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Indiske skrifter"

Seglskrift aksaras og »arabertal«
Indusskriften

Dettidligste kendte skriftsystem i Indien er den endnu utydedeskrift
fra den säkaldte indus- eller harappa-kultur.” I perioden fra det 4. artusinde til omkring 2600 f.v.t. benyttede induskulturens beboere pottemagermærker, men ingenegentlig skrift, og den fuldt udviklede indusskrift opstod efter en forholdsvis kort overgangsperiode omkring 2500
f.v.t. Den forsvandt samtidig med induskulturens forfald omkring 1900
f.v.t., men vedblev dog at være i brug til omkring 1700f.v.t. i kulturens
sydlige forposter i Maharashtra.
Den grundlæggende impulstil at udvikle et skriftsystem kan være
kommetfra indusfolkets handelspartnere i Mesopotamien (handelsforbindelser er dokumenteret ved fundetaf 40 segl fra induskulturen i
Mellemøsten), men i stedet for blot at overtage den mesopotamiske
kileskrift opfandt indusfolket sin egen skrift. Visse af tegnene i denne
skrift lader til at gå tilbage til de tidligere pottemagermærker.
I dag kendes omtrent 4.000 tekster skrevet med indusskriften;
defleste er seglindskrifter, mens andre findes på amuletter og keramik.
Det er rimeligt at antage, at seglindskrifterne er af et indhold svarende
til de mesopotamiskesegls: ejernavneogtitler, hvori ofte indgår gudenavne. Teksternes gennemsnitlige længde er blot fem tegn, men strækker sig fra enkelttegnsindskrifter til en unormalt lang inskription på
hele 28 tegn på en prismeformet amulet.
Det samlede antal tegn udgør omkring 400. Dette forholdsvis høje
antal antyder sammen meddefleste tegns billedagtige karakter, at der
er tale om et logografisk skriftsystem; at antallet af tegn ikke er endnu
større, kan være en afspejling af det snævre tekstmateriale.
Siden denførste beskrivelse af et indussegl i 1875 har der været gjort
mange forsøg på at tyde skriften, hidtil uden overbevisende resultater.
Tydningen vanskeliggores af teksternes ringe længde, manglen på tosprogede inskriptionerog af at det ikke vides, hvilket sprog de er skrevet på. Endvidere rummer mangeaf de foreslåede tydninger metodiske
svagheder. Deter f.eks. en tvivlsom metode at sætte lighedstegn mellem tegn fra indusskriften og fra andre gamle skriftsystemer, dels fordi
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Figur 1. Indussegl.

der er vilkårlighed med i bedømmelsenaf, hvad der ligner hinanden,
dels fordi forskellige skriftsystemer ofte udtrykker forskellige ting med
de samme simple geometriske figurer. Det virker mere sikkert at gå ud
fra tegnenes distribution, og denne metode hargjort det muligtat fastslå, at en bestemt gruppe tegn formentlig repræsenterer suffikser eller
fonetiske/semantiske bestemmelser. En anden klasse af tegn består af
lodrette streger og gengiver formentlig sprogets talord. Disse taltegn optræder typisk foran en begrænset klasse af andre tegn, der formentlig
angiverdet, der tælles. Placeringen aftalordenefør det talte giver et fingerpeg om det gengivne sprogs typologiskestilling. (På baggrund af
stregrækkefølgen og tegnenes placering på linjerne virker det overvejende sandsynligt, at indusskriften blev skrevet fra højre mod venstre.)

Det bedste bud pa indusskriftens sprog er dravidisk. Dravidisktalende lommeri Nordindien og Baluchistan tyder pa en langt mere
omfattende udbredelse af denne sprogfamiliei tidligere tider end i dag,
og dette bekreeftes af eksistensen af dravidiske laneord i Rgveda, der
blev forfattet i Indusregionen i det 2. årtusindef.v.t. Visse af indusskriftens distributive monstre minder endvidere om homofoniske mgnstre
i de dravidiske sprog. Det er dog ogsä blevet foresläet, at indusskriften
skulle gengive en gammel form af sanskrit, men denne teori er mindre
sandsynlig, da der ikke findes vidnesbyrd om,at indoarisk-talendefolkeslag allerede var nåettil Indien, mensskriften var i brug.

Skriftens oprindelse i historisk tid
Derfindes ingen sikkert daterbare dokumenterfra Sydasien i perioden
mellem indusskriften og kejser ASokas edikter fra det 3. århundrede
f.v.t. Disse edikter, der lovpriser buddhistisklivsførelse, er indgraveret
i klipper og stenstøtter spredt over hele Asokas rige og findesi to forskellige indiske skrifter: kharosthi i det fjerneste nordvest (det nuvæ-

rende Afghanistan og Pakistan) og bråhmii resten af riget. I de nord-
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vestlige egne findes der endvidere visse tosprogede edikter med græske
og aramæiske udgaveraf teksterne.
Både kharosthi og bråhmi fremstår i fuldt udviklet form i edikter-

ne, og det er sandsynligt, at der var en forudgående periode medskrift
på forgængelige materialer, der nu er gået tabt, men skriftens nøjagtige
alder i det historiske Indien forbliver omstridt. Over hele Sydasien har
man fundet potteskår med graffiti fra efter induskulturen, men skønt
en del graffiti bærer overfladisk geometrisk lighed med indusskriftens
tegn, er de sandsynligvis ikke andet end pottemagermærker. På palæografisk grundlager det også blevetforeslået, at en del tidlige bråhmiinskriptioner gar forud for Asoka, men forslagene er ikke almindeligt
accepteret. Nylige udgravninger i Anuradhapura, Sri Lankas gamle
hovedstad, har afsloret potteskar med fragmentariske indskrifter i
brahmiskrift. Af stratigrafiske grunde menesdeat stammefra det4. arhundredef.v.t., men også dette er omstridt.
Også deskriftlige kilder er tvetydige. I Jåtaka- og Vinayaafsnittene
af den pålisprogede buddhistiske kanoner der talrige henvisningertil
skrift, men eftersom defleste af disse henvisninger hører til kanonens

senerelag, er det langt fra sikkert, at de refererer til situationen på Buddhastid (5.-4. århundredef.v.t.). Påninis sanskritgrammatik (4. århund-

redef.v.t.) omtalerskrift (lipi) og bøger (grantha), men da Pånini stammede fra de yderste nordvestlige egne, er det muligt, at den skrift, han
kendte, var aramæisk, som brugtes i det akæmenidiske rige, og grantha
refererer ikke nødvendigvis til nedskrevne værker. Den græske general
Nearchos, der befandt sig i det nordvestlige Indien omkring 325 f.v.t.,
berettede ifølge Strabon, at inderne skrev breve på bomuldsklæde, men
også dette kan referere til aramæisk snarere end kharosthi. Megasthenes, der var i Indien en snes år senere, benægtede, at inderne kendtetil
skrift, men det er muligt, at han alene henviste til den manglende brug
af skrift i retssager, der var hans egentlige emne.
Sammenfattende mådet derfor siges, at der hverken findes afgørende belægfor brug af kharosthi eller bråhmifør Asokas edikter: I det
historiske Indien går skriften tilsyneladende ikke længere tilbage end
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til det 4. eller 3. århundredef.v.t. Dette er i overensstemmelse med den

i traditionel indisk kultur vidt udbredte opfattelse, at skriften selv i bedste fald er en sekundær gengivelse af sproget og ikke kan måle sig med
det talte ord. Særlig i brahmanske kredse blev mundtlig overleveringaf
helligtekster stærkt foretrukket forskriftlig, selv længe efter at skriften
var taget i brug til andre formål og i andre dele af samfundet.

Kharosthi
Kharosthiskriften, der først blev brugt i Asokas nordvestlige indskrifter i det 3. århundredef.v.t., forblev gennem hele sin levetid en regional
nordvestlig skrift.” Den lader til at være opstået i selve det gamle
Gandhåra (området omkring Peshawar i det nuværende Pakistan) og

spredtes siden til de tilgrænsende områder i, hvad dertil tider kaldes
Storgandhåra (dele af det nuværende Afghanistan, Tadsjikistan og
Usbekistan), og langs Silkevejen til Tarimbækkenets bystater. Skriften
dødeudi sit hjemland i eller omkring det 3. århundredee.v.t. og blev
erstattet af bråhmiskrifter. I Tarimbækkenet holdt den sig i brug op til
to århundreder længere.
Deter almindeligt anerkendt, at kharosthi er afledt af den aramæi-

ske skrift. Geografisk opstod kharosthiskriften tæt på achæmenideriget
og dets efterfølgerstater, hvor aramæisk blev brugt som administrativ
skrift. Forbindelsen ses også af, at kharosthi ligesom aramæiskskrives
fra højre mod venstre, og af at mange — om endikke alle — bogstaver
bærer nære ligheder i form og lydværdi.
Hvor aramæisk som andre semitiske sprog kun skriver konsonanter, tilføjede opfinderne af kharosthi en særdeles original metodetil at
angive vokaler — en metode, der også er karakteristisk for Asokas bråhmi
og alle de middelalderlige og moderneindiske skrifter afledt heraf:
Figur 2. Oversigt

over kharosthi.
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Et konsonanttegn udentilføjelser, såsom A, angiver ikke blot kon-
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sonanten,i dette tilfælde k, men stavelsen ka; vokalen a siges at være

indeholdt i konsonanttegnet. Følges konsonanten af en anden vokal end
a, angives denne vokal ved hjælp af diakritiske tegn, derføjes til konsonanten, således # ki og 2 ku. Skriften skelner dog ikke mellem korte
og lange vokaler, og > angiver både [ki] og [ki:]. Nasalisering af voka-

len angives medet diakritisk tegn kaldet anusvåra, dertranslitteres m.
Sammenlign % ka meddet nasaliserede modstykke » kam.
Hvis en konsonantfølger umiddelbart efter en anden konsonant
uden a eller en anden vokal imellem, angives det ved at kombinere de
to konsonanter til en sammenskreven konsonanteller ligatur: For
eksempel angives sekvensen tsa ved at kombinere de to tegnforta, >, og
sa, , til ligaturen 3, således at det iboende ai > slettes. Sekvensen 7»

ville på den andenside blive brugttil at skrive tasa. Delelementernei
de fleste sammenskrevne konsonanterer let genkendelige, men derfindes dog ogsået antal stiliserede eller konventionelle ligaturer, hvis delementer ikke længere er åbenlyse, som for eksempel ? sta(m) og Y ksa.
Hvor det er nodvendigtat skrive en vokal,der ikke folger en konsonant — dvs. i begyndelsenafet vers eller en linje eller umiddelbartefter
en anden vokal - sættes det diakritiske vokaltegn pà en nulkonsonant
eller vokalberer, 7. 7 alene betyder a, 7 er i, J er u osv.
Dengrafiske enhed afkonsonanttegneller -ligatur i kombination med
et ikke-obligatorisk diakritisk vokaltegn og/eller anusvåra kaldes på sanskrit aksara. Den udgør grundenhedenfor kharosthiog alle bråhmiafledte
skrifter i og uden for Indien. I mangel af et bedre navner det derfor blevet foreslået at kalde disse skrifter for aksaraskrifter (andre forslag er
»alfasyllabiske skrifter«, fordi de deler træk med bådealfabetiske ogsyllabiske skriftsystemer, eller »abugida«, det traditionelle navn på den
etiopiske skrift, der er den eneste ikke-indiske skrift af denne type).
Kharosthiskriftens bogstaver opstilles traditionelt i rækkefølgen a,
ra, pa, ca, na osv., og det herved fremkomneresultat betegnes arapacana-alfabetet. Dets oprindelse er obskur, men også efter kharosthi selv

er gået ud af brug, lever det videre i buddhistiske rituelle formler. Lige
så obskur er oprindelsen af navnet »kharosthi«selv, men det kan imid-

lertid være beslægtet med det iranske ord xsadra, »rige«, og have betydningen »rigets skrift«.
Kharosthi blev næsten udelukkende brugttil at skrive det middelindoariske sprog almindeligvis kaldt gåndhåri, om end der er enkelte
eksempler på, at det også er brugt til sanskrit. Det benyttedestil buddhistiske indskrifter på sten og metal, til mønter slået afindisk-græske,
skythiske, kushanitiske og andre herskere over de nordvestlige områder,
i administrative dokumenter på træ og læderfra den sydlige Silkevej og

i buddhistiske håndskrifter på birkebark og palmeblade. Omfattende
fund, især inden for den sidste kategori, har på det seneste mangedoblet
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det kendte kharosthimateriale.

Oldbråhmi

Det andet indiske skriftsystem benyttet i Asokas indskrifter er (old-)
brahmi. Virkemädenaf dette skriftsystem er det samme som i kharosthi

(ogsa brahmier en aksaraskrift), men brahmiskrives fra venstre mod
hojre, og bogstavformerneer anderledes. Brähmiskriften har et tydeligt monumentaltforløb, baseret som den er på grundlæggende geometriske former så som rette vinkler ogcirkler, i modsætning til kharosthi,
der ligesom sit aramæiskeforbillede i høj grad er en kursiv skrivestueskrift.
En systemisk forskel på bråhmi og kharosthier, at førstnævnte har
forskellige diakritika for korte og lange vokaler og således er bedre egnet til at gengive datidens indiske sprog. En andenforskeler, at bråhmi
benytter sig af særlige tegn, der ikke har sammenhæng meddetilsvarendediakritika, til at angive stavelsesinitiale vokaler i stedet for som
kharosthi at benytte en vokalbærer plus diakritisk tegn. For eksempel
gengiveska, kå, ki, ki +, F, +, £, mensstavelsesinitialt a, å, i, i skrives

A, db, ok
Ligesom kharosthi var brahmioprindeligt udviklettil at skrive middelindoariske dialekter, og det var forst senere,at skriften blev brugttil
at nedskrive deres sproghistoriske forlober oldindoariskeller sanskrit.
Sammensatte konsonanter, der er meget vigtigere for at kunne skrive
sanskrit end middelindoarisk, findesi de tidligere inskriptioner kun i
ASokas edikter, og der bruges de ofte klodset (f.eks. & pta foripa).
Figur 4.
Oldbrahmi.
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Brahmiskriftens oprindelse er mere kontroversiel end kharosthis,

VERDENS SKRIFTER

og der findes tre hovedteorier: 1. Skriften er opstået i Indien på basis af
indusskriften, 2. den er et lån fra semitisk (fønikisk eller aramæisk), el-

ler 3. den er opfundet med specifikt henblik på at nedskrive Asokas
edikter med kunringe inspiration fra andreskrifter. Denførste teori er
på det nærmeste ubeviselig, så længe indusskriften forbliver utydet. Lighedspunkter mellem enkelte tegn i de to skrifter er blevet påpeget, men
de er uden egentlig betydning, så længedet er uvist, om derertilsvarende fonetiske eller semantiske overensstemmelser. Den gamle ide om,at
bråhmiskulle være et lån fra fønikisk (anden teori) forudsatte en meget
tidlig dato for lånet (ca. 9. århundredef.v.t.), men en sådan antagelse

har ingen arkæologisk underbygning. Det virker mere plausibelt, at der
skulle være tale om et lån fra aramæisk, men overensstemmelserne mellem tegnene er mindre overbevisende, end hvad der gælder kharosthi
og aramæisk, samtidig medat det virker usandsynligt, at to skriftsystemer, bråhmi og kharosthi, samtidig skulle være opstået af den samme
kilde og alligevel være så forskellige. I lyset af tilsvarende historier om
den oldpersiskekileskrift og det koreanske hangul, virker det ikke fuldstændig umuligt, at bråhmi skulle være opfundet efter kongelig ordre
for at nedskrive edikter (tredje teori). Ideen om at opsætte kongelige
erklæringer huggeti sten efter at have opfundet enskrift til formålet
kan tænkes at være kommetfra det achæmenidiske Persien. En vis fortrolighed med græsk skrift kan have påvirket bråhmiskriftens monumentale forløb, og selvom systemet med at angive vokaler vha. diakritiske tegn ladertil at være inspireret af kharosthi, er der tale om en for-

bedring i og med at også vokallængden angives.
Navnet »bråhmi«antages almindeligvis at referere til den gamle indiske tradition, at skrift er opfundet af guden Brahmå. Navneter kendt
fra en liste i buddhabiografien Lalitavistara over skrifter, som Buddha
lærte i sin ungdom. Bråhmier det første navn på denneliste, og siges
ifølge kinesisk overlevering at være skrevetfra venstre mod højre, mens
kharosthi er nummerto og siges at være skrevet fra højre mod venstre.
Identifikationen af disse to navne med deskrifter, ASoka benyttede
(eller rettere sagt videreudviklinger af dem), virker derfor ganske sikker.
I modsætning hertil er de oprindelige navne påde fleste andre førmoderne indiske skrifter ukendte, og den moderne videnskab har måttet
opfinde betegnelser for dem.
Denalfabetiske rækkefølge afbråhmi kaldes varnarnalå (»bogstavguirlanden«) og er i modsætningtil det græske og latinske alfabet (og
kharosthi) baseret på fonologiske principper. I den fulde udgave, der
benyttes til sanskrit (se nedenfor), kommerførst de enkelte vokaleri
paraf kort og lang vokal, så diftonger, anusvåra og visarga (h, der angi-

ustemt uaspireret og aspireret, stemt uaspireret og aspireret, nasal (efter
artikulationssted begyndendebagfra); de fire halvvokalerya,ra, la, va;
sibilanterne sa, sa, sa og endelig ha, der angiver stemt [fi]; de i mange
skrifter ugennemskuelige ligaturer ksa og jiia inkluderesofte til sidst.

Senere udviklinger af bråhmi
Oldbrahmiskriften i Asokas og andre indskrifter (3.-1. århundredef.v.t.)

blev stamfadertil alle senere indiske skrifter, middelalderlige som nutidige, og til de fleste sydøstasiatiske og visse centralasiatiske skrifter,”
Medfå undtagelser vedblev aksarasystemet at være det samme; kun
konsonant- og vokaltegnenes udformning forandredesig ligesom de
diakritiske vokaltegn. I overensstemmelse med forskeren Danis klassifikation kan man skelne mellem følgende trin i denne udvikling: old-,
middel- og senbråhmi, overgangsskrifter og moderneskrifter.
Forandringernei tegnenes udformning opstod somfølgeaf: 1. kursivering eller mindskelseaf antallet af strøg i de enkelte tegn (f.eks. blev
asokaskriftens + ka til + og L na til &), 2. ændringeri strogenes rækkefolge eller retning (a$okaskriftens I na blev til X og senere 2) og
3. integrering i skriften af træk fremkaldt af skriveredskaberne. Det er
denne sidste type forandringer, der har påvirket skriftens hele forløb
mest. Eksempelvis er de overliggende vandrette linjer i nagari og bengali opstået af de små blækklatter, der afsættes af en rørpen, hvor den
først rører papiret, og det samme gælder de sydlige skrifters forskellige
overdele, såsom »fluebenet«i telugu og »paraplyen«i oriya.
Deforste regionale variationer begyndte at opsta i oldbrahmiperioden
(3.-1. århundredef.v.t.). Der er forandringer i enkelte bogstaver — D dha

spejlvendtes til 0, A ga kursiveredestil N, & mablev til det kantede x
- men af storre interesse er de systematiske forandringer, der fandt vej
ind i oldtamilsk brahmi, som blev brugti dedikationeri klippehuleindskrifter fra det 1. og 2. århundredef.v.t. Her benyttes det vokaldiakritikon, der almindeligvis betegner langt å, for både kort og langt a/å,
og kort a er således ikke længere en iboende del af konsonanttegnene.
Heraffølger, at konsonantophobninger kan repræsenteres blot ved at
skrive en sekvens af de fulde konsonanttegn, og vanskeligheden ved
sammensatte konsonanttegn kan således fuldstændig undgås. Disse
sidste ville ellers have været nødvendige, da oldtamilsk i modsætning
til middelindoarisk har bade ophobningeraf uens konsonanterog ordfinale konsonanter. Samtidige med oldtamilsk er de middelindoariske
inskriptioner fra Bhattiprölu-stüpaen i Sydostindien. De benytter to
forskellige diakritika til at angive kort og langt a/d (+ er ka, er ka).
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Dette ladertil at veere en videreudvikling af det oldtamilske system, men
den store fordel ved det, undgåelsen af de sammensatte konsonanter,
udnyttes ikke, da sådanne ikke findes i middelindoarisk. Begge disse
nyskabendesystemer døde doghurtigt ud ogbleverstattet af det almindelige aksarasystem. _
I middelbrähmiperioden (1.-3. ärhundrede e.v.t.) blev de lokale

variationer tydeligere, og Dani skelner mellem lokalformerne fra
Kausämbi, Mathura, Vestdekkan og Östdekkan. Bogstavernes overdel
udvikledesig i forskellige retninger (lineær, kvadratisk, trekantet osv.),
der opstod flere kantede former (E ja) og kursiveringer (H sa), og
vokaldiakriterne antog mere svulmende former som i 2. di. Sanskrit ses
forst brugt i inskriptioner og handskrifter i denne periode, og der
dannedes supplerendetegntil brug for dette sprogs særlige lyd (2 kr,
F kau, ¥: kah, & na). Kusånabråhmi, en nordvestlig variant, blev

brugt i buddhistiske håndskrifter, som missionsvirksomhedbragtetil
Afghanistan og Centralasien, hvor de siden er fundet,til tider sammen
medkharosthitekster. Det er i disse håndskrifter, man først finder bru-

Figur 5.

Middelbrahmi.

gen afet serligt vokalslettetegn (virdma), der angiver, at det iboende a
slettes, nar der ikke folger en konsonanttil at danne ligatur med, som
for eksempeli slutningen af et vers eller en linje eller før interpunktionstegn. Dennetidlige virama bestod i at sætte konsonanttegnet under linjen, forbinde det til den foregående aksara og sætte en vandret
linje over det som i dr tvåt. I senere skrifter benyttes som viråma kun,
hvad dersvarer til den vandrette streg, og konsonanttegnetstår i normal position (for eksempel devanagari ATT tvåt).

I senbråhmiperioden (4.-6. århundrede) ser man en så vidtgående

differentiering, at man kan begynde at tale om forskellige skrifter
snarere end varianter af en og den samme. Ældre forskning skelnede
mellem vestlige og østlige guptaskrifter® og sydindisk brahmi, hvorimod Daniforeslar en opdeling i ni overordnede geografiske grupper.
I de sydindiske skrifter begynder bogstaverne at antage de for senere
tider typiske runde former. Dette formodes at være sket, fordi man sydpå frembragte håndskrifter ved at indridse bogstaverne i palmeblade
med en metalgriffel og derpå gnide blæki fordybningerne: Indridsning
af rette linjer ville have tendenstil at rive bladene itu. Visse bogstaver
nærmersig deres moderne form i samme periode, sammenlignf.eks.
nordligt 1 ga med nagari Tl.
I Centralasien begyndte karakteristiske lokale skrifter baseret på en
nordvestlig guptaskrift at blive taget i brug til at skrive sanskrit i lokaltproducerede håndskrifter (modsat tidligere importvarerfra Indien) og
til at gengive de lokale sprog, såsom tokharisk, oldtyrkisk og saka. Det
drejer sig om skrifterne nordturkestansk bråhmi langs den nordlige
Silkevej og sydturkestansk bråhmilangs den sydlige Silkevej, hvor den
til sidst erstattede kharosthi.7
I overgangsskrifternes tid (7.-10. århundrede) ses opståelsen af
proto-sarada baseret pa en vestlig guptaskrift i de nordvestlige egne
(Kashmir og Nordøstpakistan). Såradå var vidt udbredt som middeltil
at nedskrive sanskrit og — i den førmodernetid — kashmiri og udvikledes seneretil en lang række modernelokalskrifter. Disse omfatter takri
med undergrupper (benyttet af handelsfolk til at nedskrive dialekter af
vestpahari) og landa (der benyttedestil sindhi og dialekter af panjabi
og var modelfor den senere udvikling af gurmukhi, se nedenfor). Takri
og landa gengavi deres tidlige former ikke vokaler systematisk, muligvis under indflydelse af arabisk skrift. I dag skrives kashmiri og sindhi

Figur 6.
Senbråhmi.
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medarabisk skrift, og den benyttes også til områdets lokalsprog og i et
vist omfangtil panjabi (se nedenfor).
I resten af Nordindien benyttedes en skrift ved navn siddhamätrkä,
der er stamfadertil den moderne bengaliskrift og nagari. (Tidligere navne omfatter »kutila« og Buhlers »spitzwinkliger Typus«, men navnet
»siddhamätrkä«er attesteret af den muslimskehistoriker al-Biruni i det

11. århundrede og bør derfor foretrækkes.) Det er blevet foreslået, at
siddhamåtrkåvar tibetanernesforbillede for udviklingen af deresskrift,
men andrefastholder, at den tibetanskeskrift går tilbage til en prototype fra Centralasien.?
I det nordlige Sydindien begyndte en særegen proto-kannadatelugu-skrift at tage form. Længst modsyd var tre forskellige skrifter
underopståen: granthaskriften til sanskrit og tamilskriften og vatteruttu
til at skrive tamil.
Skønt detaljerne ikke fremgår klart, lader både grantha og tamilskriften til at være afledt af forløberen for proto-kannada-telugu, hvorimod vatteruttu, der tidligere blot blev anset for en kursiv udgave af

tamilskriften, i virkeligheden måske er en efterkommer af oldtamilsk
bråhmi. Granthaskriften — som brugt af pallavadynastiet — kom til at
dannebasis for de sydøstasiatiske skrifter (før skabelsen af særlige
lokale skrifter i Sydøstasien havde forskellige indiske skrifter været
brugt der i århundreder,jf. den tilsvarende udvikling i Centralasien).
Densingalesiske skrift havde hidtil i det store og hele udvikletsig i isolation med kunlejlighedsvis påvirkning fra sine sydindiske naboer, men
blev nu udsat for stærk indflydelse fra pallava-grantha.

De moderne skrifter

Den sakaldte nagari- eller devanagariskrift? opstod gradvis af siddhamatrka.’° Hvornardenenevarblevettil den anden,er i hgj grad et definitionsspergsmal, men deter berettiget at bruge betegnelsen nagari
om dettrin, der var nået omkring det 11. århundrede. Nagari benyttes
som denvigtigste skrift i Nordindien; hindi, nepali og marathi samt en
del lokalsprog, säsom bhojpuri, skrives medden,og den er underspredningtil ikke-indoariske stammesprog, sasom gondi i Maharashtra.
Historisk set har en form for nagari, betegnet nandinågari, været brugt
i Sydindientil tempel- og stüpainskriptionerfra det 11.-16. ärhundrede,
og fra det 12.-15. århundrede finder man en særegen nepalesiskskrift,
der er udviklet af nagari under bengalsk indflydelse og er karakteriseret ved små hager på nedstregerne. Også sanskrit trykkes i dag normalt
med nagari, hvorimod dettidligere blev skrevet med delokaleskrifter.
Nagari er derfor det nærmeste, man kommertil en alindisk skrift, men
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Figur 7a. Oldbrähmi og de deraf afledte moderne skrifter
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Figur 7b. Oldbrähmi og de deraf afledte moderne skrifter
(konsonanttegn og ligaturerne ksa ogjfia, der traditionelt behandles som enkeltbogstaver).
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forsøg på at lade den erstatte de andrestoreskrifter er ikke blevet kronet med held: Folkeneidentificerer sig stærkt med deres egne sprog og
de alfabeter, de skrives med.
Nagaribogstaverne er karakteriseret ved lange vandrette overliggendelinjer og rette vinkler. Den historiske udvikling af vokaldiakritikerne for à,i, 7, o og au er naettil et endepunkt, i og medat de nu rører
aksaraens nedrelinje, for is vedkommendetil venstre for aksaraen
modsat læseretningen: Sammenlign &T kå og f ki med deres fjerne
forfædre i a$okabråhmi, F og f.På et tidspunkt i hindis sproghistorie
forsvandt kort a i final og under visse omstændigheder medialstilling,
men denneforandringafspejles ikke i hindis skriftsystem,så f.eks. navnet på den indiske helt Råma skrives TH, men udtales [rarm] og aan
somavära udtales [so:mvair]. For at gengive perifere fonemer, der er
indgået i hindi fra låneord, kan man sætte enlille prik (nugtå) under
konsonanter med lignende udtale: $ ga, & kh, T ça, I za og & fa (fra
ka, & kha, 1 ga, I ja og "% pha). Nugta anvendes ogsåtil at skrive
lyd opstået som følge af interne udviklingeri hindi: &, r, og &, rh (fra
S dog & dh). Dette ladertil at være en efterligning af de udvidelser,
den arabiske skrift har undergået for at skrive andre sprog, såsom persisk. Nagari har også givet stødet til opståelsen af lokale handelsskrifter, som for eksempel modi, der brugestil marathi og gujarati.
Detidligste inskriptioner på gujarati går tilbage til det 15. århundrede og er skrevet med nagari. Det er først senere, at en kursiv udgave
af nagari begynder at udvikle sig til en selvstændig gujaratiskrift: Det
ældste håndskrift er fra 1592 og det ældste tryk fra 1797. Skriften blev

først vidt udbredt i midten af det 19. århundrede. Gujarati viser klart sin
kursive oprindelse ved, at den mangler den overliggende linje (sammenlign 2| ga og d ta med de tilsvarende nagaribogstaver TT og 4). Det
er bemærkelsesværdigt, at gujarati har udviklet en mere analytisk mâde
at skriveinitiale vokaler: Tegnene for 4 (241), e (29), ai (D)), 0 (24) og
au (24)) er alle via de diakritiske vokaltegn afledt af tegnetfor initialt

a (24), hvorimod det samme kun geelder nagari a (311), o (311) og au
(37) (alle af 37 a). Dette minder om kharosthis vokalbzerer, men lig-

heden er naturligvis typologisk og ikke historisk. Gurmukhiskriften
benyttestil at skrive panjabi, iszer af sikher i og fra det indiske Panjab.I
sin nuveerende form er skriften udviklet af den anden sikhguru Angad
(1504-1552) pa basis af landa og dermedi sidste ende såradå. Den tager

sit navn (»af guruens mund«) efter ophavsmandenogefter sin brug i
Adi Granth, sikherneshellige bog, der indeholder guruernes ord. Gurmukhi udmeerkersig vedat skrive initiale vokaler vedat tilføje det diakritiske vokaltegntil en af tre forskellige vokalbærere: %{ ved 24 a, MT
å, ai og ” au (lave vokaler og diftonger), & ved fe i, EtiogEe

panjabi har mistet de oldindoariske stemte aspirerede konsonanter,har
det udviklet et tredelt system med høje, mellemhøje og lave toner. Da
udviklingen aftonerne påvirkedes af omgivende stemte aspirerede konsonanter, før de forsvandt, gengiver gurmukhiskriften tonerne ved
hjælp af de gamle bogstaver for de stemte aspirerede konsonanter. En
vokal, derfølger efter et »stemt aspireret« bogstav (deri sig selv er stammeinitialt eller er stammemedialt mellem en kort og en lang vokal), har
lav tone (WEST ghora [kota]; YTS! paghåranå [pogårna]. En vokal

fulgt af et stammefinalt »stemt aspireret« bogstav har hgj tone (HRY
magha [mdg]). Endvidere angiverikke-initialt J ha hgj tone i den foregaende vokal (td tiha [ti]), En anden nyskabelse i gurmukhier bru-

gen af et diakritisk tegn kaldet addak, der - muligvis som en efterligning af det arabiske tasdid - angiver geminering af konsonanter (oft
pakki). Som i nagariskriften angives perifere fonemer i låneord ved
hjælp af prikker under bogstaverne.
Den moderne bengaliskrift kan via protobengaliskriften fra det
10.-14. århundrede føre sin oprindelse tilbage til den nordindiske
siddhamatrkå. Bengaliskriftens nære slægtskab med nagari ses tydeligt
i bogstavernes facon, såsom & Ka (nagari &) eller na (nagari +), og
i brugen af en overliggende vandret linje opstaet af siddhamatrkas
seriffer. Visse bogstaver er dog ganskeforskellige, sammenlign © ta
med nagari 7, og hvor nagaribogstaverneer kendetegnet ved rette vinkler og buer, er bengaliskriftens udseende domineretaf spidse vinkler.
Til at angive efterkonsonantisk e, ai, o og au benytter bengalsk sakaldte prstamäträer (vtilbagestrog«): e og ai skrives til venstre for konsonanttegnet (T#, TX), 0 og au omkranserdet (CT, Cet ). De andre

bråhmiafledte moderneskrifter, der benytter prstamåtråer, er oriya,
malayalam, tamil og singalesisk. Hvorimod defleste indiske skrifter
omhyggeligt gengiver udtalen af det sprog, de brugestil, er den bengalske retskrivning meget konservativ, og mangeaf de lydforskydninger,
der har fundetsted i sproget, afspejler den ikke: Forskellen mellem kort
og langt i/7 og u/ü gores kun påskrift (både FT kula og FA kuala udtales [kul]), de tre sibilanter % sa, I sa og H sa, udtales ens (som regel
[f], men [s] for dentaler), og À na og 4 na udtales begge [n]. Modsat

er der kun ét tegn (a @ eller iboende i konsonanttegnet) for de to ikke
fuldstændig forudsigelige udtaler [5] og [o] og kunet (e, 4 eller T-)
for udtalerne [æ] og [e]. Om endlignende forhold gør sig gældendei

andre nyindoariske skriftsystemer, gar bengalsk videre i en enkelt sammenhæng: Sammensatte konsonanterskrives stadig som sådanne, men
udtales som geminateraf førsteleddet, hvis de er mediale, og som det
simple førsteled, hvis de er initiale (RAT bidbäna [biddan], API sbasa
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[faf]). Nasale lukkelyde og y som andetled i konsonantophobninger
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forer til henholdsvis nasalisering og palatalisering af de folgende vokaler (STI smaraka [farok], WNPAT byakarana [bekoron]).

Oriya, der er en anden efterkommeraf protobengaliskriften, er endvidere blevet stærkt påvirket af de omgivende sydindiske skrifter. Dette fremgår særlig tydeligt af bogstavernes runde former, der(jf. ovenfor) er karakteristiske for sydindiske skrifter, og af den »paraply«, der
dækkerdefleste bogstaver og svarer til den overliggende vandrette streg
i nagari og bengali (sammenlign @ ka, nagari %, bengali & og m la,
nagari , bengali 61).
Blandt de sydindiskeskrifter udgøres en undergruppe af kannadaog teluguskrifterne og en anden af de grantha-afledte malayalam- og
tamilskrifter. Kannada og telugus ældste forløber er den skrift, der
findes i Kadamba- og Calukyainskriptionernefra det 5.-7. arhundrede.

Fra det 10. arhundrede kan mantale om en distinkt oldkannadaskrift,
og omkring ar 1500 var den begyndtat dele sig i kannada og telugu —
forskellene pa de to skrifter standardiseredes med deres brug i trykt
materiale fra det 19. århundrede og frem. Den væsentligste forskel på
de to skrifter er i deres moderne former udformningen af overdelen,
der er en vandret linje med en hagetil højre i kannada (f.eks. & ka,
23 ca, 8 ta), men i telugu snarere ligneret flueben over de enkelte bogstaver (X ka, ca, & ta). I begge skrifter dannes en del af de aspirerede bogstaver ved attilføje en hjælpestreg under det uaspirerede bogstav
(f.eks. telugu % cha af 5 ca, kannada ogtelugu W/& dha af B/O da).
Hjælpestregen tilføjes endda til de aspirerede lyde, der har deres eget
bogstav (f.eks. kannada og telugu qv /3 gha, sammenlign N/X ga).
I kannadaalene er de diakritiske tegn for de lange vokaler i, & og
afledt af tegnene for de tilsvarende korte vokaler: & ki og &€ ki, & ke
og BE kø, BO ko og BOE ko. Detgeelderligeledes for kannada,at konsonantophobninger medinitialt r skrives med kombinationsformen
af r efter den anden konsonant: S€ rta.
At tamil og malayalam hører sammeni den anden undergruppe,ses
ikke bare af ligheder i bogstavernes facon, men også ud fra betragtninger af systematisk art. For eksempeler det blandt de bråhmiafledte skrifter kun i disse to, at det diakritiske tegn for korti placerestil højre for
aksaraen (sammenlign malayalam &l, tamilsk &) med kannada 8,
telugu $ (alle ki)). Et andet forhold, der udmærker malayalam og tamil
i forhold til kannada og telugu, er den grafiske adskillelse af vokaldiakritikernefor å,e, &,ai, 0, 6 og au fra aksaraens hoveddel. I lighed med
singalesisk (og bengali og oriya), mentil forskel fra kannada og telugu,
benytter malayalam og tamil prstamåtråertil disse vokaler, hvilketviser
indflydelsen fra deres forgænger grantha på den singalesiskeskrift.

ligaturer med virama-tegnet (—), de säkaldte cillaksaramer: A, À,

À, OÙ og vd (sammenlign med &» keller 05 g). Som folge af retskrivningsreformer i 1970'erne og 1980'erne blev der indført nye tegn for
efterkonsonantisk u, a, r og r, og man kan nuskrive 11 pu, Al pa,
ad) pr og (a4 pra, hvor den gamleretskrivningville have kraevet mere
indviklede lodrette kombinationer. Endnu mereradikal var erstatningen af alle sammensatte konsonanter med kombinationer med viråma
eller cillaksaramer (@10) kta blev til 0, MM ntatil MO osv.). Oprindeligt brugtes malayalamskriften kuntil at skrive sanskrit, men i dag
anvendesdeni staten Kerala også til sprogene malayalam ogtulu.
Den andenefterkommeraf grantha, tamilskriften, kan føres tilbage
til det 9. århundrede (ligesom dens påståede kursive variant vatteruttu),
Den begyndte at antage sin moderneform i det 14. og 15. århundrede. Antallet aftegn i tamilskriften er meget mindre end i de andre bråhmiafledte
skrifter. Der er ingen bogstaver for aspirerede klusiler, da sådanne ikke
findes i tamil, eller for stemte klusiler, da disse kun optræder som allofoner i komplementærdistribution med deres ustemte modstykker (&
ka anvendessåledes bådetil at gengive [k] og [g] og så fremdeles). Som
i de andre dravidiske skrifter er der særlige tegn for kort og langt e/é
og 0/6.” Tamilskriften klarer sig fuldstændig uden sammensatte konsonanter, idet den i stedet benytter viråma, der her kaldes pulli. Den
eneste undtagelse, MA ksa, anses som i mange andre indiskeskrifter
for et enkelt bogstav og er anbragttil sidst i alfabetet. Tegnene i tamilskriften kan inddelesi tre lag: Inderst dem, der er nødvendigeforat skrive selve det tamilske sprog, dernæst fem tegn låntfra granthatil at skrive sanskrit med (89 ja, 9A sa, 6M sa, OM ha og FAY ksa) og endelig
det gamle visarga-tegn (00 ), der pa tamilsk kaldes åytam. Dette sidste
bruges i kombination med andre konsonanttegntil at gengive perifere
låneordsfonemer(svarende til prikken under bogstavet, nugtå, i nagari
og andre skrifter): ooLl hp anvendes for [f] (Solid hpicu »fees«),
009 hj anvendesfor [z] (SOIT 0 hjiroks »Xerox«).

Skrift nåede første gangtil Sri Lankai det2. eller 3. arhundrede f.v.t.,
og som tidligere neevntvar skriftens senere udvikling preeget af lange
perioderafisolation afbrudtaflejlighedsvis steerk indflydelse fra de sydindiske skrifter pa fastlandet, iseer pallava-grantha. Den singalesiske
skrifts runde formerviser, at den er et klart medlem af den sydindiske
skriftgruppe. Omkring år 1400 havdeskriften nået sin nuværende form.
Denharsærlige bogstaver for lyd, der er særegnefor singalesisk: de åbne
vokaler å (€4, ~{) og a (€i, -~) og de preenasaliserede klusiler nga
(@)), nda (©), nda (€) og mba (®).1 nyere tid har der været en ret
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Malayalamskriften er yderligere karakteriseret ved, at en gruppe på
fem konsonanter (SM na, M na, Ø ra, El la og 8 Ja) danner specielle

steerk tendenstil at forbinde konsonanter ved hjelp af virama (her
kaldet hal kirima) i stedet for sammenskrevne bogstaver. Som tilfældet
var med tamil, kan de singalesiske tegn deles i lag: Inderst dem,der er
nødvendigefor at skrive klassisk singalesisk eller elu (den såkaldte elu
hødiya), yderst dem, der er nødvendigefor at repræsentere sanskrit- og
päliord (vokalerne 5 5 ai og au, de aspirerede klusiler, de nasale klusiler fa, fa og na og sibilanterne sa og sa). Det resulterende komplette
alfabet kaldes misra hödiya. Alle fonemernei talt singalesisk kan skrives
ved hjzlp af elu hédiya: I normaltale udtales de i misra hodiyatilfojede
bogstaver som detilsvarende elu hddiya-bogstaver (3 gha og Oga ud-
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tales begge [ga] osv., og sibilanterne udtales traditionelt alle [s]).

Divehi, sproget på Maldiverne, er nært beslægtet med singalesisk
og blev første gang nedskreveti det 13. århundredei den såkaldte evélå
(gamle) skrift, der var afledt af den samtidige singalesiskeskrift. En videreudvikling herafvar de såkaldte divehi akuru (øbogstaver), en skrift,
deri det tidlige 17. århundredeblev erstattet af den nuværendeskrift
kaldet thaana. Thaanaskrives fra højre mod venstre og rummer24 konsonanttegn. Deførste ni af disse er baseret på arabertallene, de næste ni
på en serie gamle lokale tal. De sidste seks bogstaver optræder primært
i låneord og er modifikationer af andre bogstavereller lån fra den arabiske skrift. Der er ti vokaltegn, herunderkort a (—-), der ikke er en ibo-

ende del af konsonanttegnene i denneskrift. Er der ingen vokal, angives dette yderligere ved et viråma-tegn (<), kaldet sukun. Tegnet alifu
(> ”) fungerer som vokalbærerfor initiale og postvokaliske vokaler
Figur 8. Thaana

(det er således en parallel til kharosthi 2 ). Alifu, $ eller t angiver i kom-

(konsonanterne

bination med sukun (4, *, #) et glottalt lukkei udlyd;star de foran en
anden konsonantindei et ord, angiver de gemineringaf denne; + tilføjer ogsäet [j] til den foregaende vokal (4642 ba'te’[batte?], ~7 ras
cow

de angivne arabi-

[ra?], £394 atpulu [ajppulu ]). Preenasaliserede klusiler svarendetil

ske konsonanter).

dem i singalesisk skrives med — n uden sukun for klusilen — til tider
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Ikke-indiske skrifter i Indien

Ud over de ovennævnteskrifter har fremmedeskrifter været brugti
Indien oger det fortsat. Dette gælder først og fremmest det arabiske
alfabet blandt de indiske muslimer på grund af den høje status, islam
tillægger arabisk sprog og skrift. Arabisk skrift anvendes især til urdu,
kashmiri og sindhi, men benyttes også til mindre sprog som moplah(en
malayalamdialekt), ligesom dentidligere er brugttil panjabi. Som beskrevet ovenfor havde den arabiske skrift afgorende betydningfor udformningenaf det maldiviske skriftsystem ved at levere bådegrafisk rämateriale og systematiske træk(alifu, angivelse af geminater ved hjzelp
afdiakritiske tegn). Det er omvendt værd at lægge mærketil, at mani det
muslimske land Bangladesh anvender bengaliskriften og ikke arabisk.
Hofsproget i de muslimske fyrstendømmeri Indien var persisk, og
som følge deraf var det den persiske udgave af den arabiske skrift, der
dannedebasis for gengivelsen af indiske sprog. Den persiske skrift omfatter hele det arabiske alfabet, så alle arabiske låneord kan gengives
uden ændringer, men har ved hjælp afdiakritiske tegn endvidere udviklet fire nye bogstaver, der er nødvendigefor at skrive persisk (> p fra
~ b, @cfra Cj, 9 Zfra 4 z, F g fra S k). De indiske sprogtilføjer yderligere diakritiske tegn til gengivelsen af deres lyde, især de retroflekse
og aspirerede klusiler og for så vidt angår sindhi implosive klusiler.
I urdu omdanneret hævet L ¢ eller fire prikker dentalertil retroflekser (~ tfra & t, 5 dfra » d, 3 rfra 2 r). Aspirerede klusiler gengives
med sammenskrivninger af den simple klusil og bogstavet » h (45 kh,
45 gh, & ch, jh,& th, »5 dh, 23 rh, & th, 23 dh, # ph, # bh). Det
samme system benyttes i kashmiri, der tilfojer tegn for de dentale
affrikater 5 ts og # tsh. Sindhi er betydelig mindre systematisk i sine
modifikationer og benytterforskellige tilføjelser eller udeladelseraf diakritiske tegn til at danne nye bogstaver. Der er en tendenstil, at aspirerede lyde skrives medfire diakritiske prikker (@ ch, & th, & ph, = bh),
men & th, » dh og 5 dh harto prikker, mens <£ gh og &” jh skrives
med sammmenskrevne tegn som på urdu. Det almindelige arabiske S
k gengiver sindhis kh, hvorimod sindhis k skrives med varianten =.
Retrofleksernetilfajes én ( taf 4 £,? daf >» d) eller fire (7 raf / r)

prikker. Implosiverne < g, 5 dog uw ber afledtaf< g, s dogu b.
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udelades dette — i skriften: 2-~)” ka(n)du. Diftonger skrives som
vokal + alifu + vokal (f.eks. +7 fa’i [fai]). Arabiske låneord — der især
benyttes af maldiviske muslimer — skrives med arabiskskrift eller ved
hjælp af 12 supplerende bogstaver dannetvedtilføjelse af diakritiske
mærkertil thaanabogstaver.
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Som det generelt er tilfældet i semitiske skriftsystemer, gengiver den
arabiske skrift som brugt i Indien normalt ikke korte vokaler, om end
det kan ske i pædagogisk øjemed. Langt [i1], [e:], [or] og [ux] gengives

noget tvetydigt med bogstavernefor de tilsvarende halvvokaler (& y og
3 w); alef((”) i begyndelsen af ord angiver hvilken som helst vokal, men
læses medialt som langt [a:] (feks. |= swmw’r [sormvair]- jf. ovenfor, PRI ’dmy [a:dmi:], „Uss bywp’r[beiorparr], Eux! ’ndrprsth
[indraprast®a] ).

Detlatinske alfabet ser man i Indien især i form af folkelige transskriptioner af almindelig indisk skrift i reklamer, på skilte osv. Kun
konkanier siden det 16. århundrede normalt blevet skrevet med latinske bogstaver; vokallængde angives her ikke, mensretroflekser gengives
med dobbeltkonsonanter. Andre forsøg på at erstatte indiske skrifter
meddetlatinskeerslået fejl, hvilket afspejler dels folks nære tilknytning
til deres sprog ogskrift, dels bråhmiskrifterneseffektivitet i gengivelsen
af de indiske sprog.

Indiske taltegn og interpunktion
Iindusskriften lader det som beskrevet ovenfortil, at i det mindste lavere
tal blev skrevet som lodrette streger foran dettalte.

Tidligt kharosthi har tegn for 1, 10, 100 og 1000 (J, >, >-, &); > 20
er en kursiveret udgave af to tegn for 10 anbragt oven pa hinanden.
Efter Asokastid opstodet seerskilt tegn for 4 (~), og endnusenerefulgte tegn for 2 og 3 (henholdsvis P af», } af I"). Kharosthistalsystem er
additivt og minder meget om det tidlige romerske system, hvor40 skrives XXXX og ikke XL.Større tal står før de mindre i læseretningen (dvs.
til højre for dem), og hele sekvensen lægges sammen.Såledesskrives 16
som 10(+)4(+)1(+)1(7%3), og 51 som 20 (+) 20 (+) 10 (+)1()223).
Produkter af 100 og 1000 skrives med foranstillet multiplikator. Da
mindretalellers altid følger større, er det ikke muligt at tagefejl af f.eks.

102 (P>—) og 200 (>-»).* Kharosthisystemet bygger pä det aramæiske,
med hvilket det har mange lighedspunkter med hensyntil tegnenes
udformning og måden, de kombineres.
Dettidlige bråhmisystem er additivt som kharosthis, men harflere
grundtegn, idet der er særskilte tegn for enerne fra til 9 («, , =, F,
F,¥, 9,5, 3), tierne fra 10 til 90 (0%, €, ¥, U, J, J, A, ©, @) og for
100 og 1000 (9, 9). Ligesom i kharosthi star store tal forud for sma
i leseretningen(hertil venstre for dem): 16 er 10 (+) 6 (@¢¥) og 51 er
50 (+) 1 (3), Produkter af 100 og 1000 skrives multiplikatorisk, men

mindre effektivt end i kharosthi: Multiplikatorerne folger 100 og 1000
ligesom tierne og enerne, sa det er nodvendigtat forbinde deforste for

Figur 9.
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at undgå tvetydighed (4 % er 1004, mens 4% er 4000); 200, 2000 og 300,
3000skrives vedat tilføje henholdsvis en og to vandrette stregertil 100,
1000 (2, T og Se, &). Oprindelsen afbrahmitaltegneneer omstridt,
ligesom oprindelsen af skriften i det hele taget. De to vigtigste teorier
foreslår: I. Lån (især de ægyptiske hieratiske taltegn udviser en del
ligheder med bråhmis) eller 2. udvikling af taltegnene fra bestemte
aksaraer (tegnet for 4, F, ligner aksaraen ? ñka, JF 5 ligner å trosv.).
Ingen af teorierne er dog overbevisende. Lighederne mellem det hieratiske system og bråhmis er ikke så store som dem mellem kharosthi og
aramæisk, og der er ikke meget vidnesbyrd om tilpas tidlig kontakt
mellem Indien og Ægypten. Mht. aksarateorien er lighederne ikke altid
slående, og der er ingen indlysende grundtil, at f.eks. 4 (catur på sanskrit) skulle skrives nka.

Omkring det 7. arhundredee.v.t. blev det velkendte positionstalssystem taget i brug. Tallene for 1-9 er videreforelser fra det gamle
brahmisystem, mensderblevtilføjet et nyt tegn for 0 i form afen prik
eller cirkel. Dette system,der gordetlet at skrive vilkarligt store tal, kan
tænkes at være opstået blandt matematikere og astronomer, men blev
hurtigt taget i brug i videre kredse. Tallene spredte sig siden til den
arabiske verden, som førte dem til Europa, hvor man i uvidenhed om
deres indiske oprindelse døbte dem arabertal. Nu til dags vender taltegnene i deres europæiske udformningtilbage til Indien, hvor de er begyndtat erstatte de forskellige skrifters egne former i modernebrug.
Allerede i Asokas edikter anvendes ordmellemrum som interpunktion mellem syntaktiske enheder. I de senere indskrifter og manuskripter forsvinder denne brug dogigen, og i stedet anvendesforskellige
geometriske former sporadisk som interpunktionstegn,f.eks. I og2
i brahmi(detforste, i spejlvendt form, ogsa i kharosthi) og a» og O i
kharosthi. I de senere skrifter er det især tegnene danda (»stok«, |) og
dobbelt-danda(||), der brugestil at markere mindre og storre teksten-

heder. I den seneste tid er europæisk interpunktion også begyndt at
blive anvendt i indiske tekster,
Oversat afMikkel Lotz Felter

Taltegnene o til 9
fra middelbråhmi
til deres europæiske form.
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Cardona og DhaneshJain (red).

The Indo-Aryan languages.
. Guptadynastiet regerede i Nordindien
i det 4.-6. ärhundrede.

7. De centralasiatiske brähmiskrifters
palæografi behandles i L. Sander
(1968), Palåographisches zu den
Sanskrithandschriften der Berliner
Turfansammlung.
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