETUM DIVI HIERONYMI.” (s. 4) och ”ALPHABETUM DIVI CYRILLI.” (s. 5).
22
Bukvar 1753 kännetecknas i sin helhet av en genomgående ortografisk parallellism mellan den glagolitiska
och kyrilliska texten, vilket framgår inte minst tydligt t.ex. av de båda versionerna av Fader vår ( ⱁⰾⰻⱅⰲⰰ
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱀⱑ /
и
ѧ) på ss. 18–19.
21
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Glagolitiska alfabetet (ss. 4, 6)
”Figura”
Ⰻⰻ
ⰬⰋ ⰻ
Ⱑⱑ
Ⱑ ⱑ
Ⱜⱜ
Ⱜ ⱜ

”Nomen”
Ixe
Jerì
Ja
Jat
Jerr
Jer

Kyrilliska alfabetet (ss. 5, 7)

”Potestas”
Ii

”Figura”
Ии
Ыы
ѧ
Ѣѣ
Ъъ
Ьь

Ja
Je

”Nomen”
v
Jerì
Ja
Jat
Jerr
Jer

”Potestas”
Ii
Ja
Je

Tabell 3. Presentation av vissa glagolitiska och kyrilliska bokstäver i Bukvar 1753.

De glagolitiska stilar som sedan 1620-talet användes av Propaganda Fides tryckeri
kom ursprungligen från det under 1560-talet verksamma protestantiska tryckeriet i
Urach utanför Tübingen (se t.ex. Nazor 1985:64, Monticone 1925:439f) och de kom
senare att användas av Giambattista Bodoni i Oratio 1806, dvs. även sedan denne hade
lämnat sin anställning vid Propaganda Fide.23
Termen ”illyriska” som beteckning för en slavisk språkform har en lång tradition,
men exakt vad som avses med ”illyriska” har skiftat.24 Skillnaderna i användningen av
termen ”illyriska” förefaller också avspeglas i de språkliga dragen i de undersökta
texterna, se tabell 4, varvid den kyrilliska texten i Rocca 159125 trots rubriken
”Sclavonice” gör ett något mer ”serbiskt” eller ”kroatiskt” intryck än de ”illyriska”
texterna i såväl Specimen 1784 som Oratio 1806, vilka snarare representerar en
östslaviskt påverkad kyrkoslaviska.26

Under såväl den glagolitiska (”Illyrice, stylo hieronymiano”) som den kyrkoslaviska kyrilliska (”Sclavonice,
stylo cyrulico”) texten i Oratio 1806 anges ”Ex editione S. C. de Propaganda Fide.” (ss. CLXXXI, CLXXX).
Propaganda Fides glagolitiska typsnitt (vilka förutom i de av Propaganda Fide tryckta böckerna kan studeras i en
serie stilprov som återfinns på Uppsala universitetsbibliotek [se Pruebas]) skiljer sig emellertid till sin
utformning från såväl det glagolitiska alfabetet i Indice 1628 (vilket är utfört som träsnitt och alltså inte tryckt
med metalltyper) som det glagolitiska typsnitt som används i Rocca 1591 (se Vervliet 1967:20). Ytterligare ett
tidigt glagolitiskt typsnitt återfinns i Hermeneia 1574 och Melitsah 1583, se t.ex. den i bägge verken identiska s.
130 med en längre text tryckt med glagolitiska typer ”ⱂⱑⱄⰰⱀ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻⱈ ⱛⱍⰻⱅⰾ ⰰⰿⰱⱁⰶⰰ ⰻ ⰰⰳⱆⱄⱅⰻⱀⰰ”
[pêsan blaženich učitl amboža i agustina]. Jmf. Vervliet 2008:436 (not 88), som anser att Thurneyssers typer
”were of mediocre design.”.
24
Se Iovine 1984 som för en längre diskussion av användningen av begreppen ”illyrisk” och det ”illyriska
språket” under sexton- och sjuttonhundratalet, samt Ostojić 1999. På svenska berörs frågan bl.a. av Nuorluoto
(2012:101f) i hans kortfattade introduktion av ”[s]tandardiseringsutvecklingen i Kroatien”.
25
Efter den kyrilliska texten återfinns en version med latinska bokstäver ”Eadem Latinis litteris”, vilken uppvisar
vissa framförallt lexikala skillnader gentemot den kyrilliska texten: kraglevstvo / це р
, Kruh / хь ѣбь, da
oslobodi /
изб ы, od sla / ѡ е ри з ы. Det finns emellertid även vissa ortografiska och morfologiska
skillnader mellan de båda versionerna: ù napast / ь
ъ, od pusctujemo [sic] / ѡ у
(Rocca
1591:375).
26
Jmf. t.ex. Rocca 1591:375
ъ samt även у , у
ъ resp. Oratio 1806:CLXXXI ⰴⱀⰵⱄⱜ, ⰴⱁⰾⰳⰻ,
ⰴⱁⰾⰶⱀⰻⰽⱁⰿⱜ [dnesъ, dolgi, dolžnikomъ].
23
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Rocca 1591
Illyrice vel
Sclavonice
*ě (věrno, nebesěch, pěsьnь)

ѣ

*ę (svęt-)

ѣ
е

*ę (sę, tę, imę)
*ь (dьnьsь)

Oratio 1806
Illyrice Stylo
Hieronymiano

Specimen 1784
Illyrice / Charactere
Hieronymiano
ě

ě
ja

ja

ja

e

e

Tabell 4. ”Illyriska” karakteristika 1591 (kyrillisk text), 1784 och 1806 (båda glagolitisk text).

Vid en jämförelse med övriga glagolitiska texter (se tabell 5), framgår det tydligt att de
glagolitiska texterna kan delas in i två grupper: en ”ikavisk” grupp bestående av
Bohorič 1584, Azbukividnêk 1629, Oratio 1700, 1715,27, vilken karakteriseras av
reflexerna ⰻ [i] < *ě och ⰵ [e] < *ę och samt en grupp bestående av Bukvar 1753,
Specimen 1784 och Oratio 1806, vilka samtliga uppvisar tydliga östslaviska
kyrkoslaviska ortografiska drag och bl.a. karakteriseras av förekomsten av bokstaven
jat’ (ⱑ [ě] < *ě) samt reflexen ja (ⱑ) av *ę.
Bohorič
1584
Croatica
(Glagolitica)

Azbukividnêk
1629

Oratio 1700
Slavonica,
Charactere
Hieronymiano

*ě (nebesěch)

i

i

i

i

ě

*ę (svęt-)

e

e

e

e

ja

*ę (sę, tę)

e

e

e

e

ja

*ę (imę)

e

e

e

e

ja

*ь (dьnьsь)

a

a

a

a

e

Oratio 1715
Bukvar
Sclavonice,
1753, s. 18
stylo
Hieronymiano

Tabell 5. Språkliga drag i de glagolitiska versionerna av Fader Vår 1584, 1629, 1700, 1715 och 1753.

2.3. De kyrilliska ”Bulgarice”, ”Russice”, ”Ruthenice” och ”Serviane”
Återstående fyra slaviska texter (se appendix, bild 4–6) är tryckta med kyrilliska
kyrkoslaviska typer:

Delvis samma språkdrag återfinns i Bartol Kašićs 1604 på latin publicerade ”illyriska” grammatik (Kašić
1604), vilken återspeglar en i huvudsak štokavisk ikavisk språkform (se Olesch 1977:xiii), jmf. t.ex. vrime
(<*vrěmę) etc., sféti (*svęti) etc. (Kašić 1604:32f, 45f).
27
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BULGARICE
ри ъ ꙍⷣ
е
ри
е ше
и ѧ р ы ибр
е ѧше
ъ ѧ е
е ѣ рише ш ир
Нꙍ
ер
ѣ ь
и ъ ѣр .

(s. 5)

RUSSICE
Пре е ри ъ
е
ри би и ъ
О ъ ѧ р ы ибр е
бѣ и ъ
Ны ь ѧ и и ъ
е ь рише ш ир
ѣр
ь и е е ьѧ
и ъ ѣр .

(s. 18)

RUTHENICE
Пре е ри ъ ꙍ
е
῎И е ѧ р ы ибр е
еь ѧ и и ъ
е
И
р
ѣ ь

ри

зрѧше
р бѧше
ь рише ш ир
и ъ ѣр .

(s. 18)

ри ъ ꙍ
е
ри зрѧше
῎И е ѧ р ы ибр е
р бѧше
еь ѧ и и ъ
е ь рише ш ир
И
р
ѣ ь
и ъ ѣр .

(s. 19)

SERVIANE

Som framgår av tabell 6 skiljer sig de fyra kyrilliska texterna vad beträffar reflexerna
av *ě och *ę knappast alls från varandra: i samtliga texter förekommer bokstäverna ѣ
och ѧ i ordformer som ѣр , ѧ, etc. När det gäller reflexen av *ь i stark position
skiljer sig dock den ”bulgariska” texten från de övriga, och även vissa andra
karakteristika ger denna text en något mer centralsydslavisk (serbisk, kroatisk,
bosnisk) prägel: е ше/ е (med е för *ę), ѧ (med metates),
, и , etc., även
om den i likhet med övriga kyrilliska texter tydligt skiljer mellan användningen av ъ
och ь. Texterna rubricerade ”Ruthenice”, ”Serviane” och ”Russice” har samtliga
däremot en mer östslaviskt kyrkoslavisk karaktär, varvid dock särskilt de så när som
på inledningsordet identiska ”Ruthenice” och ”Serviane” till skillnad från ”Russice”texten uppvisar ytterligare några specifikt kyrkoslaviska drag (relativpronomenet и е,
imperfektformerna зрѧше, р бѧше, förekomsten av accenttecken), medan ”Russice”texten innehåller sådana förhållandevis ”ickekyrkoslaviska” drag som
preteritumformerna би и ъ och бѣ и ъ (utan hjälpverb).
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Bohorič
1584
Cyrilica
(Rutenica,
Moshovitica)

Rocca
1591
Illyrice vel
Sclavonice

Oratio 1700
Slavonica,
Charactere
Cyrulico, s.
Russica

Oratio
Bukvar
1715
1753, s.
Sclavonice, 19
stylo
Cyrulico

*ě (věrno)

ѣ

*ě
(nebesěch)

и

ѣ

*ę (svęt-)

е

ѣ

*ę (sę, tę)

е

е

ѧ

*ę (imę)

е

е

ѧ

е

е

ѣ

ѣ

е

ѧ

ѣ
ѧ

ѧ
ѧ

Oratio
1806
Sclavonico
Stylo
Cyrulico

ѣ

ѣ

ѧ

ѧ

ѧ

ѧ

ѧ

*ę (ględ-)
*ь (dьnьsь)

Specimen Specimen Specimen Specimen Oratio
1784
1784
1784
1784
1805
Bulg.
Russ.
Ruth.
Serv.
Sclavonico,
Stylo
Cyrulico

ѧ
і

ѧ

е

е

е
е

е

е

е

е

*ь (pěsьnь)
Tabell 6. Språkliga drag i de kyrilliska texterna i Specimen 1784 samt i de kyrilliska kyrkoslaviska versionerna av Fader Vår 1584, 1591, 1700, 1715, 1753, 1806, 1806.
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3. Avslutning
Sammanfattningsvis illustrerar översättningarna till slaviska språk av Adlerbeths
hyllningsvers till Gustav III den språkliga variation som från Rom kunde iakttas i den
slaviska världen, i synnerhet i det sydslaviska området. Emellertid förefaller man ha
lagt större vikt vid skriftsystemsmångfalden (förekomsten av slaviska texter tryckta
med såväl latinska, kyrilliska som glagolitiska typer) än vid den ortografiska eller
grammatiska variationen: tre av de undersökta texterna (”Illyrice”, ”Ruthenice” och
”Serviane”) är ortografiskt och grammatiskt i det närmaste identiska och återspeglar en
östslavisk kyrkoslavisk språkform,28 medan två av texterna (”Bulgarice” och
”Dalmatice”) trots skillnader i skriftsystem, ordval, val av verbformer m.m. båda
förefaller representera samma centralsydslaviska språkform (sannolikt ikavisk29
štokaviska). Förvånande nog innehåller Specimen 1784 däremot ingen text tryckt med
det kyrilliska civila alfabet som hade introducerats redan i början av 1700-talet i
Ryssland: texter tryckta med det ”moderna” kyrilliska alfabetet förekommer annars
inte sällan tillsammans med kyrkoslaviska såväl kyrilliska som glagolitiska texter i
andra polyglottutgåvor utgivna under 1700-talet och början av 1800-talet.30
Den aktuella hyllningsboken till Gustav III illustrerar också den prestige som under
1700-talet förknippades med användningen av för Europa ovanliga typsnitt, där ibland
kanske själva den typografiska mångfalden kunde vara viktigare än texternas innehåll.
Samlingar av arbeten tryckta med ”exotiska” typsnitt fungerade inte sällan som gåvor i
olika sammanhang,31 och Specimen 1784 är därför på samma gång en typisk
representant för sin tid och ett fullständigt unikt bokverk, vilket borde göras
tillgängligt för en större publik genom en vetenskaplig utgåva.

Så när som på skillnaden i skriftsystem (kyrilliskt respektive glagolitiskt) är texterna rubricerade ”Serviane”
och ”Illyrice” helt identiska. Motsvarande likformighet (med endast minimala skillnader) återfinns mellan de
kyrilliska och glagolitiska versionerna av Fader vår i såväl Bukvar 1753:18–19 som Oratio 1806:CLXXX–
CLXXXI.
29
Att även ”Bulgarice”-texten kan representera en ikavisk varietet stöds av ett troligt i-uttal av bokstaven ѣ i
ordet ѣр , vilket här bör kunna antas rimma på ир . Samma rim återfinns dock även i texterna rubricerade
”Russice”, ”Ruthenice” och ”Serviane”, jmf. not 15 ovan.
30
Förutom de redan nämnda Oratio 1715 och 1806 (jmf. tabell 1 ovan) återfinns förutom det glagolitiska
alfabetet båda de kyrilliska alfabeten t.ex. i Bodonis Epithalamia 1775 (se s. 39 ”Inscriptio Rvssica”, s. 43
”Inscriptio Illyrica. Charactere Hieronymiano”, s. 47 ”Inscriptio Slavonica. Cyrilliano Charactere”).
31
Så förekommer exempelvis Bukvar 1753 ofta sammanbundet med arbeten tryckta med georgiska, armeniska,
arabiska, etruskiska, etiopiska m.fl. typer i bokband rubricerade ”Alphabeta varia” el. dyl., jmf. t.ex. Lindberg
1973:25, 77f, Hagelin 1987:203.
28
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Källor
Azbukividnêk 1629 = ⰀⰈⰁⰖⰍⰋⰂⰋⰄⰐⰡⰍ ⰔⰎⰑⰂⰋⰐⰔⰍⰋⰌ […] Ⱆ ⰓⰋ Ⱆ […] Ⰾⰵⱅⰰ
ⱍⱈⰻⰸ [AZBUKIVIDNÊK SLOVINSKIĴ […] U RIMU […] Leta čhiz]. Catalogo 1985, nr
108 (utgåva se König 2003). Ex. i Uppsala UB, se Kjellberg 1951, nr 24.

Bohorič 1584 = Bohorizh, Adam: Arcticæ horulæ succisivæ, de latinocarniolana
literatvra, ad latinæ lingvæ analogiam accommodata, Vnde Moshoviticæ, Rutenicæ,
Polonicæ, Boëmicæ & Lusaticæ lingvæ, cum Dalmatica & Croatica cognatio, facile
deprehenditur. Vvitebergæ 1584.
Bukvar 1753 = Б В РЬ Л В Н ІИ и е ы ре
б ѡ ѶРІЛЛ
ѧ ѡ ъе и
[…]
ъ ри ѣ […] Въ ѣ
ѱ
/ ⰁⰖⰍⰂⰀⰓⰬ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⱄⰽⰻⰼ ⱂⰻⱄⰿⰵⱀⱜⰻ Ⰲⰵⰾⰻⱍⰰⰼⱎⰰⰳⱁ
Ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱑ Ⰱ. ⰋⰅⰓⰑⰐⰋ Ⰰ ⱄⱅⱃⰻⰴⱁⱀⱄⰽⰰⰳⱁ […] ⰂⰬ ⰓⰋ ⱑ […] Ⰲⱜ ⰾⱑⱅⱁ ⱍ ⰹ ⰴ ⰲ.
[BUKVARЬ slavenskiĵ pismenьi Veličaĵšago Učitelja B. IERONIMA stridonskago […]
VЪ RIMě […] Vъ lěto č z d v]. Catalogo 1985, nr 129. Ex. i Uppsala UB, se Kjellberg
1951, nr 224–228.
Dictionarium 1595 = [Fausto Veranzio:] Dictionarium qvinqve nobilissimarvm Evropæ
lingvarvm, Latinæ, Italicæ, Germanicæ, Dalmatiæ, & Vngaricæ […] Venetiis: Apud
Nicolaum Morettum, 1595.
Dictionarium 1605 = Dictionarivm septem diversarvm lingvarum, videlicet Latine, Italice,
Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice & Vngarice […] Petro Lodereckero Prageno,
Bohemo & c. [1605].
Epithalamia 1775 = Bodoni, G.: Epithalamia exoticis lingvis reddita, Parmae: Ex regio
typygrapheo, MDCCLXXV. Ex. i Uppsala UB, se Johnsen 1992: 26.
Grammatika 1596 = [Lavrentij Zizanij:] Р
И
ЛОВ Н
[…] Ви и […] 1596.
Grammatiki 1619 = Р
І И
е иѧ р и е ѵ
[…]
[…] 1619.
Hermeneia 1574 = ἑ ρμηνεία. Das ist ein ONOMASTICVM, INTERPRETATIO oder
erklerunge Leonhardt Thurneyssers zum Thurn. Über die frembden und unbekanten
Wörter /Caracter und Namne/ welche in den schrifften des Tewren Philosophi, und Medici
Theophrasti Paracelsi, von Hohenheim gefunden werden. Das erst Teil. Berlin 1574.
Indice 1628 = INDICE DE CARATTERI […] esistenti NELLA STAMPA VATICANA,
Roma, MDCXXVIII. Catalogo 1985, nr 101, 102 (utgåva se Vervliet 1967).
Ispoviedaonik 1630 = И ПОВѤ ѠНИ , БР НЪ ИЗ ПР ВО Л ВНѤХ Н И ЛꙖ ПО П.Ѡ.
е р Иер и П р и
ре При ѥ
ц .
и и . При е е у ѥзи Б
и ...
In Roma, nella Stampa della S. Cong. de Propag. Fide. 1630. Catalogo 1985, nr 109. Ex. i
Uppsala UB, se Kjellberg 1951, nr 27.
Ispravnik 1635 = ⰋⰔⰒⰓⰀⰂⰐⰋⰍ ⰈⰀ ⰅⰓⰅⰋ ⰋⰔⰒⰑⰂⰋⰄⰐⰋⰜⰋ, Ⰻ ⰈⰀ ⰒⰑⰍⰑⰓⰐⰋⰘ
[ISPRAVNIK ZA EREI ISPOVIDNICI, I ZA POKORNIH] Romæ, Typis Sac. Congr. de
Propag. Fide. 1635. Catalogo 1985, nr 111. Ex. i Uppsala UB, se Kjellberg 1951, nr 31.
Kašić 1604 = Cassius, Bartholomaeus: Institutiones linguae Illyricae, Roma 1604. Catalogo
1985, nr 142 (utgåva se Cassius 1977).
Libro 1550 = LIBRO DI M. GIOVAMBATTISTA PALATINO CITTADINO ROMANO,
Nelqual s’insegna à Scriuer ogni sorte lettera, Antica, & Moderna […]. [Rom 1550].
Catalogo 1985, nr 89–91.
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Meditationes 1638 = Meditationes S. Bonauenturæ. To yest BOGOLIVBNA
RAZMISCGLIANYA Od Otaystva Odkupglienya Coviçanskoga. S. BONAVENTVRUAE
CARDINALA Prenesena V yezik Slovinski […] ROMAE. MDCXXXVIII Typis Sacræ
Congreg. de Propag. Fide. Catalogo 1985: 164 (utan nr).
Melitsah 1583 =  מליצחΚΑῚ ἙΡΜΗΝΕΊΑ Das ist ein ONOMASTICVM und
INTERPRETATIO oder ausführliche Erklerung / Leonharten Thurneyssers zum Thurn /
[…] Uber Etliche frembde un (bey vielen hochgelerten / die der Lateinischen und
Griechischen Sprach erfahren) unbekante Nomina, Verba, Prouerbia, Dicta, Sylben/
Caracter, und sonst Reden. […] Das Ander theil. Berlin 1583.
Oratio 1700 = Oratio Dominica Πολύγλωττος, πολύμορφος, Nimirum, Plus Centum Linguis,
Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa […]. Londini: […] Dan. Brown […]
& W. Keblewhite […], MDCC.
Oratio 1715 = Oratio Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa et propriis
cujusque linguae characteribus expressa […]. Amstelædami: Typis Guilielmi & Davidis
Goerei, MDCCXV.
Oratio 1805 = Oratio Dominica CL linguis versa, et propriis cujusque linguæ characteribus
plerumque expressa; Edente J. J. Marcel […], Parisiis: Typis Imperialibus, 1805.
Oratio 1806 = Oratio Dominica in CLV. lingvas versa et exoticis characteribvs plervmqve
expressa. Parmae: Typis Bodonianis, MDCCCVI. Ex. i Uppsala UB, se Johnsen 1992: 45f.
Pruebas = “Pruebas de la Stampa de Propagande Fide in Roma” [handskriven rubrik], u.å.,
u.o. Uppsala UB, ksl 139. [Tryckta stilprover: tio av bladen ger prov på kyrilliska stilar
(numrerade för hand 50–55 och rubricerade Carattere Moscouitico, Carattere Seruiano,
Carattere Bulgaro, Carattere Illirico di S. Cirillo) och på glagolitiska stilar (numrerade för
hand 45–49 och rubricerade Carattere Illirico di S. Geronimo (eller Gerolimo)).]
Rocca 1591 = BIBLIOTHECA APOSTOLICA VATICANA A SIXTO V. PONT. MAX. […]
ET A FRATRE ANGELO ROCCHA A CAMERINO […] ROMÆ MDXCI. Catalogo
1985, nr 96–97, 100.
Specimen 1784 = Specimen idiomatum et characterum exoticorum […]. Rom 1784.
Život 1638 = XIVOT GOSPODINA NASCEGA ISVKARSTA VITA DEL SIGNOR
NOSTRO GIESV CHRISTO Vpÿsaga Bartolomeo Kassicch Paxanin Pop Bogoslovaç od
Reda Druxbæ Yesussovæ […] IN ROMA, Stamparia della S. Congreg. de Propag. Fide.
M.DC.XXXVIII. Catalogo 1985, nr 114.
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APPENDIX
Bild 1. Specimen idiomatum 1784, s. 7
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Bild 2. Specimen idiomatum 1784, s. 17
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Bild 3. Specimen idiomatum 1784, s. 13
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Bild 4. Specimen idiomatum 1784, s. 5
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Bild 5. Specimen idiomatum 1784, s. 18
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Bild 6. Specimen idiomatum 1784, s. 19
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