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väl små i forhållande till hufvudet ,  ögonbrynen tunna samt  
si t tande mycket  nära ögonen, munnen  icke f ramstående,  läpparne 
icke tjocka, samt  slutl igen skäggväxten tunn och klen. —  SJa- 
vernas  seder1), innan de under  och efter Hunnernas  stora tåg 
hunni t  förvildas och upptändas till st r idslystnad och g rymma  
plundringsbegär ,  beskrifvas såsom fredliga och godmodiga samt  
välsinnade mot  f rämlingar;  sedan urminnes  t ider vana vid å k e r 
b ruk  och boskapsskötsel ,  egde de redan i Herodoti  och Taciti 
d aga r  s t äder ;  ordet plug ur  Slaviskt  ( =  plog), äfvenså -) chlieb 
(göthiskt  hlaibs =  bröd).

Handeln var dem ett kä rt  y rke  och tiil s tor  del gick väl 
Asiens och vestra Europas  handel  genom deras länder  till följe 
af  deras  läge. Musik och dans ä l skade  de med passion 3). Helst  
uppehöl lo de sig vid floder och sjöar och togo ofta sina namn 
efter  dem 4). Intet gemensamt  öfverhufvud förband de särskildta 
s t a m m a r n e ;  alla s t at sangel ägenheter  af vigt afgjordes på folk- 
församl ingarne,  der  äfven förvaltningens,  lagskipningens och kr i 
gets hufvudmän valdes,  såsom Staroster ,  Paner,  Zupaner ,  W la -  
diker ,  Woiwoder .  l i edan tidigt omtalas  Lechy,  Slechtici, Bojarer,  
såsom ett högre stånd, innefattande de r i kare  egendomsher ra rne ;  
senare  uppkom furstes tåndet  el ler  knesarne.  Deras  kärlek till 
fr ihet  och oberoende var  s t a rk ;  lagarne (zakony) äfvensom gäst
vänskapens pligt och äktenskapets  tro höllos i helgd, ehuru 
månggi f te äfven för ekommer ;  deras  t appe rhe t  e rkännes  af alla, 
och deras  mi ldhet  mo t  fångar berömmes  af Maur i t ius ;  för de 
gamle visade de mycken  vördnad,  blott t apperbet  och ålder  gaf 
ära och anseende.  O m  de sjuka togs en sorgfällig vård,  inga 
t iggare syntes i d e r a s  ia rid. Huruvida l i fegenskapen var inhemsk 
bland Slaverna el l er  om den först blifvit brukl ig bland dem till 
följe af deras  berör ing med Ge rmanerna ,  Grekerna  och W a l a -  
cherna ,  har  städse vari t  ett t rätofrö mel lan de Slaviska och Ty 
ska lärde;  så mycket  synes otvi lvelaktigt ,  at t  å tmins tone i Meck
lenburg l i fegenskapen varit tidigt införd, om ej inhemsk 5). Att  
menniskoolfer  förekom mo, vet. man  af  den I tyske Wlad imi r s  
exempel ,  men de synas ej hafva varit  vanliga. De två stora 
lel man redan då, l iksom i senare tider, an mä rk t  hos Slaverna,

') Slavernas seder finner man,  efter Maurit ii  och Leos vittnesbörd, fram
ställde af Anton, Karamsin,  Rokowiccki,  m. fl.

2) Se Palacky, I. c. och Schellz: Gesarmnt Geschichte  der Ober- und  
Nieder-Lausitz.  1847. I. 9.

3) Såsom bevis härpå kan anföras Theophylacti  berättelse om Slavernas  
sändebud till Avarerna vid Byzantinska hofvet samt det under medel
tiden gängse ordspråket: Sclavus saltans.

4) Barthold: Geschichte  von Rügen und Pom mern ,  I. s. 102, 103,  an
märker,  att Slaverna ofta togo namn efter ställen och deras naturliga  
beskaffenhet, då de Gcrmaniska folken deremot benämnde sig efter s il l  
lefnadssält, vapen, m. m.

*) Se M. W .  HefTter: Der W eltkam pf der Deutschen und Slawen.  1847.  
sid. 23.



äro dels det oupphörl iga splitet och kifvet mel lan deras  s t am
mar ,  som vållade, at t  ofta de blodigaste fejder förts mellan för- 
vandta s t ammar,  och at t  någon enhet  dem emel lan aldrig kunna t  
åvägabringas,  dels den böjelse för och ef terapningslusta af allt 
utländskt,  hvarpå redan Taci tus hänsyftar .  Deras  tro på själens 
odödlighet antages af de flesta författare.  A ,ena sidan synes 
en dualism genomgå deras  religiösa förestäl lningar,  de tro på 
en ljus och god och på en mörk och ond Gud:  Bielo-Bog och 
Czerno-Bog. A andra sidan dyrkade  de många Gudar ,  änskönt  
här ,  såsom annorstädes,  En  Gud synes vara företrädesvis r å 
dande. Så dyrkades  förnämligast  Pe run  (åskan) i Ryssland,  Siva 
( =  Romarnes Ceres) af Polaberna,  Svatovit  (jfr. Mars)  af Ra-  
nerna på Rügen,  Radigost (jfr Mercurius)  i Rhe t r a  och af Obo- 
triterna, Prove i Wagr i en ,  m. fl. Slavernes hedendom var en 
natur-religion, som utvecklade sig till en krigisk bi lddyrkan.  
Mångi  af deras tempel  voro berömda och äfven orakel  omtalas.  
Presterna voro ofta mäkt iga,  men synas  ej haft  en så i händel
serna verksamt  ingripande rol der, som bland åtskil liga andra  
folk; synnerligen stor makt  egde Svatovi ts  öfvers tepres t  l).

Chineserna anse alla folkslag i mel lers ta Asien hafva till
hört  samma s tam och så till vida hafva de hä rut innan rätt,  som 
de Turkiska och Mongoliska språken obestridl igt  ega stor  l ikhet  
med hvarandra.  Chinesernas Ifun-jo är  det  Mongoliska Uiong-nu- 
folkel eller H u n n e r n a 2), som fordom bildade två s tora  väl 
den i Asien, det  norra och det södra.  Omkr ing  år  90 e. Chr.  
besegrades Nord-Hunnerna  af Chineserna och Syd-Hunnerna  och 
flydde åt nordvest  till Kirgisers tepperna,  som då kal lades Jue -  
pan 3, hvarest  de kommo i berör ing med Finska  och Turki ska  
s t amn a r .  Sedan de slagit Alanerna vid Kaspiska hafvet  och 
föreni t  sig med dem och med Roxolanerna,  anfalla de under  
Ralaniber Östgötherna,  hvilkas åldriga konung, Hermanr ik,  bäfvande 
för det kommande förderfvet,  gifver sig sjelf döden.  Gö thernas  
välde ramlar ;  lik en öfversvämmande (lod störta Hunnerna  f ram 
öfver Södra Ryssland,  Polen och Ungern,  och redan 588  mås te

') I-udw. Giesebrecht:  W e ndische  Geschichten.  I. 59,  (T. — Siva anses  
bftyda lif, Svatovit ljussegrare, o. s. v. —  Med Siva jemföre nian var 
Sif; med Prove  den Göth. Frauja eller Frcyr;  med Prije Freya;  med  
P^run Fjörgyn, Friggs eller (enl. Yöluspa) Thors fader, eljest ett till
namn såväl på jorden som på Thor.  Se Grimms Deutsche Mythol. s. 
157, 5135. Muncks  Norske Folks  Historie.  I. 165,  170,  218, 219. —  
Freya kallades af våra förfäder Vanadis, d. v. s. den Vendiska Gudin
nan. Märkligt är, att de Dalmatiska Slaverne li llbådo Frichia  och att 
Morlackerne ännu i dag besjunga henne vid bröllop. Se  Geijers Sv. 
Folk. Hist. I. 41.  Enligt Hallenberg (Anm. till Lagei  brings Historia.  
11. 233) heter Kärleksgudinnan på Czechiska språket Freg.

s) Enligt Neumann (I. c.) äro Kalmuckerna Hunnernas afkomlingar  och 
utmärka sig, liksom fordom Hunnerna,  för sin skägglöshet.  Edwards  
(Des Charactères physiologiques des races humaines. Paris 1829.)  på
står sig hafva sett afkomlingar af Hunnerna i en del Ungrare.

3) Se Neumann. 1. c. sid. 34 .



Öst - Rom betala dem skat t  1). Vest -Götherna  u t rymma Dacien 
och intåga i Moesien och äfven ibland Europas  norra folk, s ä r 
deles bland Ty ska r  och Slaver,  torde Hunnernas  anfall medifört 
väldiga skakningar .  Ef ter  Theodosi i  död infalla Hunnerna i det  
Ös t -Romer ska  r ikets besittningar,  hota Constant inopel och tvinga 
Byzant i nerna  till er läggande af all t  s törre  tr ibut .  Omkr ing 443  2) 
k o m m e r  Attila genom brode rmord i besittning af  väldet öfver  
de mäkt iga Hunnerna ;  han uppslår  sitt res idens nära Tokaj  i 
Ungern och, her r skande  öfver en hä r  af 700,000 man, kommen
d e r a r  han häri från Ös t -Roms kejsare och injagar fruktan hos 
aflägsna nat ioner  såväl i Ös te r -  som Vester - landet ;  4ö0 vänder 
han  sig mot Vest ra Europa,  men för lorar  följande år  det afgö- 
rande slaget  på de Catalauniska fälten, inbryter  deref ter  i Italien, 
förs tör  i grund Aquilegia,  vänder  sig sedan än en gång mot 
Gallien och sedan mot Donau,  då han plötsligt dör 454.  Att  
äfven Slaverna af  Hunnerna blifvit kufvade och att  de utgjort 
en betydlig del af Attilas här  samt  under  honom vistats i Pan
nonien,  kan väl ej till fullo bevisas,  enär  Slaverna ingenstädes 
finnas omtalade unde r  Hunne rnas  tåg, men blir mer  än sanno
likt, då man be tänker ,  at t  Hunnerna  svårl igen hade infallit i 
Dacien el ler  Pannonien,  förrän de besegrat  el ler  med sig för
enat  de vid Pontus  boende s t r idbara Anterna,  att  Hunnerna genom 
at t  på den Göthiska konungen Win i t ha r  hämnas  den g rymma  
sky m f  och det nederlag,  denne tillfogat Anterna,  tvifvelsutan 
gjor t  sig väl för t jente  af Slaverna och med dem ingått i vän
skapliga förbindelser,  att vid Atti las läger i Pannonien flera Sla
viska plägseder fore komma 3), sorn visa, att  et t  infly tande af den 
Slaviska nat ional i teten ölver de råa Hunnerna  egde rum,  s amt  
a t t  i sjelfva verket  intet stöd för den meningen,  at t  Slaverna ej 
deltogo i Atti las tåg, kan hemtas  deraf ,  att  Slaverna ej ut t ryck
ligen nämnas  bland de Attila åtföljande folken, ty de, såväl som 
många andra folk, inbegripas troligen under  benämningen Hunner,  
hels t  som både Bvzantinska förfat tare (Theophanes,  Kedrenus),  
Beda Venerabil is  och de Nordiska Sagorna på Slaverna använde 
s a m m a  benämning.

En ny verldsperiod int räder  genom det I lunniska väldets 
fall s t rax efter Atti las död och det Ves t -Romerska  rikets sna r t  
derpå inträffande öfverändakastande af Herulerkonungen Odoacer.  
De af  Hunnerna kufvade folkslagen göra sig å ter  fria och ka
sta sig öfver de Romerska  provinserna.  Gepiderna nedsätta sig 
i Dacien, Öst -Götherna  i Pannonien,  dädan de al l tmer  uts t räcka 
sitt välde och mot  slutet af 5:te å rhund rade t  störta Herulernas  
välde i Italien. I det  nuvarande Mähren och Österr ike e l le r  
det  så kallade Rugiland,  derifrån Götherna fördrifvit Scirerna,  
upprät tade Rugierna  ett välde, som de dock snart ,  besegrade

') Schararik. I. 324.  — *) Schafarik, I. c. I. 325.
3) Schafarik, 1. c. I. 327,  328.



487 af sin egen s t amförvandt  Odoaeer,  mås te  lemna åt  Longo- 
barderna.  Dessa anfal las omkr ing  495 af  Herulerna ,  som efter  
Attilas död någon tid uppehåll i t  sig i Ungern och nu, i grund 
slagna af Longobarderna i Kugiland, dels taga tjenst lios den 
Öst -Komerska  kejsaren Anastasius och af honom erhålla land 
vid Donaus och Saus förening, dels *) genom Slavers,  W a r n e r s  
och Daners länder  återvända till sina hem.  Men isynnerhet  på 
Slavernas öden var  det, som Hunniska väldets fall medförde de 
vigtigaste följder. Slavernas krigiska anda hade blifvit väckt  af 
Hunnerna ;  Attila var den 2) som ingaf Slaverna längtan att  f rossa 
af söderns f ruktbarhet  och r ikedomar .  Fö re  tiden lör de Ger-  
maniska s t a inmarnes  utvandr ingar  åt  södra Eu ropa  kan man  
anse,  att Slaverna drogo sig al l tmer  norrut ,  i det  de undan
trängde Finnarne;  men sedan Götherna lemnat  nedre Weichseln ,  
träfläs W e l e t e r  (Lutizer el ler Wil zer)  redan i 2:dra seklet, en
ligt Ptolemæus,  mel lan Weichse ln  och Niemen.  Snar t  derpå 
f r amträda Götherna vid Svarta Hafvet och i Dacien (omkr.  200),  
bakom dem f ramstorma Vandaler ,  Burgunder ,  Gepider  m. fl., 
och något senare finna vi hela det  nuvarande Pommern  och lan
det  vid Oderns mynning i We le t e rna s  våld. Semnonerna  o m 
talas ej längre,  troligen hade de löljt andra Suever  till Main;  
Markomanne rna  och Quaderna  hade af Hunnerna i grund blifvit 
t i l l intetgjorda; Sarmaterna s folk i södra Kyssland voro af H u n
nerna dels upprifna,  dels medförda på deras  tåg inåt Europa.
Slaverna,  som under  seklernas lopp otvifvelaktigt ti l lväxt i folk
mängd och s tyrka och kanske  blott väntade på et t  gynnsamt  
ti llfälle att  lå utvidga sitt område,  funno ett sådant ,  när,  efter  
Hunne rnas  fall och Germanernas  inbrytande i det  södra Europa,  
Ge rmane rnas  fordna länder lågo öppna för dem, som der  ville
bosät ta sig. At  norr  och öster  kunde Slaverna ej vända sina
eröl r ingar ,  ty der  hotade Finska och Turki ska  folkslag, i sydost  
int rängde snar t  Bulgarer  och Magyarer  och hindrade Slaverna 
a t t  utvidga sig åt  det  hållet ;  hvad var  då natur l igare,  än att  de, 
s t am  efter s tam,  i stora vågor,  unde r  å rhundradens  lopp så små
ningom intogo de af  Germanerna  öfvergifna länderna.  De stora 
Slaviska vandringarne finnas egentl igen blott vidrörde af de By- 
zant inske skrif tstäl larne och till en del af Nestor ;  det  är så l e
des tydligt, att  vi om Slavernas f ramträngande åt  vesler ega så 
godt som inga direkta underrät telser ,  under  det  deras  inlall i de 
södra länderna jemförelsevis äro bät t re kända.  Weichse l -Sl a-  
verna,  som redan i 5:dje seklet  besat t  Odern,  t rängde i senare  
hälften af 5:te seklet  ända till E lbe  3); måhända stod dermed i 
sammanhang  Anglo-Sachsernas tåg till England.  1 Lausi tz intå
gade Slaver redan under  Att i la;  en del stannade troligen qvar,

') Procopius:  holl. Goth.  II. 14, 15.  — Paul.  Piacon .  I. 20.
2) Enl. J. C. Fallrnerayer : Geschichte  der Haihinsel Morea während des 

IVI it tola Iters. 1830.  1. 147.
3) gchafarik,  I. c. II. 7 m. 11. st.



andra följde ef ter ;  Sclielz *) t ror ,  att  deras  ankoms t  dit var  fred
lig, att  de ej kommo såsom e röf ra re  utan såsom landets upp- 
odlare 2). Schlesien befolkades efter  Vandalernas  utvandring re
dan i 5:te seklet  af en gren af  de Polska Slaverna,  som kallade 
sig Schles ier  (Slezane),  ef ter  de fordna invånarne Sil ingerna eller 
Slenza-(Lohe-)l lodens folk. Afven i Böhmen och Mähren torde 
Slaverna (Czecher  och Mährer)  hafva invandrat  kor t  efter  Atti las 
död, att döma af Procopii  berät tel se om Herul erna s  åter tåg  till 
Norden genom Slavernas l ä n d e r 3); i Ungern bosat te sig äfven 
Slaverna,  såsom Slovaker ,  ty de träffas der  redan före Avarer-  
nas ankomst .  Tiden för Slavernas ankoms t  till Donau känner  
man ej, men redan i början af Justiniani reger ing göra de infall 
i Moesien och Thracien.  Från  nedre Donau utbredde sig Sla
verna åt tvenne håll ,  dels åt  söder,  genom Mœsien in i de Bv- 
zantinska,  dels genom Pannonien till de Noriska länderna ;  i vin
keln mellan dessa båda riktningar  befunno sig Thraci ens  och 
illy riens gamla befolkning,  W a l a c h e r  och Arnauter ,  s amt  Göther,  
hvilka under  Theodor ik intagit Dalmat ien,  men kufvats af  de 
Grekiska kejsarne;  hilåt  gjorde väl Slaverna flera Fiendtliga in
fall (34B— 352) 4),  men de nedsat te sig hä r  ännu icke. —  Så 
belunno sig Slaverna å ena sidan f ramträngde till Elbe,  å den 
andra öfver Donau,  då ett nyt t  folk uppträder ,  för hvilket  Sla
verna nödgas vika. Det var Avarerna  el ler  Uigurerna.  Enligt  
Neumann 5) ett bland folk af Tu rka r  och Mongoler,  flydde de, 
sedan Tu rka rne  förstöirt deras  Asiat iska rike,  Jeujen,  (346) och 
kastade sig öfver folken vid Ural, Uroger,  Uunogurer ,  Uturgu-  
rer, Kuturgurer  med flera Ugriska folk, s amt  f rambröto så öfver 
de Bulgariska och Slaviska folken. De kal lades af  de Ryska

*) Schelz, 1. c. I. sid. 7  IT.
2) A. (4. Schw arz’ (das A lt -Teutsche  Oestreich. Greifswald 1749,  s. 102) 

påstående, att Slaverna af Tyskarne blefvo »vertragsweise  aufgenom -  
men», kan väl ej annat än undantagsvis  vara grundadt,  då man be
sinnar, hurudan båda folkens karakter och lynnen voro, och att Sla
verna i sjelfva verket gjorde sig till herrar i större delen af Norra 
Tyskland.  —  Hvad för öfrigt vidkommer den frågan, huruvida, såsom  
Barthold förmenar, alla Germaner utvandrade, eller en del af befolk
ningen qvarstannade (Giesebrecht (1. c.) tror till och med att plurali— 
teten af befolkningen bestod a f  Tyskar,  som blifvit lifegne), så tillhöra 
vi dem, som tro, att ett hell  folk sällan, om någonsin, utvandrar utan 
att lemna några qvarvarande efter  sig, att de utvandrade Germanerna  
säkerligen ej utgjort hela befo lkningen,  helst som ännu i senare tider  
den Germaniska Odins-dyrkan omtalas i Slavernas Nord-Tyska länder, 
men att, ehuru Germanernas antal än mera ökades genom krigsfångar  
och,  i senare tider, genom kolonisationer bland Slaverna,  desse  senare  
docis alltid utgjorde hufvudbefolkningen.

3) Uppgifterna om tiden för Czechernas invandring i Böhm en äro högst 
olika. Cosmas, Böhmens äldste chronist (död 1125),  förmenar, att de 
kommo strax efter syndafloden. Thum nann sätter deras invandring vid 
år 53 4 ;  Dobrowsky om kring 550,  o. s. v. Vi följa här Schafarik och 
Palacky.

4) Procop. bell. Goth. I. 29 , 38,  40.  IV. 25. — 5) I. c. sid. 87.



Slavertna O bre r  ( =  jä t tar ) ;  deras eget namn »Avar» betyder  de 
fasta, iförbundna l ). Sedan Anterna  blifvit slagne och deras  land 
i södrat Ryssland af Avarerna  förhärjats 559,  f ramträngde dessa 
till Donau,  kufvande eller  förenande sig med Slaverna,  hvarbelst  
de framgingo.  Deras Stor-Chagan,  Rajan, ingår förbund med 
den svage Just inianus,  som betalar  Avarerna en årlig tr ibut,  
drager  plötsligt till Pannonien,  hvares t  de Slaver,  som der  varit  
bosat te sedan Atti las tid, dels underkas ta  sig, dels ut rotas;  Ava
rerna framtränga älven i Böhmen,  Mähren och Kärri then,  öfver- 
all t  bekämpande  och kufvande Slavernas s t ammar ,  inbryta  i 
Thür ingen och besegra den Austras iske konungen Siegebert ,  men 
ingå sedan förbund med F ranke rna  och återvända till Pannonien.  
I förening med Longobarderna  anfal ler  Rajan-Chan nu Gepider-  
nas  r ike i Dacien, som förstöres,  hvarpå Avarerna,  sedan Longo
barderna dragi t  till Italien 2), äfven bemäkt iga sig deras  fordna 
länder i Pannonien.

Liksom fordom Attila, upps l år  äfven Bajan sitt läger i 
Pannonien;  detta läger var  rundt ,  omgifvet af en jordvall .  Dy
l ika så kallade bringar  funnos på Ilera ställen i Avarernas  län
der,  äfven i Böhmen och Mähren,  och voro deras  fästningar.  
At t  Donauslaverna,  som ständigt erhöllo förs tärkningar  från 
Chrobatien (Galicien) och Södra Ryssland,  dock icke voro Ava
r erna  underdåniga,  kan ses deraf,  at t  Rajan-Chan,  sedan Slaverna 
dödat  hans sändebud,  och under  det  de voro utgångna på ett  här j 
ningståg i Thrac i en  och Ilellas,  inföll plundrande i Slavernas 
länder  vid Donau, men å tervände utan någon strid.  Äfven 582 
omtalas  ett nytt  tåg 3) af Avarerna  mot Slaverna;  sedan tyckas 
de  hafva ingått förbund,  ty man  finner dem ofta deref ter  till
s am man s  deltaga i härfärder  och plundringståg mot  Byzantinska 
länderna.  F r ån  Pannonien t rängdes de Slaver,  som sedan kal l a
des Winder  eller  Korutaner ,  i s lutet  af 6:e seklet  a f  Avarerna  
till nuvarande Öster r ike ,  S teye rmark ,  Kärnthen,  Kra in ;  möjligt 
ä r  ock 4), at t  Avarerna  med llit dit förde Slaverna för att bilda 
en förmur  mot  Longoba rder  och F ranke r .  Slavernas utbr edande 
i öfra Draudalen ända till Tyrolen följde med ovanlig hast ighet  
mel lan 592— 595 5); Istrien och Fr iaul  härjas flera gånger  af  
Avarerna  och Slaverna.  Äfven i norr  bidrogo Avarerna  till 
Slavernas längre f r amträngande.  Sedan Avarerna  och F ra n 
kerna  härjat  Thür ingen (556, 562,  565), inbröto Serberna  der-  
städes och f ramträngde ända till Saale,  som jomte nedra Elbe 
bief gräns mel lan Tyska r  och Slaver .  Fö r  Öfrigt funnos spridda

') N e u m an n ,  1. c. sid. 92.
5) M ed  Longobarderna följde äfven till Italien en mängd Sachsare och 

Bulgariska Slavcr, hvilka senare i trakten af Milano upprättade ett 
eget furstendöme, kalladt Bogaria. —  Se Bulgarin, 1. c. I. 237.

*) Schiararik, 1. c. II. 156.
4) Jfr. Muchar: Steyermark.  Zeitschrift. VIII. IX.
*) Schiafarik , 1. c. II. 313.



Slaviska kolonier  långt in i Tyskland,  ända till Rhen ;  om såväl 

den heliga Bonifacius som Carl den Store vet man,  at t  de in- 

kallcde Slaver för att odla jorden.  Så blefvo Slaverna (om

kring 740) af  Bonifacius koloniserade i Fulda,  Bamberg,  Bai

reut  i, W ü r z b u r g ;  de kallades Moinvinidi (d. v. s. Wende r  vid 

Main) J).
At t  W e n d e r  (Weleter)  fordom äfven funnits i Nederlän-  

derra,  vid W a a l  nära Utrecht,  intygas redan af  Beda ( f  733), 

som säger ,  at t  Utrecht efter Wele te rna  kal lats  W i l t a b u r g 2). 

Då emel ler t id hvarken om dem eller  om We n de rn a  i Friesland 

några närmare  underrä t t el ser  finnas, och de, om de verkl igen 

funriits, säker t  snar t  förlorade sin nationali tet ,  synas de vara af 

föga vigt för den Slaviska historien, så vida man ej får antaga, 

at t  Samo verkl igen,  såsom Schafarik antager,  t i l lhörde en W e -  

letisk nederländsk stam 3).
De Bulgariska Slaverna åter  st räckte å ena sidan sitt välde 

öfver det  nuvarande Bulgarien och Servien mel lan Morawa och 

Tirrok,  östra Ungern, Syrmium mel lan Draus och Saus mynning 

och Walach ie t ,  s amt  stredo med F rankerna  i Pannonien;  å an

dra sidan utsände de tallösa skaror  af Bulgarer ' och Slaver,  som 

befolkade såväl Thracien och Macédonien,  som Thessal ien,  Hel

las och hela Peloponnesus,  med undantag af några få städer, 

hvarförutan flera Slaviska kolonier nedsat te sig på de Grekiska 

öarna,  i Bithynien och i flera t r akter  af Mindre Asien ända till 

Hays ,  samt  i Syrien.  —  De sista stora Slaviska invandringarne 

skedde till Servien,  Cbroatien och Dalmat ien.  Hä r  hade med 

sin vanliga g rymhe t  Avarerna flera gånger  infallit och bemäk-  

tigat sig Dalmat ien 650.  Emot  dem inkal lar  ke jsar  Heraclius 

Slaverna från Bie lo-Chorwat ien4) samt  lofvar dem Dalmatien

*) Se Schelz, 1. c. 17. — i  dessa trakter förekomma (enl. Barthold, Ge

schichte von Rügen im d  Pommern.  I. 267.) flere ortnamn med de 

Slaviska ändelserna — s a st  och — itz. — Att  äfven i Schweitz  funnits 

och ännu finnas Slavev (»homines qui vocantur Winde») nära Sitten i 

kanton AVailis, intyga de gamle chronisterne och bevisas af Schafarik 

(1. c. TI. 609).
"•) Beda. Hist . Eccl. V. 12. Donavit autem ei Pippin us locum cathedrae 

episcopalis in castello suo illustri, quod antiquo gentium illarum 

W iltaburg ,  id est oppidum W iltorum, lingua autem gallica Trajectum 

vocatur.
3) Leo har sökt visa, att Utrechts W e le ter  ej varit Slaver, utan Tyskar. 

Jfr Heffter, 1. c. sid. 16. — Ännu svårare att bevisa synes det vara, 

att en W ele l isk  koloni skulle öfvergått till England, der staden W ilton  

och grefskapet Wiltshire  enligt någre anses bära deras namn.

4) Constantin Porphyrogenitus är den, som har meddelat eftervcrlden p c -  

rättelsen om Serbernas och Chorvvaternas besittn ingstagande af D alm a

tien och länderna deromkring. Han benämner Serbernes hem Bielo-  

(Hvit-)Serbien eller Bciki och låter det orätt gränsa till Franken. M ed  

Boiki hafva många föistått Böhmen, men utan alla skäl. (Se Schafarik,  

1. c. II.  242 fT.) B ido-Serbien eller Boiki sträckte sig i sjelfva ver

ket (enl. Schafarik, 1. c. II. 2 4 4 — 243) från Minsk och Bug genom  

Stor-Polen,  Schles ien och Lausitz ända till E lbe;  Bielo-Chorw alien åter



såsom län, om de derifrån undandrefve Avarerna .  De besegra Avareirna och intaga Dalmat ien 634 samt  bemäkt iga  sig äfven det nuvarande Chroatien,  som efter dem erhål l i t  si tt  namn.  Från Bielo-Serbien anländer  vid s amma  tid en Serbisk prins med sitt folk; de erhål la af Grekiska kejsaren land i Thessal ien vid staden Suliza, men då de, ej nöjda derrned, ämna återvända hem,  undfå de i stället af kejsaren länderna öster  om Da lmatien vid Drina och Bosna, dädan de 658 fördrifva Avarerna ,  hvaref ter  de intaga landet mel lan Sau, Drina,  Bosna, Verbas  och Adriat iska Hafvet.  De Avarer ,  som ännu s tanna qvar vid Dalmat iens kuster,  blifva så småningom slavicerade och kal las Morlacker  (d. v. s. kust invånare);  deras  seder  och bruk häntyda ännu på Turkisk hä rkomst  1).
Avarerrias besegrande af Serberna och Chroaterna  bidrog betydligt at t  minska Avarernas  makt ,  som allt me r  gick sin undergång till mötes.  Vid s amma  tid upp tr äder  Samo 2) i Böhmen 623, ställer  sig i spetsen för Czecherna,  slår  Avarerna  och befriar Böhmen och Mähren från deras  ok; de t  tacksamma folket väljer honom till sin konung 627;  såsom sådan he r r ska r  han med ära till sin död, omkr ing 662. Han var  den första,  som grundade ett  s tort  Slaviskt r i ke ;  Böhmen v a r  dess medelpunkt  och såväl de Vindiska Korutanerna som Serbernas  (kanske Drevanernas?) konung Dervan voro dess underlydande.  Med kraft  t i l lbakaslog Samo hvarje anfall af Avarerna och besegrade äfven Frankernas  mäkt iga konung Dagobert .  Ef ter  Samos död förföll hastigt hans r ike;  till och med hans minne utplånades ur  folkets hjertan och sånger ,  men hvad som öfverlefde honom och hans rikes upplösning var dess befrielse från Avarerna  och Avariska väldets försvagande.  Så se vi, huru Slaverna nästan öfverallt undandragi t  sig det  Avariska oke t ;  samtidigt  med Sa mos hjeltemodiga uppträdande samt  Dalmat iens och Chroat iens förlust för Avarerna upphör  äfven Avarernas välde i Stor-Bul-  garien,  dädan Kubra t  (mellan 634— 641) förjagar dem. Från  alla sidor förminskadt ,  uppehål l er  sig dock ännu Ava rerna s rike,  tills slutligen, såsom bekant,  Carl den Store för alltid gör  ett s lut  derpå.

I medlet  af  7:e seklet  finna vi sålunda Slaverna hafva intagit s törre  delen af Eu ropa ;  i vester utgöra Elbe, Saale, Böhmen, Ös ter r ike  och de Noriska länderna 3) s amt  Adriat iska

från Östra Galicien öfver Karpatherna till Krakau och B ie sen-G ebirge .  Jfr Schafarik, I. c. II. 3 8 9 — 394,
') Engel:  Geschichte von Dalmatien. 23 1 — 234. Schafarik, I. c. II. 278.  Neumann, I. c. 95.
2) En Slavisk Vind i Batavien enligt Schafarik; natione Francus,  enl.Fredlegar (c. 48), som är den enda källa man eger öfver denne högstmärkvärdiga man (c. 48, 58, 68,  72, 74,  75, 77. 87).3) Man ihågkomme dock härvid, att Avarerna ännu innehade större delenaf niuvarande Ungern.



Hafvet  der as  gränser,  i söder hafva de uppnåt t  Moreas syd
ligaste udde,  i norr  utgöra de Finska,  i öster  de Bulgariska och 
Kosar i ska folken ett bålverk mot  deras  vidare framträngande.

Öfver  denna ofantliga rymd hade Slaverna,  sannolikt Eu 
ropas ta l r i kas te  folk, u tbr ed t  sig. I anseende till språkens ol ik
he t  kan man  lämpligast  *) fördela Slaverna i två stora hufvud- 
s t a mm ar ,  den sydöstra,  fördelad i 5 ski lda grenar ,  och den 
vest ra,  l ikaledes fördelad i 5 hufvudgrenar .  De sydöstra Sla
verna  innefatta:

a )  Ryska  Slaver,  nemligen Stor -Ryssar ,  hvi lkas hulvudor t  
var  Nowgorod,  och Li l l -Ryssar ,  hvilkas förnämsta stad 
var  Kiew.

b)  Bulgari ska Slaver,  innefat tande Slaverna i Moldau, W a -  
lachiet ,  Siebenbürgen,  Södra Ungern,  Servien till Mo
rava,  Bulgarien,  Thracien,  Macédonien,  Albanien,  Thes
salien och Grekland med dess öar.

c )  I l lyriska Slaver,  med 5 skilda munar ter ,  en bruklig i 
Servien (till Morava),  Bosnien och Herzegowina,  större 
delen af Mil i tär-Chroat ien,  Slavonien och Litoralen,  en 
i provinsen Chroat ien,  en bland Slovenzerna (NVinderna) 
i Ös ter r ike ,  S teyermark,  Kärnthen och Krain.

De vest ra Slaverna å ter  utgöras af:
a )  Lechiska  Slaver ,  i Polen,  Posen,  Schlesien och Pomern.
b) Czechiska och Slovakiska Slaver,  i Böhmen,  Mähren 

och nordves t ra  Ungern.
c )  Polabiska eller  Vendiska Slaver ,  i Nor ra  Tyskland 

ända till Elbe och Saale.
Då vi nu hafva f ramför t  berät tel sen om Slaverna i al lmän

het  till t iden för deras  största utbredning,  och genom den reak
tion, som till en början från det Ös t -Romer ska  r iket  och sedan 
äfven från Tyskland vänder  sig mot  Slaverna,  i sjelfva verket 
et t  nytt  t idskifte hä r  in t räder  för de Slaviska folken, samt dess
utom hvarje Slavisk hufvudgren för sig numera  börjar erhålla 
sin egen historia,  måste  vi här  afsluta vår a l lmänna framställ
ning af den stora Slaviska s t ammens  skickelser  och med vår 
berät telse vanda oss till de särski lda Slaviska folkens bedrifter 
och öden.  Vi skola se, huru  i 8:e och 9:e seklen Öst-Koms 
kejsare  så småningom stäfja Syd-Slavernas välde i Grekland 
och tvinga dem till lydnad och Chris tendom,  med uppoffrande 
af deras  national i tet ;  hu ru  vid s amma  tid den stora Frankiska 
monarkien  uppträder  mot  Nord-Slaverna,  i det  Carl den Store 
ej blott he jdar  deras vidare f ramträngande,  utan ock sjelf i sitt 
stora välde upptager  de Syd-Tyska Slaverna och gör de Nord-  
Tyska skat tskyldige;  hu ru  under  loppet af 9:e och följande se
kel från två olika håll Chr is tendomen införes bland de Slaviska

') Se Dobrowsky : Slavanka. I. 139— 193 och Geschichte  der Böhmischen  
Sprache und Literatur. 30. 33.



folken,  dels från Byzanz, dels från Tyskland och Rom,  och huru -  
ledes dlerigenom de Ost-Slaviska folken i al lmänhet  antaga den 
Grek i ska  bekännelsen och den Slaviska ritualen, under  det Vest-  
S lave rna  hylla den Romerska  kyrkan och begagna den latinska 
r i tua l en ;  huruledes de Svenska Waräge rnas  herravälde  öfver de 
R y sk a  Slaverna åt  dessas många oeniga s t amm ar  för länar en 
enhet ,  som do öfriga Slaviska lolken sakna,  och såväl derige- 
nom,  som genom det  Germani ska  element ,  som de införa i se
de r  och lagstiftning, frälsa det  stora Ryska folket från att  falla 
et t  olTer för Kosarer ,  Petscheneger ,  K umane r  m.  fl. samt  afleda 
dem från Oriental ism och Muhamcdanism till Chris tendom och 
Europeisk civilisation ’); hu ru  den Hyska nationen, stark genom 
sin inre enhet,  vänder  sig utåt och al l tmer  g r i pe r  omkr ing sig 
s amt  bistår Os t -Roms kraftful la kejsare att undergräfva det  Bul
gariska riket ;  hu ru  Tysklands  store Henrik I och Ot tonerna 
med klokhet  och kr a l t  betvinga Nord-Slaverna,  jemte det  de 
hland dem utså Chris tendomens frön, men hu ru  hvarken Geros 
och Herman Billungs tapperhet ,  Dietrichs g rymhe t  eller deras  
i nhemska furstars —  såsom Obot r i te rkonunga rne  Got tschalks 
och Henr iks  — ifriga bemödanden kunna beveka dem at t  u n 
derkas ta  sig Tyska rne  och förneka sina gamla Gudar,  förrän i 
12:e seklet  ett kors tåg gör slut såväl på deras  hedendom som 
deras existens. Vi skola af all t  finna, huru .  under  det för men-  
niskoögon synes, såsom om Slaverna under  århund raden vari t  
et t  plågoris för de mera civiliserade German iska  nat ionerna,  och 
dessa deremot  kufvat,  undert ryckt ,  ja nästan ut rotat  flera af de 
Slaviska folken, i sjelfva verket ,  under  en högre makts  ledning, 
de båda s t ammarna  varit  af oberäknel ig nytta för hvarandra ,  
h u ru  Slaverna bildat en öfvergångslänk mel lan de oriental iska 
och occidentaliska folken och stått  såsom en formur mot Petsche-  
negernas,  Kumanernas ,  Mongolernas m.  fl. vilda folkslags anfall 
för at t  skydda den i Ge rmani sk jord groende civilisationens ännu 
späda blomma,  under  det Slaverna å sin sida genom G er m a
nisk bildning och Chris tendomens inflytelse erhål l i t  ett mäkt igt  
vapen mot de från Asien f r amstormande horderna.  — At t  Sla
verna i kampen mot Ge rmane rna  dukade under ,  berodde huf- 
vudsakligen på deras  inbördes oenighet.  Vi skola af det  föl
jande  se, huru de Slaviska s t ammarne  ständigt uppträdde mot 
hvarandra  i blodiga fejder, huru Lut izer  och Obotr i ter  hatade 
hvarandra,  hu ru  Polen och Böhmen esomoftast  mot  hva randra  
s todo i fiendskap, huru  Ryssar  kämpade  mot sina Bulgariska 
bröder ,  och Bulgarer  plundrade och förhärjade sina Serbiska 
s tamförvandters  land. Hvilken s tor  \ åda  skul le ej för de Ger-  
man i ska  folken uppståt t ,  om de Slaviska folken vari t  eniga och 
hål l i t  t i l l sammans;  hvilka vidsträckta och lysande välden skulle 
de <ej hafva upprät tat  på do andra folkens bekostnad! Blott vid

') Jfr Kunik. 1. c. II. 2 8 1 — 284.



några få tillfällen skönja vi spår af en förening mellan de skiljda 
Slaviska s t ammarna.  Så se vi, ännu i sagans dagar,  den Böh- 
miska Samo mot  Avarerna upprät ta et t  vidsträckt välde, hvars  
öden efter  st iftarens död vi ej närmare  känna;  så upprä t tade  
Rast i s l aw och Swatopluk i Stor -Mähren ett välde, så farligt for 
Tyskland,  att dess konung till sin hjelp måste  inkalla Magya-  
rerna,  den största olycka ti lläfventyrs,  som händt Slaverna, ty 
derigenom spl i t trades än mera grenarna af den stora s t ammen ; 
så se vi slutl igen i den Polska Boleslaw Chrobry en man med 
tydliga panslavist iska syften, och som hlifvit ännu farligare, än 
han i sjelfva verket  var,  för den Ge rmani ska  verlden, om ej 
Slavernas gamla arfsynd — afunden och oenigheten mellan dem 
sjelfva —  hade förmåt t  Böhmarne  och Lutizerna att  öfvergå på 
Tyska rnes  sida. Om Böhmens Bretislaw (1057 — 1035) vid sitt 
seger tåg i Polen hyste några t ankar  om ett stort Slaviskt för
hund,  så nödgade honom sna r t  Henr ik III att åtnöja sig med 
ä ran  att  vara en af Böhmens bästa regent er  och från Tj sk l and  
aflägsna den fara,  som naturligen skul le uppstått ,  derest ett stort  
Slaviskt  r ike eller  statsförbund kunnat  komma  till stånd. Sedan 
dess ha r  ej hel ler  Tyskland haft något sådant  at t  frukta, och 
det är  först i våra dagar,  sioin ett välde, det största som nå
gonsin funnits på jorden, me>d sig hotar  at t  införlifva sina Sla
viska s t amförvandter  och dynnedelst  åvägabringa en enhel hland 
Slaverna,  a f  hvilken den Genmaniska  verlden kan hafva mycket  
at t  befara.

I. De R.yska Slaverna.

Benämningarne Ryssland och Ryssar  uppkommo först, sedan 
Wa räge rna  kommit  till väkiet  bland de nordostliga Slaverna;  
Rys sa r  kal lades nämligen då alla de, som slöto sig till Rur iks  
monarki .  Rland fornt brukl jga namn på det  nuvarande Ryss
land märka  vi: Sarm ntien , hva rmed  vi finna Ptolemaeus, Anon.  
Rav.,  Alfred m. fl. hafva förståt t  Ryss land;  Skyth ien , hos Jor-  
nandes och Anon.  Rav., hvarnied Isländarne förvexlade sitt »Stora 
Svithiod»; af  våra förfäder H o/m gardhr  (egentligen Ka rdo rnas  
och Finnarnes  länder,  som likna öar) och G ardhariki e l ler  
(ia r d h r  (Nord-Slavernas l ände r ) 1)» —  A ustrvegr  och A u s tr r ih i;  
—  K œ nugardhr  (lat. Chunigard),  hva rmed  förstods dels Kiew,  
dels Ryssland i a l lmänhet ;  ■—■ och G rikia  eller G irkia  (antingen 
=  Grekland el ler  härledt  af Gridsk el ler  Gardsk,  således af  
Gardhariki) .  De Ryska Slavernas g ränser  kan man efter N e 
stors —  den enda egentliga källan för landets dåvarande u t 
seende,  —  uppgifter bes tämma så, att  de i norr  st räckte sig till

') Gardhr, göth . gards, forntysk. Kart, slav. hrad, grad, betyder hus eller  
gard.



I lmen ocli Ladoga,  hvaref ter  de vid Twerz vände sig åt öster  
mot  Wolga ,  Moskwa och Oka till S)ons källor,  följde sedan 
Don till Sosnas utlopp,  deri från till !)onez och utmed Orel till 
Dniepr  och Bogs mynning,  hvaref ter  Svarta Hafvet  blef gräns 
ända till Donaus utlopp, vidare Donau till Seret ,  hvarifrån g rän
sen gick till östra Karpatherna  och följde dem till Dunajez, 
deri från öfver Wi ep r z  och öfre Narew,  genom Grodno, Wilna  
och Wi lkomi r ,  till Dünas och Drujkas  förening,  slutligen föl
jande  Diina och Ewsta till Ihnen 1). De Slaviska folk, som 
bodde på denna rymd,  voro fördelade i en mängd mindre,  af 
hvarandra oberoende,  s t ammar,  hvilka synas utgjort två, till 
y t t re  utseende, karakt er ,  seder,  språk och lefnadssätt  skiljda 
grenar  af  samma  Ost-Slaviska hufvudstam,  och som i senare 
t ider motsvaras  af Stor- och Lil l -I tyssar el ler Ryssar  och Russi 
ner.  De förnämsta bland dem voro: Slaw er  el ler  Slow ener vid 
I lmen,  ti l läfventyrs a lkomlingar  af  Ptolemæi 2 x a v a v o i ,  deras 
hufvudort  var  Nowgorod ( =  den nya staden), der  Rurik upp 
slog sitt residens och som sedermera  blef medelpunkten för en 
fristat,  som af Jaros law Wladimi rowi t sch  i P rawda  Ruska 1020 
erhöll  den äldsta oss bekanta Slaviska lag 2); —  K riw ilscher  
(Ptolemæi Karwone r?)  3) vid Wolga s  och Dnieprs  källor,  så
ledes i Guv. Pskow,  Wi t ebsk  och Smolensk,  med städerna Iz- 
borsk,  P skow eller Pleskow (af pleso =  sjö) och Smolensk,  
hvartil l  äfven, enl. Nestor,  hörde P olotschaner  med staden Pol-  
tesk eller Polock (de nordiska sagornas Pal teskja)  vid Polotas 
och Diinas förening samt  (enl. Schafarik,  I. c. II. 113) Lu t-  
schaner i landet Luky i P s k o w ; —  D regowitschcr, mel lan Düna 
och Pripjet  i Minsk;  —  R adim itscher  (af namne t  Radim enl. 
Nestor)  i Mohi lew och W jatitscher  (af namne t  Wjatko) ,  öster 
om de förra,  i Kaluga,  Tula och Orel ;  —  R u za n e r  el ler  Bugier 
vid Bug, hvilka s edermera ,  j emte  D uljeberna  (i Grodno enl. 
Bulgarin) inbegrepos under  benämningen !V elyn janer, V olynzer, 
W olhynier (af staden W olyn  mel lan Lemberg  och Wladimir) ,  
och hvilka förmodligen 4) utgjorde återstoden af de Serber, som 
utvandrat  till I l lyrien och till Elbe samt  ännu af Constant in 
Porphyrogeni tus  5) uppföras bland de under  Ryssarne  lydande 
Slaverna;  —  C horwater { X qo^ ccxol hos Const. Porph. )  i Östra 
Galicien, de gamle Karpernas  alkomlingar ,  kufvades  af  Oleg 
och Wlad imi r ;  de nuvarande R usn iäkerna  i Galicien och Nord

') Schafarik, 1. c. II. 5 2 — S3.
2) Jfr häröfver Karamsin ,  Schafarik, Strahl,  Ustrialow, m. fl.
3) Efter Schlözer (Nest. III. 19.) har Strahl (L c. I. 50.) förklarat Kri-  

witscherna för Letter,  hvilket dock strider såväl mot Nestors och Con
stantini Porphyrogeniti tydliga ord, som mot de Slaviska formerna af 
folkets och deras städers namn, hvarförutan hör anmärkas, alt L i-  
thauerna alltid kallat de Ryska S l a v e r n a  Kreews (plur. Krcwy). De 
öfrige skälen, se hos S ch a fa r ik ,  I. c. II . H l  IL

4) Schafarik, 1. c. 11. 1 0 1 — 101.
5) Adin. imper. 9.



östra Ungern äro en blandning af dem ocli senare ditlflyttade 
Slaviska folk; —  D reirljaner e l ler  Derewier (af J)re\vo =  ved, 
skog), mel lan Duljeber och Polaner ,  det vill säga i Wolhyn iens 
skogar ;  — P olaner  eller P oljaner  ( =  slät tbor)  vid Dniepr ,  
närbes lägt ade  med de Lochiska Polanerna och de berömdaste  
af alla Ost-Slaviska folk, hvartil l  dock den omständigheten bi
drog, att  Nestor  var Polan;  deras  hufvudstad var  Kiew (jfr det  
Lecli iska Kujawy) ,  sedan 882 de Kyska Storfurstarnes residens 
och Kysslands första Christna stad *); —  S jew eraner, öster  om 
de förra,  vid Pesna,  Seina och Sula, med städerna Lubetsch 
och Czernigow;  —  Ulitseher eller (i andra handskr i f ter  af Nestor) 
Uglitscher och Lutitscher  2) samt  Tiw erzer (vid Tyras  == Dniestr) 
i Podolien, Moldau och Bessarabien.

I vester  bodde de små Lett iska folkslagen, nemligen P reus
sare, G alinder  och Sudener i Preus sen ;  egentliga Lilliauer vid 
Niemen (i Wi lna ) ;  Sam og itier  i Samogitien; K ors’ i Kurland,  
hvars  öst ra kust  kallades Semgal len 3), som beboddes af Z im -  
g o la ; Letgola  el ler Letter i Södra Lifland vid Düna,  samt  de 
Sarmat i ska  Jatw jeserna  (Jazyger) i Bial y stok *). —  I nor r  
hade så småningom de Finska lolken blifvit t i l lbakaträngda,  men 
innehade dock betydligt mera  af landet än nu;  s å\ äl  i Guv.  
Moskwa,  Twer ,  Wladimirr,  Jaros law och Kostroma,  som f ram
förall t  i P sk ow  och Nowgorod spår a r  man ännu en Finsk-Sla
visk blandning,  hvar j emte  Finska flods- och andra  or t -namn 
bära vittne om Finnarnes fordna välde i dessa t r a k t e r 5); för 
öfrigt hafva flera Finiska folk, såsom Merja, Murorna och W e s -  
serna,  längesedan ruissiceirats 6). Till de Finska folkslagen r ä k 
nas:  L i v e r n a 7) i No>rra Lifland, Tschuder  i Estland,  Narowa 
vid floden Narew,  W e s s ’ vid Bielo-Osero i Nowgorod,  Ischora 
( lngrier)  i Ingermanliand vid Nevva, Wotschaner  eller W o t t ’ vid 
Koporie,  J a m ’ eller J e m ’ i Finland,  Kare l er  (af Karja =  hjord) 
i Karelen och Savolax,  Merja vid Kostow i Jaroslaw,  Murorna 
vid Wolgas  och Okas  förening i Nischnei-Nowgorod,  Mescht-  
scherer ,  Mordwiner ,  Tscheremis ser  och Tschuwascher  s) svdost

') Ad.  Brem. (hist. ecc l.  19) kallar K ie w  »Aemula sceptri Constantino- 
poli lani,  c larissimum decus Græciæ» (Russiæ). — Ditlnnar af Merse
burg omtalar der 4 0 0  kyrkor.

2) Läsarten Suli tscher måste anses förkastlig, ty vid floden Sula bodde  
Sjeweranernc och invånarne vid Sula skulle efter floden hetat Sulaner,  
ej Sulitscher.  Se  Schafarik, I. c. II. 132.

3) A f  det Lettiska Semme eller Shemi =  land och gala =  ända. Se  
Schlözer’s Nestor och Bulgarin: Russland.

4) I Grodno,  enl. Ustrialow: Geschichte  Russlands. I. 29.
5) Bulgarin, I. c. I. 94.
6) Karamsin: Historie  de l’Empire de Russie,  trad, par S:t Thomas et 

JaulTret. Paris  1819.  I. 349.
7) Det Lettiska liva  betyder sand. — Flere författare, hvaribland Ustria

low, anse Liverne för Lithauer.
8) Neumann, I. c., anmärker, att hos Tscheremisser och Tschuwascher  

fanns en Turkisk brytning, liksom hos Ungrarne.



om de för ra ,  mel lan Wolga ,  Oka  och Don, P e r m ’ i Perm och 
Archangel  ' ) ,  Syräner  i Wologda,  Pets chora  vid Petschora,  och 
Jug r e r  (Derer ,  Jy r kæ ;  af  det Finska ogur  el ler  hög;  =  nuva
rande  Os t j äke r )  mellan Pe ts chora  och Ob. —  Öster  oeh söder 
om de Ryska  Slaverna ströfvade i olika tider dels Finskt-  
Ugriska,  de ls  Turkiskt -Mongol i ska  folk, såsom Avarer,  Bulgarer,  
Kosa re r ,  Magyarer ,  Pctscheneger ,  Uzer, Kumaner ,  in. fl., hvar-  
j em te  m ä r k a s  de Kirnmer iska  Tau r i e rna  och Götherna  på Kr im 2).

<) Karam sin ,  I. c. I. 45. förstår med det gamla Bjarmaland Archangel,  
W o lo g d a ,  W iä tk a  och Perm.

’ ) Da dessa Asiatiska folkslags namn ofta rörekomma i Rysslands historia  
och  de ej sällan pläga förvexlas, vilja vi här nedan, enligt de åsigtcr  
om  dem, som blifvit framställda af K. F .  Neumann, i hans prisskrift: 
D ie  Völker des südlichen Russlands, in ihrer geschichtlichen E nt
w icke lung  (Leipzig 1847),^ öfver dem lemna en kort framställning.

B u l g a r e r  anses af några (Bulgarin, I. c. I. 144.) harva erhållit sitt 
nam n efter W olga,  hvilket dock synes mindre troligt , enär W olgas in
vånare på Slaviska skulle hetat W olzane  (Schafarik, I. c. II. 168.) och 
W o lg a  dessutom i äldre tider kallades Rha eller Rhos och af de Turkiska  
folken Adal, Ate l,  Idel, samt emedan äfven Donau-Bulgarerna burit  
detta namn (jfr G. F. Miillers Abhandlung von den Völkern, welche  
v on  Alters in Russland gewohnt haben (1772), i A .  F. Biisch ing’s 
Magazin für die neue Historie  und Geographie. T h.  XV I.  sid. 305);  
de  voro ett Ugriskt med Uturgurer och Kulurgu-rer närbeslägtadt folk,  
som  kufvat de Turkiska Akatzircrna mellan Svarta och Kaspiska H af-  
ven och rned dem tågat mot Donau; sedermera inföllo de ofta i det 
Byzantinska riket, men kufvades omkring 558 af Avarerna,  från hvilka  
först Kubrat befriade dem. Efter Kubrats  död delade hans 5 söner
hans  välde; den äldsta Batbai herrskade vid Krim, Kotrag mellan Don
och Dniepr; den tredje sonen Asparuch intog landet mellan Dniestr
och  Dniepr; de båda öfriga vände sig till Italien och det Avariska
Pannonien.  Kosarernas påträngande förmår Asparuch att öfvergå Do
nau 678 och der, i förbund med Slaverna, grunda ett  rike i nuvarande  
Bulgarien,  under det å andra sidan de öfriga Bulgarerna drifvas til l
baka till W olga  och Karna. Här bilda de ett stort och blomstrande  
välde,  bestående af de så kallade Kamiska eller Hvita (fria) Bulgarer
nas land i norr med residenset Bulgary och Khwali ssernas vid Wolgas  
m ynning med hufvudstaden Atel (Astrakhan),  samt styras afZarer eller 
M aleks;  de voro Rysslands tidigast bildade folk, drefvo vidsträckt han
del,  i synnerhet med läder och saflian, samt stodo i ständig förbindelse 
med sina bröder vid Donau,  de så kallade Svarta Bulgarerna,  som 
alltmera  ̂slavicerades och antogo Christendomen,  under det H v it -B u l-  
garerna blefvo Muhamedaner (omkring 900) och antogo Österländska 
seder och bruk. — Deras rike förstördes af Mongolerna 1236; W jä t -  
kas Bissermener anses (Neumann,  I. c. sid. 109) vara deras afkomlingar.

K o s a r e r  eller K a s a r e r  (Akatziri), a f Nestor kallade Hvita Ugrer, 
emedan de voro Ugrernas herrar, voro, såsom deras språk och seder 
visa, ett Turkiskt folk, som i 3:e till 7:c sek let vistades vid W olgas  
mynning,  i medlet af 7:e seklet lemnade sina hem, kufvade Bulgarerna 
och Magyarerna samt öfversvämmade länderna vid Svarta Hafvet och 
K rim  7 9 0 — 800, då äfven de Tauriska Öst-Götherna underkufvades, 
tvungo Polaner, Sjeweraner, Radirnilscher och W jat itscher  att blifva 
skattskyld iga samt utsträckte sitt  välde ända till Oka, Bug och Dniepr 
(till T he iss  enl. Ewers: Geschichte  der Russen.  I. sid. 8). De be-  
skrifvas såsom ett ädelt och hyfsadt folk; inga vilda grymheter be-



Sedan Ava re rna slagit Anterna i Södra Ryssland ocli urnder- 
kufvat  Duljeberna vid Bug, vände de sig åt vester  och beimäk- 
tigade sig Ungern,  såsom vi förut visat;  troligen blefvo då An
terna oberoende af dem, ty å r  602 finna vi Slaverna såtsom

rättas om dem ; deras furstar (Khaganer),  som residerade i Balamgiar 
(fordom Atel,  nuvarande Astrakhan), voro en tid tillgifna Muhaimeds 
lära, men öfvergingo sedan till Judendomen, och i deras land rådde  
fri rel ig ionsöfning.  Deras residens flyttades 834 till Sarkel eller den  
H vita  staden ( =  det Ryska Bjelajaweza, nu i ruiner; Neumann, I. c. 
1 0 3 — 104); den heliga Cyrillus spridde i medlet af samma sekel Chri-  
stendomens ljus ibland dern, men snart derpå återtogo de Slaviska fol
ken,  som de underkufvat,  sin frihet; och,  än mer försvagade genom  
de Magyariska Ugrernas bortlågande,  upplöstes  deras välde all tmer,  
i synnerhet sedan de I grund blifvit slagna af  den Ryska Swjatoslaw 
963 ; ett Ryskt furstendöme, Tmutarakan, bildas af deras besittningar  
vid Azow, och de försvinna slutl igen alldeles ur historien,  besegrade 
af Ryssar och Petscheneger. Såsom deras afkomlingar anses Karaim  
i Södra Ryssland (Kohl, Reisen in Süd-Russland.  II. 260.  262).

M a g y a r e r ,  så benämnda efter den herrskande horden Madscharer 
(fxtytQT) hos Const. Porphyrogenitus, I. c. c. 40), voro Finska Ugrer  
(Ungrare), hvilkas  äldsta hem Bulgarin förlägger mellan Petscbora och  
Ob, uppehöllo sig länge (680— 883) i Lebedia,  hvilket (enligt Karain-  
sin (I. c. sid. 138);  föga troligt) låg I Guv. Charkow, enligt andra (tro
ligare) mellan Don och W olga ,  såsom Kasarernas undersåter, hvaraf 
man kan förklara den mängd Turkiska ord, som förekomma i deras  
språk. Slagna af Petschenegerna,  dela de sig 1 två afdelningar, hvaraf  
den ena drager till Persien, den andra intager landet Atelkusu (vid 
Bug, Dniestr och Piruth), men snart, sedan den besegrat Bulgarerna 
vid Donau, kallas taf konung Arnulf  mot Swatopluk 1 Stor-Mähren,  
hvarefter den inbryte>r i Bajern och Mähren, eröfrar nuvarande Ungern 
(omkring 897), der den stiftar ett välde, det enda af alla de Asiatiska  
folkens, som ända hittills b ib ehåll it  sig, och derifrån den länge, genom 
sina ständiga plundringståg, blir en skräck för de Yest-Europeiska  
folken, tills den besegras a f  H enr ik  Fågelfängaren och Otto den Store.

P e t s c h e n e g e r ,  uppkallade» efter sin anförare, benämnas af Byzan-  
tinerna Patzinaker;  sjelfvu Ikallade de sig Kangar ( =  Chinesernas 
Kangkiu  och Kangli), hvilket ännu är Osmanlis  namn i Mindre Asien.  
De voro en Turkisk hufvudstam och vistades länge vid mellersta W olga ,  
tills de, besegrade af sina grannar Kosarerna i vester och Uzerna i 
öster, kastade sig öfver Magyarerna och intogo deras land, samt följde 
dem i spåren och drefvo dem ur Moldau och Siebenbürgen 896; hvar
efter de herrskade med den yttersta vildhet och grymhet mellan Don  
och Donau,  samt användes såsom legotrupper än af den ena, än af 
den andra. Försvagade i strider mot Ungrare, Ryssar,  Uzer och K u -  
maner, upplösa de sig så småningom bland de öfriga folken; i Ungern  
omtalas ilera Petscheneger ,  hvilka der kallades Székeli och Bcssi, men  
slutligen magyariserades. — U ze r  [—  de fria) voro äfvenledes Turkar,  
kallades af Nestor Torker,  af Chinescrna Kiuss,  af Araberna Ghuser,  
fingo i synnerhet makt vid Dniepr, men öfvergingo sedan dels till K u -  
manerne, dels till Scldschukerne.  — Såsom deras afkomlingar näimner 
Neumann (I. c.) Usbekerna ( =  friherrarna). — Uzer och PetscherJCger 
kallades af Ryssarne Karakalpaker.

K u m a n e r  eller K o m a n e r  {—  steppinvånare), nära slägt med de  
båda föregående folken och ursprungligen hemma i Kaptschak, kalla
des af Slaverna Polowzer,  anföllo Ryssarne 1033 och kastade sig sed an  
öfver Öst-Romerska riket söder om Donau,  härjade ofta i Ungern och



Greke rna s  bundsförvandter mot Avarerna '). Sedan är  historien 
länge s t um,  hvad heträt lär  de Slaviska folken i Ryssland.  — 
Att  de lefde i ständiga st r ider  sins emel lan och att  derföre det  
var  så mycke t  lättare för Kosarerna,  hvi lka i medlet  af  7:de 
sekl et  lemnat  sina gamla hem vid Kaspiska hafvet och Wolga  
och, sedan de betvingat Rulgarerna,  upprä t ta t  et t  mäkt igt  r ike 
vid Svar ta  Hafvet och på Kr im i 8:de seklets slut, at t  göra flera 
af  de södra Slaverna, Poljaner,  Sjewerarier,  Radimi t scher  och 
Wjal i t s che r  sig skat tskyldiga,  synes klar t  af  Nestors berät telse.  
F rån  Kosarernas  öfvervälde befr iades Slaverna af Wa räge rn a ,  
hvilkas ankomst  till Ryssland på den Slaviska folks tammens ut
veckling har  utöfvat det  största inflytande.

Så säger  N e s t o r 2) :  »859 kommo W a r ä g e r  från andra sidan 
hafvet (is zamorija) och togo skat t  af  Slaver,  Tschuder ,  Merja 
och Kriwi t scher ;  862 jagade dessa W arä ge r na  öfver  hafvet  och 
gåfvo ej vidare skatt.  Nu började de at t  regera sig sjelfva och 
upprät ta  skansar  (gorody). Men det var  ingen rät t  ibiand de m;  
en slägt stod upp mot den andra ;  tvist och oenighet  var ibland 
dem, de började till och med att  bekriga hvarandra».  De rpå  
församlade de sig och öfver enskommo att välja sig en Knes,  
som skulle styra dem 3) ;  »de girigo4) öfver hafvet (za more) till 
Wa räg e r na  i Rus’ 5), ty så heta dessa W a r ä g e r  (War j ag ’) Rus’, 
l iksom andra Svei, Ur man1, Anglian’ i Got’. At  dem sade Tschu 
der,  Slaver och Kriwit scher :  vår t  land är stort ,  godt och med 
all t  välsignadt, men ingen ordning är dcri ,  kommen  att  hos oss 
vara Knesar  och att  styra oss». Tre  bröder ,  Ru rik ,  Sineus och 
Truvor,  begåfvo sig då med stort  följe till Slaverna och blefvo 
deras  beher r ska re  i Nowgorod,  Rielo-Osero och Izborsk;  af  dem 
fick Ryssland och Ryssarne  sitt namn.

Men hvilka voro då dessa W ar äg e r ?  Enligt  Nestors  f ram
ställning skulle de hafva kommit  öfver Östers jön,  men hvarken 
der  eller annorstädes omtalas  något folk, som kal lat  sig W arä ge r ,  
och namnet  Rus’ eller Ros’ ger  oss föga bättre förklaring öfver 
hvi lket  folk Nestor förstod med sina Waräge r ,  som gåfvo Ryss-

Polen,  men besegrades slutl igen af Mongolerna, öfvergingo till Christen
domen och blefvo dels Mongoliska undersåter, dels öfverfördes de till 
Egypten ( =  Mamelueker,  enligt Neumann, 1. c., sid. 444), dels utvan
drade de till Ungern,  der Bela IV gaf dem land, och der de kallades
Jazyger (bågskyttar af jasz =  båge) samt snart införlifvade sig med
Magyarerna.  De, som stannade i södra Ryssland, inbegripas,  jentjie 
återstoden af Kosarer, Petscheneger  och Uzer under benämningen  
»Noghaier».

Slutligen må anmärkas,  att J a s e r n a  voro de nuvarande Osselerna  
och K a s s o g e r n a  ( =  frihy tare) de nuvarande Tscherkesserna; båda 
dessa folk betvingades af Swjatoslaw.

') Schlözer: Nord. Geschichte. 372.  — 2) I. xvi.  xvn .
3) I. C . I. X V III . — 4) I. C . I. X IX .

5) Läsarterna hafva här dels Warjagom K R u s ’ (till Rus’), dels Warjagom
iz R u s ’ (från Rus’).


