
Ont Slaverne/ 
deres Herkomst og «lifte Scrde.

Ved
PETER FRIDERICH SUHM.

' éblant alle EuropæijTe Hoved-Folk er intet mere udbredt end det 
¿X7 slaviske; thi Slaver beboe det hele egentlige Rusland, fra In
germanland afog til Kiow, fra Smoleniko og Pleikow af og til Ca
fan og Aftracan, og ere i de nyere Tider blevne end mere udbredte. 
Slaver beboe det hele egentlige Polen; thi i Li «hauen boer et andet 
Folkeflag. Hele Böhmen beboes endnu af Slaver; Ungarn er op
fyldt med dem, lige fra de Polske Grcendser og til det Adriatiffe 
Hav; faa at der findes io Slaver imod een Ungarer. Mange af de 
Tyrkiske Lande i Europa, Bulgariet, Servien, Bosnien, Croatien, 
Macédonien, Albanien, Epirus, vrimle ñf Dem. Hist 0g her i 
Tydskland findes de ogsaa, saasom i Crain, Laufitz, Lüneborg; 
og hvo veed ikke, at de fra det 6te sæculo af befadde alle Tydffe 
Lande esten for Elben, ja endog nogle vesten for den. Nu sper- 
ges: Har dette mcegtige Folk fra de celdste Tider, og faavidt Efter
retninger gaae, stedse beboet alle diste Egnet og, hvis ikke, hvor
fra er det da kommet? Til det ferste Sporsmaal kan stkkert svares 
Ney; thi Wagrien beboedes for Chriiti Fedsel, og lcrnge efter, af 
Teutoner, Meklenborg af Varner, Pommern af Rugier og Heru
ler, Brandenborg ñf Semnoner og Vandaler, Meißen og Laufits 
af Hermunduren, Böhmen af Marcomaner, Mähren Quadqr, 
Slefien af Elyfier eller Ly gier, lutter Tydste Folk; og Spor efter 
Slaver findes ey i de Lande fer i det 6te sæculo, og i nogle end 
senere. Ungarn og tilherende Lande beboedes af Pannonien, My
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lier, Scordifcer, Illyrier, Dalmater, Japoder &c. om hvilke, mav 
Scordifcer undtages, dev var et Gallifr Folk, vel ey med Vished vi
des, af hvad Hoved-Folk de vare, men hvis Sprog dog tydeligen 
vise, at de ingenlunde vare Slaver. I de Tyrkiske Lande i Europa 
boede i oeldre Tider Græker, og denl gjor vel ingen til Slaver ; Tri- 
baller og Thracier, hvis Sprog ogsila vise, at de ingen Slcegtfkab 
have havt med Slaverne, men snarere, heldst de sidste, vcrret et Ho
ved-Folk for sig. Altsaa veste ikkun Polen og Rusland ; og der har 
og den almindelige Mening sat deres celdste Seede, og troet, at 
de fra umindelige Tider have boet der under Navn af Sarmater. 
Men de nyere Lcrrde have ey vcrret fornojede hermed; de have op
sigt Slavernes celdste Bolig ved det Sorte Hav, der har Lengnich 
fundet paa den AfiadfFc Side Zicher eller Zecher, med hvilket 
Navn RvKrnerne kalde sig endnu felv, og Lesger, Lazier, Lecher, 
med hvilket sidste Navn PolacKerne egentligen kalde sig. Og den 
kcrrde Thunmann i Halle har i vor Tid fundet Vendernes celdste 
Boliger ved Kstersoen, i det Prendiste, og i Store Polen, og Sla
vernes andre Lande midt i Polen og Rusland, ved Dniepr, Don og 
Weixel, hvorfra de siden ere gangue til Donau, og hvorfra de til- 
Leels bleve drevne af Chozarerne, og derpaa nedsatte sig ved Kster- 
soen i de af Gother og Vandaler forladte Lande. Og ncegter han 
aldeles, at Sarmater og Slaver have havt mindste Fcrllesffab, og 
anfter ikkun Jazyger og Rhoxolaner for de rette Sar mater. See 
hans Untersuchungen einiger Nordischen Völker, i Fortalen p. 8, 
18, og i Vcerket selv p. 9. Naar man vil tage Sprogene tilHielp, 
da findes i de Folkes Sprog, som boe ved det Sorte Hav, ikkun 
liden Trost; men saa meget synes dog at vcere sandt, at intet Sla
visk findes i dem. Hvad Sarmaterne angaaer, da er dette vidst: 
i) At de saa kaldte Laxii Sarmatæ have i Herodoti Tid, og lcenge 
forhen, boet sondeil for Tanais paa den Afiati^e Side, og stam
met fra Scyther, i det mindste vcrret ncrr beflcegtede med dein, og 
efter samme Herodoti Vidnesbyrd forestillet allerede et Folk langt 
over 1000 Aar for Chrifti Fodftl. 2) At Sarmater ere, efter Stra
bonis Vidnesbyrd, gangue over Tanais, og have brudt ind i Europa 
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omtrent 100 Aar for Chrifti Fodsel, og have da odelagt den Scy- 
thifre Stat, som strakte sig, ester Herodoti Beretning, fra Ta
nais og indtil Donau langs Havet, Og temmelig langt ind i Landet. 
3) Finder man, at Sarmaterne have siden brevet sig alt mere og 
mere ud vester paa, saa at Jazyger beboede i Strabonis Tid den 
Deel af Ungarn, der ligger imellem Donau og Siebenbürgen. 4) 
Vidner Ptolemæus, at Sarmaterne udi hans Tid, nevnlig det 2det 
Sæculi Midte, beboede de Lande, vi NU kalde Polen og Rusland : 
hvorved ingen maae trente, at de alene beboede og opfyldte dem, 
ney, Navnene af de Folk, han selv anforer, vidne noksom, at der 
og have boet andre Folkesiag af Rinff, Litthauiff &c. Herkomst. 
Ey at tale om, at Tydffland da strakte sig lige til Weixelen, saa 
at det meste af Store og Lille Polen var beboet af Tydffe Folk, 
Go ther, Burgundier &c. Thi at Ville Med Schlözer giore alle 
diste Folk til Slaver, og troe, at Slaver have fra de allerceldste Ti
der beboet de Lande i Tydffland, som man vidst finder at de fra det 
6te Sæculo have beboet, det er en Mening, som er igiendrevet med 
det samme den er anfsrt. At eet Folkesiag haver ei just nsdig alene 
at beboe og opfylde et Land, som opkaldes efter det, saadant kan 
man i vor Tid see af Rusland, Tyrkiet, Tatariet. 5) Staaer det 
fast, at ligesom det Sarmatiffe Navn ophorer, nevnlig i Begyn
delsen af det 6te Sæculo, saa opkommer derimod det Slaviffe, og 
det i samme Land, nevnlig i Ungarn ved Donau. 6) Forekomme 
mange Ord i de gamle Sarmaters Sprog hos Grcrkiffe og Latinske 
Skribenter, som ere aabenbare Slaviffe.

Af alt dette siutter jeg, at Sarmater have forsi boet osten og 
sonden for Tanais, ere siden gangne over den, have undertvunget 
Scytherne, og bredet sig ud til Donau i Beflarabien, hvor de ved 
Chrifti Tider ginge, efter Ovidii Vidnesbyrd, ofte over den frosne 
Donau, og giorde Indfald i de R orner ffe Lande. Efterhaanden 
bredede de sig dog alt mere og mere ud vester paa, ladende dog Da- 
cien, det er, Moldau, Wallachiet og Siebenbürgen, ursrt, som da 
regieredes af een eeneste mcegtig Konge; hvorimod Sarmaterne 
trcengde igiennem Ukraine, Podolien, Rode Rusland, Lille Polen, 
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fom de nu kaldes; hvilke Lande da beboedes af Scythiae, Fin^e og 
Litthauifle Folkestcegter, som derover droge mere nord paa, indtil de 
forste forsvunde/ og de mellemste adsprevbe sig omkring i Rusland, 
hvor de vel og forhen tildeels havde boet, blandede sig med Vender, 
og nedsatte sig for en Deel endeligen i Finland, hvor forhen Folk, be- 
sicegtede med vore Nordiste, havde boet. Fra Polen trukke nogle 
Sarmater sig ind t Ungarn eller Pannonien, og var deres egentlige 
Navn Jazyger; thi ingen maae tcenke, at Sarmater eller Sauroma- 
ter var Navn paa et Folk for sig, ney, det var et almindeligt Navn 
paa mange Folk, som havde fcelles Sprog og Herkomst, og betydde 
maastee saa meget som de røbe Mcrnd, fordi de havde rodt Haar, 
af det Sarmatiffe Ord Sar o: Xøb. Efterhaanden forgik dette 
Navn, og det Slaviste kom i stccdet, hvilket bande betegnede et vidst 
Folk ister, efter hvilket Slavonien, en Deel af Ungarn, endnu kal
des, saa og mange Folk tilsammen, fordi de havde fcrlles Sprog 
og Herkomst. Og med dette Navn, tcenker jeg, at de Slaviste Folk 
belagde sig selv, af det Ord Slav, som betyder Talende; da Ne» 
metes eller Nemetzoi, o: Grumme, er det, hvormed de belcrgge de 
Lydste, anseende sig, ligesom Chineferne, for det fornemste Folk i 
Verden, og foragtende alle andre. Mm hvorvel Sarmaterne have 
fornemmeligen udbredet sig paa den Kant, saa er det dog meget 
rimeligt, at andre have udbredet sig, da de ginge over Tanais, etter 
endog lcenge forhen, lige nord paa, og ind i Hiertet af Rusland, 
og siden vendet sig vester pan; saasom man finder, ni Vender, et 
Slavist Folk, have fra umindelige Lider boet ved Kstersoen. Naar 
man ei vil troe, at ved Julii Oratoris Duli forstaaes, ved en vrang 
Udtolkning, Slaver, og at de altsaa have allerede i det Zte sáculo 
boet under det Slaviste Navn i Polen ; saa finder jeg dem ei der fer 
ved Aar 500, da Procopius i Corp. Byzant. p. 79. og 80. der strev 
ved Aar 550. taler om Slaviste Folk, der boede fta Gepiderite af og 
til Varnerne. Da nu Gepideme boede dengang i Dacien og Pan
nonien, og Varnerne i Meklenborg, saa haoe Slaverne da allerede 
opfyldt dette hele store Mellemrum, undtagen hvad Strcekning 
man vil tittcegge Krken. Og som man endnu finder i Vestàus-
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fen en ftorKrk, sññtroerjeg,1dmborsoges der og iBag-Porn- 
mern, som laae ode ved de mange derfra udvandrede Tydffe Folk, 
jornandes p. 615. og 64z. beretter, at Slaverne deeltes i trende Ho
ved-Folk, Vender, Slaver, og Anter: De forste boede lccngft Nord, 
og vare meget talrige; de sidste fra Donau til Nieder; og de mel
lemste midt imellem begge. Heraf lader det, at han er haver sat 
i sin Tid Slaviske Folk i Rusland, og, sandt at sige, da var Rus
land dengang opfyldt med TyrkifFe, HunifFe, Tatariste, FinfFe, 
Lettre og Nordiste Folkeslag; hvorvel der dog haver upaatvivleli- 
gen fra celdgamle Tider boet nogle Slaver imellem, men under
trykte af de andre.

Hvad nu Venderne angaaer, da sirtter Plinius 1. 4. p. 476. 
dem allerede i Landene vedHstersoen; Tacitus, i Germania, imellem 
Peuciner, hvilke boede ved Donaus Udlob, og Finner, i Skove og 
paa Bierge; hvorved han, efter mine Tanker, tydeligen peger PÑÑ 
de Carpathiae Bierge, og de mange moradsige Egne i Polen; Pto- 
lemæus p. 81. langs den Vendiste Bugt, det er, Kftersoen fra Wei- 
xelen af og til Lifland. Altsaa have Vender i det I og 2 Sæculo 
boet i en Deel af Preussen osten for Weixelen, og lccngere sonder 
paa ind i Polen, ja, som det synes, meget langt; og ere de fra disse 
sidste Egne vel blevne deels sortmngde,af Sarmater, hvorvel be- 
flcegtede med dem, og deels ogsaa have de godvilligen forladt dem, 
efter at de i det 6 og 7de Sæculo ginge i Hobetal til Tydstland, 
hvor de stiftede mange smaae Folk og Stater, nevnlig: Wagri i 
Wagerland saa kaldet efter dem, hvor Oldenborg var Hovedstaden; 
Polabi i det LauenborgfFi, efter Floden Labe, det er Elben ; Abo- 
triti i de vestlige Dele af Meklenborg, hvilke nervnes i Slutningen 
af det 8de Sæculo, i Anledning af Krige Carl den Store forte imod 
dem; Rhedarii eller Tolenzi i de ostlige Dele af Meklenborg, hvis 
Hovedstad var Rethra, hvor Vendernes Gudsdyrkelse havde lige
som sit Seede; Luticii, Wilzi, eller Welatabi, med hvilke tre Navne 
dette mcegtige Folk kaldtes i For-Pommem og en Deel af Marck ; og 
til dette Folk regnedes undertiden Rhedarii', Uchri i Ucker-Marck; 
hvilke trende Folk ogsaa bleve bekiendte ved Caroli Magni Krige; He- 
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velli ved Havel-^íúben; Linones, Warnavi, Leubuzi, Wilini, Sto- 
derani, vg mange flere , imellem Elben og Oder i det Branden- 
borgfFe; Rugii pññ Øen Rügen, som vare de tapperste af alle, og 
hvilke beholdte Navnet efter det gamle Tydste Folk, fom der havde 
boet, ogalene, afalle Vender, havde stadige Konger; Pomerani, 
der boede langs Havet (hvoraf de ogsaa have Navn, nevnlig af år 
o: Havet, og Po 0: V§d) fra Oder til Weixelen ; Dalemincii, hvis 
Seede var i Meißen; Sorabi, som bor soges i Laufitz, hvor de stefte 
Vender endnu boe, og hvis Sprog endda er tilovers, saa at der 
prcrdikes i det. Af det og de faa overblevne Vender, hist og her i 
Lüneborg, Marck, sees tyd eligen, at deres Sprog et er saa reent, 
som de egentlige 81avers, men meget blandet med Einst; hvilket 
er vel fra de Tider, da Venderne boede ncer Einste Folkesicegter. 
Siden Venderne komme til Tydffland, bleve de meget stebne, og 
det lcrnge forend de stefte andre 8iaviste Folk. De anlagde anfeelige 
Steeder, saasom Oldenborg, Razeborg, Meklenborg, Redira, Wis
mar, Roftock, Arcona, Carenz, Julin, Wineta, Belga rd &c. hvor 
megen og stor Handel dreves. Deres Seeder vare i mere end een 
Henseende gode og ustraffelige; de havde ordentlige og vel indret
tede Regieringer, sunde Love, ja Bogstaver, som vore Skribentere 
kalde Winda-Runir, og hvilke ere iglen fundne i Levningerne af Re- 
dira. Alt saadant bor tilstrives, deels deres Beliggenhed ved Soen, 
og deels deres Omgang med og Naboelag ved de Nordiste Folk. 
Carl den Store begyndte forft at bekrige og undertvinge nogle af 
dem. Paastuddet var at indfore den Chrisme Troe. Hans Efter- 
mcend af hans Stamme, og de 8axiste Konger og Keisere, og end 
mere de Danste og Polste Konger, samt 8axiste Hertuger, fuld
forte endeligen Vcerket i det 12te Sæculo; faa at tilsidft dette cedle, 
men ulykkelige, Folk, samt deres Sprog, Seeder og Regiering, ginge 
reent under, og derimod Saxer (thi de finge tilsidft allene Overmand) 
indtoge allevegne deres Plads; saa at Vendisk Sprog og Sår 
blev tilsidft alene tilovers i Pommern, hvor de og efterhaanden ere 
forgangne.

Hvad
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Hvad de egentlige Slaver angaaer, da nævner Ptolemæus Sta- 
vani, hvilke jeg vel forhen haver formodet at burde læses Lithavi; 
men nu er jeg af Professor Thunmanns Mening , at det bor lcefes 
Slavani, allerhelft der paa det Stæd i Preussen, hvor Ptolemæus 
fætter dem, boer endnu Folk af det Navn. Bliver dette antage
ligt, da har det 81a visse Navn været bekiendt fra det andet Sæculo, 
og faa har det bredet sig ud fra Norden ti! Sonden, og bleven an
taget af alle SarmatifFe Slægter, fom desuden vare beslægtede med 
dette Folk. Da nu Sartnater allerede fra det I Sæculo boede i Un
garn norden for Donau, faa er det ingen Under, at de i det 6te 
ginge, under Navn af Slaver, hyppigen over Donau; thi i det zte 
var det Sarmacrffe Sprog, fom det synes, tillige med Gothiss, Hoss 
Sproget ved Hosset af den mægtige Hunisse Konge Attila, fom re- 
fiderebe i Pannonien eller Ungarn. Man kan et uden Nnk læfe hos 
Jo mandes, Procopius, Agathias, Menander, Simocatta, Skribenter 
af det 6te Sæculo, hvorledes Slaverne da odelagde alt Landet fonden 
for Donau, lige til det Adn'atiffe Hav, og til Con ilan tinopel. Det 
underligste herved er, at de egentlige Slaver, fom giorde alt dette, 
ftodeialdenneTid, ja lige indtil vore, under andre Folk, nevnlig 
forsi Avarer, og siden Ungarer og Bulgarer, endffiont de vare langt 
talrigere end disse. Ved denne Leilighed sseede det Aar 665, som 
Theophanes melder p. 2ZO, at mange Slaver bleve af den Græki- 
ffe Keiser flyttede til Syrien, som en Værn mod Araberne; og troer 
jeg, at fra dem siamme de nu værende Drufer. Af Nicephoro, 
Theophane, og Strabonis Epitomator, samt flere, sees, ñt í 7de, gde, 
9de, iobe Sæculo boede Slaver i Macédonien, Morea, Bithynien, At
tica, Epirus. Ved disse mange Indfald bleve Slaverne dog t siand 
til at oprette adssillige Riger; og var deres Skiæbne faaledes. Do 
fom nedsatte sig i Ungarn, og endnu kaldes Slaver, havde vel deres 
egne Anforere, men maatte dog siaae under de Folk, fomegentli- 
gen herskede over Ungarn, nevnlig Huner, Gepider, Avarer og Un
garer. De nedlode sig ellers i saadan Mængde i Ungarn, at en ftor 
Deel deraf kaldes endnu efter dem Slavonian, hvor de dog aldrig sit
ues at have havt deres egne frie Regentere, endffwnt de et altid 
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have ftaaet under de Ungerne Konger, men undertiden, four i det 
Ilte Sæculo, under de Croatie, der dog ogsaa vare Slaver. Diste 
Ungarfie Slaver bleve saa seent Chrisme, at de i Lipna bleve ei 
Dobte, forend langt hen i det 14de Sæculo under Kong Ludvig. De 
Slaver, fom nedlode sig i Bulgariet, maatte ftaae under de Bulgari- 
ffe Konger, hvorvel de ofte giorde Opror imod dem, og vare fsaa- 
Dan Mcengde, at Bulgarernes eget Sprog forsvandt titsidst, og blev 
Slavisk; saa at mange have derfore anseet Bulgarer for Slaver, da 
De dog ere Tyrker fra Wolga. I Wallachiet og Moldau nedlode 
sig ogsaa Slaver, hvorfore det Wallachiste Sprog er og blandet med 
Slavist; men der kunde de dog aldrig faae Ooer-Regentere af deres 
Dget Folk. J Macédonien, Thracien, Morca, Epirus, Albanien, er 
Det ei gaaet dem bedre; thi der have de og maattet bukke for de Ind- 
sodde; hvorvel der endda boe mange Slaver, og det AlbanifFe eller 
Arnau tier ftoerk blandet med deres Sprog. Ja det var ei alene 
paa de Kanter at Slaverne giorde Indfald; men Italien, de vestlige 
Dele af Tydstland, Frankrige og Holland, maatte og, helst i det 
7de Saeculo, prove dem. Men da diste mange Tog lobe ofte, helst 
tilsidft, ulykkeligen af, saa at mange Slaver derover bleve fangne og 
giorde til Lrcetle, saa kom deraf ind i de andre Europæiffe Sprog, 
at kalde Tralle Slaver. At egentlige Vender have undertiden 
varet med i diste Tog, sees deraf, nt Venderne oprettede et ansee
ligt Rige i Kärnthen, hvor die Kindische Marck bcerer Navn 
efter dem, og hvor deres Sprog endnu blomstrer; og var dette Rige 
saa magtigt i det 7de Sæculo, at det under Samo bod det hele Fran- 
Aiste Monarkies Magt Spidsen; hvorvel Thunmann i oft auferte 
Vark p. 127 og 128 vil , at denne Samo har regieret over Czecher- 
11 e i Böhmen. Jeg studer og i det 9de Sæculo Abodriti ved Donau. 
Angen Under derfore, at det Vendiste og 81aviste Navn bruges i 
Mug, at Islanderne undertiden kalde Rufferne Ost-Vender, og 
Dor Saxo derimod altid de egentlige Vender Sdaver.

Mm gik det Slaverne ulykkeligen paa mange Stader, saa lyk
kedes det Dem derimod paa andre; og oprettede de 4 Riger son
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ten for Donau, nevnlig Croatien, Bosnien, Servien og Dalmatien. 
Keiser Conftantinus striver i fit leerte Vcerk de adminiftrando im
perio , pag. 72. at Gro a ter, Servier og Dalmater, SlavifFe Folk, 
fulde fra Keiser Heraclius (omtrent Aar 630) og oprettede egne Ri
ger. Disse Croater kaldes ogsaa Chrobater, Crabater, Cravater, 
og have de, efter mine Tanker, boet lcenge forhen i Croatien, da 
de ere samme Folk som Carpi, efter hvilke de Carpathiae Bierge, 
som stille Polen fra Ungarn, have Navn, og hvilke giorde sig i det 
Zdie Sæculo bersmte ved idelige Indfald i det Born erste Rige, ind
til Keiser Diocletianus forflyttede mange Tusinde af dem ind paa 
Bornsrst Bund, venteligen til Croatien, som efterhaanden fik Navn 
efter dem, og hvor de i 6te sæculo finge Tilstod af deres andre Sla- 
viste Landsmcmd, faa at de i det ?de kunde giore sig frie; og der
for e er det vel at Folket kalder sig selv Slaver, men at deres Re- 
g entere kaldte sig derimod Konger over Slaverne i Croatien. De 
regierede der en Tidlang med afverkende Lykke, indtil den Un- 
gerste Konge Ladislaus omtrent Aar 1088 undertvang Croatien. 
Thunmann fürer Croaterne i oft omtalte Værk pag. 144 fra Belo- 
Chrobatien, som er rigtigt nok; og dette soger han igien i Böh
men. Men stal dette vccre, da maae derved ikkun en Deel af Böh
men forftaaes, saasom Czecher boede der. Hvad Bosnierne an- 
gaaer, da anseer jeg dem for Ptolemæi Bieflî, hvilke han scctter i 
Polen. De ftode i Begyndelsen under Servierne, men i det I2te 
sæculo havde te deres egen Regent. I det izde undertvang den 
Tyrkiste Keiser Muhammed dem. Hvad Servii angaaer, da ere 
te fra Severien i Polen, thi norden for Ungarn seetter Keiser 
Conftantinus deres forste Seede ; og, efter mine Tanker, ere de end
og komne did fra Severien i Rusland, thi Sarmaternes eller Sla
vernes Udbredelse er steet fra Mer til Vester. Det er etters og
saa mueligt, at Sorber eller Soraber t Laufitz ere samme Folk. 
Kongerne over dette Folk vare undertiden meget mccgtige, og til
tog deres Kor'ge Stephanus sig derfor i det 14de Sæculo Navn as 
Keiser; men ei lcenge efter bleve de undertvungne af Tyrkerne, 
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Hvad Dalmatien angaaer, da er Folkets Navn gammelt/ og fore- 
kommer allerede hos Polybium. De vare en Green df Illyrier. 
Da Slaverne komme derind/ oprettede de mange smaae Stater der. 
Dioclenfes og Narentani havde deres egne Regemere/ og Duces S. 
Sabæ vare bekiendte. Dog forekommer ogsaa Reges Dalmatiæ, 
hvorvel en Deel af Landet stod under de Croatie Konger for den 
meste Tid, og blev tillige med Croatien undertvunget Aar 1088 af 
den Ungerne Konge Ladislao ; hvorimod Venetianerne bemestrede 
sig Soe-Kusten. Om de mange smaae Regenters i Dalmatien, og 
dette Lands foranderlige Skicebne, have Lucius og Du Fresne for- 
trefligen strevet. Mange Nyere fore ellers Slaverne fra Dalmatien, 
og stere fonden for Donau liggende Lande, og mene, at de gamle 
Illyrier have vceret deres Smmftcdre; og undrer jeg ikke PÑÑ/ at 
Nyere ere faldne paa denne Mening, da Chalcocondylas, en Gros
sist Skribent i det 15de Sæculo, og den Ruñiste Historiestriver Ne- 
ftor i det i2te, have allerede havt den. Men naar det gamle illy- 
riste Sprog betragtes, i hvis Levninger intet Slavist findes, faa og 
det nye, fom derimod er fuldt deraf, ligesom det Arnautif^e og Epi- 
rotiste, saa falder denne Scctning bort; hvortil kommer de forhen 
af mig anforte Vidnesbyrd af trovcerdige Skribenter, der have 
levet paa de Tider, da Slaverne ginge over Donau, og som eenstem- 
migen vidne, at de boede norden for den.

Foruden Tydstland og Landene fonden for Donau, nedsatte 
Slaverne sig ogsaa i Böhmen og Mähren. Men naar dette er steet, 
er meget uvidft; dog troer jeg ingenlunde, at de ere komne ind i det 
forste forend i det 6te sæculo, (og ganer ogsaa deres egen Regent- 
Liste ikkun fra det 7de) i det mindste under det Navn af Czecher, 
hvormed de selv kalde sig; thi Bæmi forekomme allerede hos Ptole- 
mæum, og maae de efter ham have beboet en Deel af Böhmen. 
Da nu alle Fremmede kalde Landet Böhmen og Boheim, uden 
Tvil af de Tydste Folk Boji, saa er det ikke urimeligt, at mange 
Boji, Bæmi eller Bernani, ere blevne tilbage, og have foreenet sig 
med Czecherne. Det lader, at Frodoardus, en Skribent af det 
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IOde Sæculo, kalder t Du Chesne’s Script. Franc. T. II. pag. 616. 
Bôhmerne Vender. Hvñd Marahenfes eííet Indvññneme ñf Mäh
ren betreffet, da forekomme de i det 9de Sæculo, hvorvei de vel 
lcenge tilforn have boet der, og vare de da meget moegtige, og bleve 
omvendte ved de tvende Greeker Cyrillus og Methodius, fom ogfaa 
omvendte Bulgariet, og font gave Slaverne deres forfte Bogstaver. 
Thi vel anfees det faa kaldte Glagolitifre Alphabet for ccldre, men 
jeg tmiet derpaa; t det mindste har s. Hieronymus ei vccret dets 
Opfinder.

Jeg haver forhen antaget, at i Polen og Rusland have Sarma
ter og Slaver lcengst boet, iigefom de og endnu boF der. Hvad nu 
Polen angaaer, da har det uden Tvii Navn af Pole o: plat, flak; 
og kalder Folket sig stiv Lecher, hvorfore vi uden Tvil kalde dem 
Polakker. I gamle Dage haver det, ligesom aile andre Riger, et 
strakt sig noer faa vidt som nu. Efter de Polffe egne Skribenter 
haver Riget begyndt ved Cracau i det 6te Sæculo, og efterhaan- 
den bredet sig ud over Lille og Store Polen og Slefien, hvilket sid
ste horte til Polen indtil Aar 1335. da det faldt i Bohmemes Hocn- 
Der. Efterhaanden bemestrede Polakkerne sig Mazuren, Rode 
Rusland, Halicz, Podolien, Volhynien, Ukraine, hvis IndvÑÑ- 
nere vel alle til Herkomst vare Slaver, men dog adffilte Folk fra 
Polakkerne. Efter Egnen af Cracau at domme, jaa kan ved Pto- 
lemæi Bulanes Polakkerne gierne forftaaes, ailerhelft Navnet kom
mer saa meget overeens; og faa har dette Slaviffe Folk vocret til 
fra det 2det Sæculo. Sidst i det 10de Sæculo blev dette mcegtige 
Folk forst Christen. Sarnicius, fom staaer bag ved DlugofTus, soet
ter t. 2. col. I883- de Polffe Jazygeré S cede Í Podlachien, og fo
rekomme de hos den Polffe Skribent Kadlubko p. 32 og 41. endnu 
i det 13de Sæculo under det Navn Jazvifite. Thunmann anseer 
ellers, i Geschichte einiger Nordischen Völker pag. 60. not. s., disté 
Jazyger for andre end de gamle Jazyger, og gior dem til et Let
tisk Folk. I Henseende til Halicz eifer Galicien, og Lodomerien, 
hvilke t vor Tid ere bievne saa beromte ved den Polffe Oeling, 
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da have deres Indvaanere fra ccldgamle Tider vccret Slaver, og 
hver allerede i det Aar 884 havt sin egen Dux, efter en Anony
mus i Schwand tn eri Script. Ung. T. 1. p. 9. og siden ere de snart 
blevne regnede til Rusland, snart til Polen, snart til Ungarn. Men 
dengang bleve de allerede regnede til Rúñeme; hvilket viser, at 
dette store Folk maae vcrre meget celdre end det 9de sæculum, hvor 
dog dets rette Historie ferst begynder. Uden Tvil ere Indvaa- 
nerne i Halicz komne fra Halicz i Rusland, og de i Lodomeria 
fta Wlodomeria. Efter Neftor hos Müller p. 5. stamme Mazu- 
rerne fra Polakkerne.

Nu kommer jeg til den tredie Hoved-Stamme af Slaverne, 
nevnlig Anterne, hvilke efter Jemandes boede i det 6te Saeculo 
imellem Donau og Niefter, det er, i BefFarabien. Da nu Neftor 
skriver pag. 5 og 7. at Wolotaner eller Walacher fordreve Slaverne 
fra Donau, hvilke derpaa udbredde sig i Polen og Rusland, faa 
forftaaer jeg ved diste Slaver alene Anterne, fom efter det 6te Sæ
culum reent forsvinde af Historien, og fom maaffee siden have faaet 
det Navn Ruffer, enten af Floden Rha, Rhos o: Wolga, eller og 
fordi de boede adspredde; saafom Procopius derfor og vidner, at 
Slaverne kaldtes i gamle Dage Spori, maaffee samme Navn som 
jornandis Spali, der maaffee kaldes saa, fordi de boede dispalati, 
adspredte; thi de 6rækiffe og Romerffe Skribenter have ofte gi
vet Folkene Navne efter deres eget Sprog. Diste Anter eller Rus
fer have da, efter mine Tanker, ferst udbredet sig paa begge Si
der af Nieper-Siremmen, og tilsidst faa langt ind i det nu va
rende Polen, som Lemberg og Halicz, og udi det nu vcereude Rus
land til ben rmd Tanais ; men derimod ei langt nord paa. Tbi de 
Slaviffe Folk, som Neftor der ogsaa ferer fra Donau, have efter 
mine Tanker lccnge forhen boet der, og maaffee for Lhriftj Fed
sel, nevnlig: Drevlianer, saa kaldte af de Skove de boede i ved 
Nieper; Dreguizi ved Duna ; Polotani ved Duna, hvor Polota- 
Floden falder i den; Serbii i Se venen ; Kriwizi i Egnen af Smo- 
leniko ; Wefani ved Bielo-ozero; Merani ved Roftow; 0g Nogle
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ved Novogrod. See Neítor pag. 5 og 6. Og diste ere ogsaa, 
efter mine Tanker, alle de Slaviste Folk, som fra gamle Tider have 
boet i Rusland, og hvilke ofte maatte tildeels, om ei alle, give 
Skat til, og staae under, snart vore Nordiske Folk, snart Huner, 
snart A varer, snart Chazarer, snart Gother, snart Patzinaker, 
snart Uzer eller Comaner, indtil Russerne ved en vis Leilighed sam
lede alle de 81aviffe Folk sammen, og lagde Grundvold til et for- 
ftrrdeligt Rige, som i en kort Tid strakte fig fra Kstersoen til 
det Sorte Hav, og fra Lemberg til Tanais. Anledning hertil 
gave i Midten af det 9de Sæculo de Nordiste Vareger, som for- 
nemmeligen dengang beftode af Svenste, hvorvel siden mange 
Norffe og Danste komme til, og hvilke besadde et anseeligt Rige 
nord paa i det nu vcerende Rusland, i Ladoga eller Aldeigoborg, 
i Cholmogorod eller Holmgard, og i Nowgorod, som af vore 
Nordiste Skribenter kaldes det Holmgardste Rige. Diste Vare
ger, under deres mcegtige Stor-Fyrfter Ruric og Oleg, undertvunge 
forst mange Folk i Ruslands nordre Dele, og siden Russerne selv, 
hvis Hovedstad var Kiew, hvilken siden blev de folgende Stor- 
Fyrsters fornemste Residence; og deraf kom det sig, at det hele 
Folk blev ei kaldet Vareger, men Rufler, allerhelst de forste vare, 
som fremmede, faa i Tallet imod de sidste, der vare indfodde. I 
de folgende Tider, nevnlig Resten af det 9de, og det hele iobe 
Sæculo, ndbredede Russernes Magt sig saa vidt, som jeg forhen 
har sagt, ja de angrebe Conitantinopel til Vands mere end een- 
gang, ginge over Donau, og tvunge de Grækiste Keisere et par 
gange til en haanlig Fred. I Slutningen af det iode Sæculo 
antoge de den Grækiste Religion, og finge ved den Tid Cyrilli 
Slavoniste Bogstaver. Men at komme til Anterne iglen, hvilke 
jeg anseer for Russernes ncrrmeste Stamfccdre, da finder jeg hos 
Procopium de Bello Gothico 1. I. e. 27. at den store Grækiste Felt
herre Belifarius haver betient sig af dem i Krigen mod Gotherne. 
1.3. c. 14. at de og Slaver have gaaet over Donau ; begge vceret 
hsje og stcrrke Folk; begge vceret fattige; havt eet Sprog; tilbe- 
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det een eenefte sverfte Gud, og ofret ti! ham, saa og til Floder, 
Nympher, og andre Aander. Deres Haar var rodagtigt, og dog 
vare de ikke meget hvide; deres Kost ringe, og Levemaade ussel. 
I Seeder vare de eenfoldige og cel lige.

Af det hidindtil sagte sees korteligen det Slavi^e Folks Her
komst, LElde, eg Udbredelse i gamle Dage; da jeg med Villie ha
ver forbigaaet det nyere, som mere bekiendt. I en Tid as om
trent 2000 Aar sees hvor mange Forandringer dette eme Hoved- 
Folk har undergaaet. Hvad om vi havde Efterretninger fra langt 
celdre Tiders Hvad om vi vidste det fornemste as alt hvad phy- 
siff og moralff der haver tildraget sig paa vor Jordklode, paa den 
eene^ — Ja! da vilde jeg overlade Historien til andre, og alene 
nyde den ncervccrmde Verden. Men hvad om det var os mite« 
ligt at vide de andre Kloders Tildragelser l — Ja! det kunde vi 
ei fatte; det mane vi overlade til den Tid, da egen Erfarenhed 
leerer os maaffee deres Tilstand, da vore Krcefter udvides, da 
al vor nu verrende Kundffab bliver Borneleg. For vor soage 
Hukommelse, for vor indffreenkede Forstand, er det got, at Hi
storien er saa nye. Men dog er det ogsaa got, at vor Jordklo
des Beffaffenhed opdager os et Glimt af den Hemmelighed om 
Guds Storhed og LEvighed i hans Handlinger.
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