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Kapitel

II.

f]rvorrned'i det forea rm e n i s k e o g de georgi ske B ogstavnavne)
staar for en stor Del i et' 'rer'
gaaend.e en Rrehke Runenavne er sammenstillede,l
staar t'il
d.e armeniske skrifttegn
mere og tyderigere Forhold til hina'den, end
De

de georgiske.
de armeniske Navne paa de
8 georgiske Rogstavnavne ligner saa bestemt
at de georgiske og arrneniske
Bogstaver, som udtrykker en tilsvarende Lyd'
fra samme Kilde 1). Det er folgende:
Bogstavnavne her maa have sin opri'delse
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georgiske og arrneniske Bogstavnavne maa
ifolge hvillien MesroP for Georgierne
vistnok forklares af den armenishe Tradition'
som i det vresentlige stemmer
dannede en Skrift. De georgiske Bogstavnavile'
enten i den Form, hvori de nu
overens med de armeniske, maa derfor vistnok
Form vare overforte fra Armenisk og
kjendes i Georgisk, eller i en nmriiggencle
tidligere have vreret brugte af Armeniere'
nrevnte er der en Forbind'else'
ogsaa ved flere Bogstavnavne encl de 8 ovenfor
armeniske Bogstavnavne' Eksempelvis
om end en fjrernere, mellem georgiske og
nrevner jeg:
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Bogstavnavne, til hvilke baade
Forbind'elsen oplyses tildels ved" sernitiske
tilbage' Saaledes g; hebr. qim"el (giml),
de georgiske og de armeniske tydelig gaar
Vi ser ved det sidste Navn, at den
grresk y&ptpal a: hebr. zct'jdn,grask €4'o'
'tt i
armeniske derved, at den har bevarct'
georgiske Form er oprindeligere end' cl'en
Udtyden. [Jfr. S. 136 Anm' 1, 181'l

sreriig Lighed med armeniske
Yed folgende Runenavne har jeg fundet
Henvisningerne s' 148 f']:
Bogstavnavne, i Moclsretning til de georgiske [se
Bogstav) fe (geory fa)'
1. Rune xfehu (Salzb' le)' Armen' (nyere
nu (*nu'd, georg' nar)'
2. Rune *naufs (salzb. t'totca). Armen.
a'firt' (SaIzb. tyz). Arrnen' t'i'u'n (geory' tar)'
3. Rune *Tius, Akkus.
*rlu. Armen. h,itttt, urun, iun (georg' 'un)'
4. ll,une xit+s, Akhus.
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5. Rune *d,ags,Akkus. *,Jog (Salzb. daaa). Armen. da (georg. don).
6. Rune *ofal. Armen. 't'o-d a,il?
7. Rune *raida. Armen. -d (armen. i"a, georg. rae).
Det sidst nrevnte Runenav n *'raicla synes ved sit d at henvise til et armenisk
Forbillede med det d.emonstrative Affiks -d, men staar ved sin Tvelyd. a'i narmere
ved det georgiske Bogstavnavn rue end ved, det axmeniske r:a.
Runen for p *perfra viser ingen Lighed med det armeniske Bogstavnavn
p4 men synes at have sit Forbillede i det georgiske Bogstavn avn par. Dog naar
*per"fra, som det synes, har betegnet et Slags lvstig Dans, er Ordet i d.enne
Betydning vel afledet af a men. parel ,danse<, og efter dette Ord for et Slags
Dans synes Bogstavnavnet at vrere omtydet.
Runetravnet *dags, Akkus. *dog, slutter sig til det armeniske Bogstavnavn
d,a, i Modsretning til det georgiske don, og her synes det armeniske mere oprindeligt,
da det i Vokal slutter sig til hebr. datEth.
Ensartet er Forhold"et ved Runenavnet *naufs, som synes at staa i Forbindelse med det armeniske Bogstayn^vn I't11. Dette maa vrere oprindeligere end
det georgiske nar, fordi hint henviser til hebr. nLnt. Baade det armeniske Navn
for I tiun og det georgiske tar fjmrner sig fra det hebraiske Navn fara'.

Yecl folgende Runenavne har jug fund.et srerlig Lighed med georgiske
Bogstavnavne, i Modsretning til armeniske:
1, Rune manna,. Georg. mnn (armen. rnett).
2. Rune *ui,nju, Georg. u'i,n (armen. tteu).
3. Rune *lagus (Salzb. Iaaz). Georg. las (armerl tat).
+. Rune *perfra.
Georg. 2tar' (armen. pa).
*anst+s.
5. Rune
Georg. an (armen. ai,b).
6. Rune *kauns. Georg. kan (armen. ken,).
7. Rune *forns. Georg. t'an (arunen. f'o).
8. Rune *soj,i,l(Salzb. sug,il). Jfr. georg. dsil,.
9. Hertil kommer det senere Runenavn *qerfru, geotg. (lel'.
Desuden har j.g ved Runenavnet for u *urus forudsat en fremmed
Bogstavform *u,r" og ved Runenavnet for j xiar en fremmed Bogstavform *.jer i
Ligherl med a meniske og georgiske Bogstavnavne, som end"er paa -r.
Herved. er at mrerke, at i flere Tilfrelde, hvor Runenavnet slutter sig til
det georgiske Bogstavnavn, i Modsretning til det armeniske, der maa d,et armeniske
oprincleligere, fordi dei staar nrerrnere ved et semitisk eller grresk
Bogstavnavn, af hvilket det er opstaaet. Saaledes armen. rnen) hebraisk mat')t.
Armen. ueu,hebr. 'w*a,LU.
Armen. I)a, t'ebr. pa. Armen. a,i,b,lnebr, alEph? Armen. tctt,
hebr. lamZd?
+
Det er tvivlsomt, hvilket af de to Navne paa /i:, enten det geor giske kan
(hvoraf got. xkauns efter nrin Formoclning er en Orntydning) eller armen. ken er
det oprindeligste. For georg. ltan. med a kund.e det hebraiske Navn kaqtlr, tale.
holdes for
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Men jeg er snarere tilboielig til at tro, at d.et armerriske og georgiske Navn paa
Bogstaven'k er paavirket af Navnet paa Bogstaven 4 (armen. genx, georg. gcttt),ved.
hvilket Vokalen e gjenfindes i den semitiske Navneform.

f)e armenislce
Bogstavers Navne rnaa i de tr'orrner, hvori de foreligger,
vistnok skyldes Armenierne selv. Men d.isseBogstavnavne har dog tild.els frernmed.e
Forbillecler. Saalecles synes det rimeligt, at Navnet li a, som tilhorer den Bogstav,
der er laant fra d"en grreske Bogstav for y",er en Efterligning af det grmske Navn 1i.
De arrnenisl<e Bogstavnavne synes d"els at vrere d.annede efter semitiske,
dels efter grreske Forbilleder.
Bogstaven g hedet g'im elIer qet'n,.Dette Navn er vel Efterligning af hebraisk
gi'mEl'(gimL). u heder ueu. Det er tydelig Efterligning enten af hebr. rudw eller af
grresk Fat. m heder rnen) hvilket tyclelig synes en Efterligning af hebr. marn.
Naar

det sluttend"e nc her er blevet tiI n,, saa har dette sin Grund vistnok dels i
og dels i Inclflyd,else fra and.re Bogstavnavne, som end.te paa, -?1.

Dissimilation

n hed.er nu. Dette er paa Grund" af Vokalen snarere en Efterligning af
hebr. ?tun end. af gr. ui.
p heder pa. I clette l{avn synes det hebraiske Navn yt| at v&r'e bevaret.
p' heder pii,rn'. Her synes Armenierne selvstpndig at have faiet Endelsen
-nt' lil det grreske Navn gZ.
Mange af de georgislce Rogstavnavne stemmer, som jeg anclensteds[S. 180]
omtaler, nmr overens med cle armenishe. Ilvor de armeniske Bogstavnavne har
fremrnede Forbilleder, der har de georgiske Bogstavnavne i Regelen fjrernet sig
enten mere eller fuldstrendig fra cle fremrnede Forbilleder. Saaledes armen. gi,rn
eller getn, mer' geong. qlxx. Armen. ime?r)men georg. nxfin. Arrn. nu) rnon georg.
ncu. Armen. pe, men georg. pa,r. Arrnen p''iur', men georg. p'or. Annen. kue,men
georg. lf an. Kun georg. zen hat storre Lighecl urecl hebr. zajln, end.det arrrreniske
Navn paa den tilsvarende Bogstav za.

Runetegnene starnmer ikke

fra de armeniske Skrifttegn, ja er ikke engang
af. disse. Men paa Grund af den af mig formoiled.e
Forbindelse mellem Runenavne og arrneniske Bogstavnavne maa jeg her tale liclt
om den armeniske Slrrift.
i mindste

Maade paavirkede

I)et armeniske Alfabet bestaar af 37 gamle Bogstaver, sarnt til Slutning
som den 38te d,en senere Bogstav l.
Det

armerriske Alfabet er aabenbart paavirket af det grrcske, da clet efter
(o- end. ikke umidclelbart efter) Bogstaven for I har Bogstaver, hvis Lyd svarer
til de Lyd, som ud.trykkes af de grreske Bogstaver Ypsilon, Phi, Chi, Ornega.
Ifolge Gardthausen (Zeitschrift der Deutschen Morgenld,ndischenGesellschaft XXX,
1876, S. 74 tr.) stammer 22 Bogstaver i det armenislie Alfabet fra tilsvarende
Bogstaver i det grreslre Alfabet. De ovrige Bogstaver i det ar:rneniske Alfabet
holder Gardthausen for nyopfundne og for i Alfabetets Rrckkefoige at vrcre skudt
incl inrellem de af grreske Bogstaver afled.ede Tegn.
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Runetegnene har heller ikke sin oprirrdelse
fra og el. ikke paavirkede af
den georgiske Skrifts Bogstavtegn.
Georgiernes Alfabet bestaar af 39 Bogstaver.
Disse Bogstaver har forskjellige
(dog indbyrdes ialfalcl tildels beslregted.f
Fo"rn." i den georgiske skrifts to
forskjellige Arter'
Den ene skriftari er Kirkeskriften (h,utsur,i-skriften),
den anden
Vulgar- Skriften (mhed,ruti-Skriften).
Det georgiske Alfabet har; i Modsretning
til det armeniske, Bogstaveine
vresentlig i sarnme Rrekkefalge som det grmske,
saaledes at de georgiske Bogstaver
har samme Talvrerdi som tilsvarende Bogstaver
i det graske Alfabet. De nyopfundne georgiske Bogstaver, som iklre har
noget tilsvarende i det grreske Alfabet
eller i de semitiske Alfabeter, er samtlige
stillede efter Bogstav zb (lf ae, som
svarer til grask 2g' Disse nyopfundne Bogstavtegn
er forskjellige fra de armeniske.
rfoQe Gardthausen (s. 79) er de forste
2b Bogstaver afledede af grreske
Bogstavtegn, og ikke gjennem det armeniske
Alfabet som Mellemled. Dette sees
efter ham bt' a' deraf, at Bogstaven for
w staar, i Modsretning til tr'orholclet
i
Armenisk, P&& samme Plads som den grreske
Bogstav, der betegner samme Lyd.
r ethvert FaId er den georgiske skrift
paavirlret af den grreske, hvilket
viser sig af de til Ypsilon, Phi, chi svarende
Bogstaver. Men Fr. Miiller synes
at
have Ret i, at en semitisk skrift
(den aramreiske) har dan'et det
egengige
Grundlag.

