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Sjette Bog.
Goternes Forbindelser med Armenierne.
Runefolgens Oprindelse').
Kapitel

I.

Jeg skal nu soge at forklare, hvoriedes det historisk er muligt, at Goterne
har dannet Navne paa de gotiske Runer ved Omtydning af Bogstavnavne, som vi
gjenfinder som Navne paa armeniske og georgiske Bogstaver.
Jug har allerede S. 131 tr, sagt, at Goterne maa have lrert at kjentle de
fremmed.e Bogstavnavne under de samme historiske Forhold, hvorunder d.e frerded.essammen meil lilleasiatiske Folk, som de Forholcl, der forklarer, at armeniske
Ord forekornmer i IIlfiIas Bibeloversrettelse.
Disse armeniske Ord henviser os til Goternes Tog til Lilleasien i 267, paa
hvilket Goterne ligeledes, som jrg i det foregaaende har sogt at vise, kom i Forbinclelse med kristne Galater.
Yi har al Grund til at tro, at Philostorgios's Beretning om dette Tog er
historisk paalidelig 2), da han selv var Kappadokier. Entlnu paa IIIfilas Tid opretholcltes en livlig Forbindelse mellem de kristne bland,t Goterne ved Dona,u og
den kappaclokiske Kirke.

Yed Slutningen af 4de Aarh. fancltes i Kaisareia Dokuaf kristne Kappadokier, sorn omkring Aar 267 var blevne
fangne af Goterne. Basilios den store (omkring 373) havde endnu speciellere
menter

om Loskjobning

Underretning om en saadan Fanges Liv. De Acta (til 12te April), som er bevarede
om den hellige Sabars (t 372) Martyrium, meddeler os et Brev fra Menigheden i
Gothien til Menigheden i Kappadokien.
Beretningen

offi, at Ulfila

ned.stammede fra Kappadokier,

stottes ogsaa

d.erved, at UlfiIas Medhjmlper

og Efterfolger Biskop Selenas ifolge Sokrates var
Goter paa fredrene Side, men paa modrene Sitle X'rygier og nedstammede fra

rovede Kristne.
r)
2)

[Til denne Bog har F'orfatteren kun
Jfr. Uclgiverens Fortale.]
Jfr. Bernhardt, Vulfila S. IX f.

efterlacit

sig enkelte temmelig

spredte Optegnelser.

r
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Paa d.en Tid, cla Goterne gjorde sit Tog til Lilleasien, talte cle kappafor storste Delen vistnok Grzesk. Men vi tar antage, at Grresk
paa denne Tid ikke var det eneste Sprog, sorn taltes cLer. Nu er Anneniere spreclte
i dette Landskab. De taler nu en arrnenisk Dialekt, som er strerkt paavirket af
Tyrkisk' Ogsaa ved Halys's midtre Lob, aitsaa ikke langt fra Parnassos og Sadadokiske Kristne

golthina,

find.es nu Arrneniere, f. Eks. i l{ervschehr og tirgtib. Mange armenishe
Pilegrirnrne besoger Tatlar, hvor d,er er Klippekamre, som und.er KristenforfolEelse'
var beboede af Kristne.
I alle tle graske Dia,lekter, sorn nu tales i Kappaclokien, findes armenislre
Elementer, saaledes som vi ser af Karolides's Meddeleiser hos Laga,rde ,Neugriechisches aus Kleinasieno. Disse Elementer foruclsptter tilclels et ieldgamrnelt
armenisk Grund.Iag. I)ette ser man af Orcl so:lnrrlepgd eller nleug| >Kiicle< (arrnen.
atbeut', gr. 996ag, Tontascheli), pago|;xm >Kinnbackenu (armen. mant"un" ,,Skjrcgu,
Lit. stnah'ci >das Kinnu) og anclre Old, sorn forekounner i Farascfu og alclenstecls i
Kappadokien.
J.g tror derfor at turde aritage, at der i ;idje og 4de Aarh. veil Siden af
Grresk taltes Arrnenisk i Kappadokien, srcrlig i Omegnen af Parnassos.
At nogle af de kristne Fanger, som Goterne gjorcle paa sit Tog tii Litteasien i 267, talte Armenisk, kurrde tildels ogsaa have sin Grurrd cleri, a,t der paa
denne Tid

opholdt sig i l(appadokien Flygtnirrger fra det egentlige Annenien.
I 226 blev den sidste Arsakide styrtet og Sasanid"ernesHerred.ornrneoprettet
i Persien. De armeniske X'yrster var i Simgt med de detrorriserede Arsakider og
var derfor de sasanid.iskeKongers l)odsfiender. Allerede 238 blev den armenishe
I(onge Chosrov myrdet paa Persernes Anstiftelse. I)erefter besatte Perseyle Lalclet
og vilde paatvinge Armenien

Mazdaismen. 261 fik Arnrenien igjen sin tr-r'ihecl,
efterat Odainathos af Palmyra havde seiret over Perserne.
Mange af de armenishe Prinser og Stormancl flygtede under den persiske

Okkupation

til

det romerske Rige. En af disse var Armeniens senere Apostel
Gregor Lysbringeren. Han faar grresk og hristelig Opdragelse i Iiaisareia i Kappadokien. Efter d.et anneniske Riges Gjenerobring og Reorganisation bliver lfuistendommen Statsreligion omlrring 280, hvorved Gregor optrreder som en zrf Kongens
ivrigste Hjrelpere. Han bliver viet til Katholikos i Kaisareia, og clen arrneniske
Kirke staar i sin forste Tial i nrer Forbinclelse urecl Kaisareia. Gregor prmdil<er i
Armenien i Landets eget Sprog. Kaisareia var i Sclje Aarh. et navnkundigt og
anseet Kirkesrede.
Efter dette synes det ikke urimeligt, at Goterne paa sit Tug til
Lilleasien 267, da de kom til Kappadoirien, kan i eller vecl Kaisareia have blalclt
and.re kristne Fanger ogsazr, fort rnerl sig hoiaettetle irristne Armeniere, der
omtrent samtidig rned Gregor yar flygtet fra Armenien og' soilr i Kaisareia ha'de
ligesom han tilegnet sig Kristendorrmen og grresk Dannelse. altsaa ogsaa Kjenclskab
til grresk Skrift.
Dette Goternes Tog tii Lilleasien 267 og rleres Forbindelse nred Armenisk
talende lcristne X'anger faar ogstla Betydning for Runeskriftens Historie.

