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Om Patzinakerne/
af

Peter Friderich Suhm.'

jeg havre bestukket Fortetigen at handle om de Folks Herkomst, der i Mid» 
delalderen beboede Polen, Rusland, og Landene imellem det Caspiste 

Hav og den Sorle-Soe, saa og i det Europæiske Tyrkle norden for Donau; 
Saa vil jeg begynde disse Undersogelser med payinakeme, der udi del tiendr 
Seculo fornemmeligen spillede saa stor en Rulle.

§> i*

Deres Ravn. Forend jeg gaaer videre, vil jeg forst handle om deres Navn. 
De Grækiste Skribenter (i) kalde dem naT^vaxtrai, og 
vaxai, og deres Land n«^v«xt«^ Men hos de Lakinste Skriben» 
ter (2) fa ae de adstillige Navne: Snart kaldes de Pincenates, 
jhflrt Picenati, snart i gien Petinei, nu Pezineigi, alter Peti- 
negi, Pincmati, Pinzinaci, Pincenarri, Pizenaci, Pecenaci, 
Pedenei, Pecinei, Pezenati. I de Russiste og Polste Skrif
ter (3) kaldes dePsczemgi, ognu omstunder af Slaverne i Ukrai
ne Peczenihi. Hvilket Ravn heraf egentligen er det retteste, kand 
jeg ey sige; Saa meget seer man nok, at de ventelige» selv have 
kaldt sig med eet af dem, efterdi de komme hinanden saa nær, saa 
at Forandringerne kand allene tilstrives Copiist-Feyl, eller og Fol

kenes

(1) Conftant, de adm, imp.. Corp. By?, t. 22. c. g. p. 49, c. 7. p. 48. Leo- 
nis Gramm, ehr on. C, B. t, 6. p, 389.

(2) , Gotfr, Viterb, in Piftorii Ser, Germ. t. 2. coL 469. Anonymus in 
Schwendcneri Ser, Ung. t, 1, p.18* Ditmarus in Leibnitzii Scr.Brunfw, 
t, i. p, 397 ) 426. 0g 427. Anonym, in Gelt Dei p, Francos t. 1. 
p< 2. 3. Raimondas de Agiles ib, p, 140. Albertus Aqvenfis, ib. 
p, 188. Luithprandus 1. 1, c. 3. in Reuberi Sci\p, 92. Annalifta Saxo 
in Eceardi Corp, hilf. Medii Æv i t.x. col, 226. 451. A 452, Alberici 
Monachi trium fontium chron. part. j. p, 225,

(3) Bayer in Comment^Asad^ Petrop. t.9. p. 405.,



26iOltt Patztnakerne.  
kenes adstillige Udtale. Men da man dog maae have tt vist be
standigt Navn al kalde dem med, saa har jeg udvalgt det af 
paymaker, efterdi det forekommer hos de Lyzanrinste Skri
benter, hvilke baade tre mange i Taller, og hvis Keyfere desuden 
have havt jcrvnligen ar bestille med dem; hvortil kommer, ar payi- 
nakerne nesten grandsede til det Grakiste Kepserdom, i det Lnl- 
garier allene stille dem av.

§. 2.
Hos de aldste Jordbestrivere, Strabo, Ptolcmtcus, Mels, 

Plinius, forekommer ey dette Navn, hvoraf man euren maae flutle, 
at payinakerne ey have varer ril i deres Tid, eller og ar de have 
boet saa langt imod L>sten, at de derover ey have kiendr dem, eller 
vg maastee snarest ar de have giver dem et ander Navn. Keyser 
Conftantinus, (4) der levede i der io6e Seculo, og best af alle 
haver bestrever dem, vidner, at g Stammer, af de 8, som devare 
deelre i, kaldtes ogfaa Cangar, hvilket betydde Tapperhed, og ar 
vare adlere end andre. Da nu dette Ord ey er taget af der Grcr- 
kiste Sprog, saa er det formodenrligen af parzmakernes eget. 
Nu melder allerede Herodotus ($) om et Folk kaldet Gandarii, 
der tilligemed tre andre ubekiendte Folk maakte give i Skat kil den 
Persiste Konge varium Hyftafpis @e>n 170 Talenter, og at de 
tilligemed Dadicæ stode under een Äussrer i Xerxis Krigshar, og 
vare tilligemed parther, LhorasmierogGsgder, vabnede paa 
famtne Maade, som Bacrrier, vg de havde latte spidse Huer, 
korte Spyde, og Buer af Ror. Dette Herodoti Sked synes ar 
vise, ar Gandarii maae have boet i Narvarelsen af Bactrien, en 
Sag, som Plinius (6) , der kalder Dem Cardari, og Ptolemæus 
(7) satte uden al Tvivl. Denne sidste kalder dem og Candari, 
eller efter en anden Lasemaade uandari, og anviser han dem, tillige 
nred mange andre Folk, Boepal i Sogdiana, et Landstab der laae 
inde i Landet, imellem de tvende store Noder Gihon og Sihon, 

Kkz eller

(4) De adm. imp. c. 37. p. §7. in Corp. Byz. t, 25,

(5) L Z. c. 9i. L 7. c. 66.

(6) I 6. c. 18. 1.1, p. 675,

(7) 1.6. c. ir. p. 186-

Deres erkdste 
S<rde var i 
Sogdiana, og 
kaldtes de da 
Cnngarii eller 
Gandarii,
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eller Oxus og Jaxartes, folgeligen have de boet, hvor omtrent nu 
Gamercand ligger. Naar man betragter det Navn Cangar, 
saa er der imellem Det og Gandarii, eller Candari, liden Forjkial, 
naar Endelsen legges til, og manffriverCangarii, og erForffial# 
len ey storre, end at Den enten kand vare kommet af Folkenes ad# 
ssillige Udtale, eller og ved Copiist-Feyi. Og dette er mit forste 
Beviis for den Meening, atprryrnakerhave i gamle Dage været 
dekiendte under det Navn af Gandarii. Mit andet Beviis be# 
staaer derudi, at payinakernes Save i Transoxiana ved Sa- 
mercand stemmer vel overeens med Den Vey, fom man upaatviv# 
leligen veed at de ere komne fra, for at bryde ind i Europa, nevn# 
Ug over de Floder Jaick og Wolga, saa at de kun tilforn have 
varet Europaerne ubekiendte, fordi De boeDe saa langt hen mod 
Osten. Men mit tredie Beviis holder jeg for at vare af Den Art, 
at Det bringer Sagen til Vished, helst i Foreening med De tvende 
forrige. Hefychius (8), som man holder for at have skrevet sit 
Grakiske Lexicon i det 6te Seculo, siger: r«v5a^o;. 6 tccvpoxpo.- 
TTs, as«.» i'vZs7x. Ingen maae stode sig over, at Indien navnes 
her, thi i sig selv er Det rigtigt, at Samercand, hvor Gandarii 
boede, stovte op til Indien, hvilket enhver kand blive overbeviist 
om, ved at tage Landchartet for sig. Desuden var og et Folk i 
Indien, kaldet Gangaridae, af Floden Ganges, fom nogle gamle 
Skribenter synes at have sammenblandet meD disse. Kaldtes nu 
visse paymakiste Stammer Gangar, fordi de vare stärkere og 
cedlere end de andre, og Gandarii, Der boede henne ved Indien, 
kaldtes og saaledes, fordi De vare starke og modige som Tyre, saa 
synes mig heraf at folge, at Cangar og Gandarii have varet eet 
Folk. Den lærDe Reland (9) vidner, at de nyere perser kalde etl 
stark og i Strid vel ovet Mand Candavar, og en stark og erfa# 
ren i Bryde-Konsten Condvara. Enhver, som veed, hvor mange 
Ord fra Sprogene i Det store Tatarie ere komne ind i Det nu varende 
persiste, undres vel ey herover, men anseer dette snarere for et 
nyt Beviis paa payinakernes Herkomst fra, og aidste Bolig 
i, Det store Tatarte. I Det Polske Sprog (10) betyder P^czniei?

N

(g) Lex. col. goo. t.1, v. Gandarus.

(9) vits. VI. de vet. ling. Ind. p. 221.

(10) Eberleins Polnisches Wörterbuch p. iS?
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jeg svcrller op, jeg bliver stor, hvilket »asten stulde bringe migpaa 
de Tanker, siden Slaverne kaldte patzinakerne egentlige» peczer 
nigi, og Holackerne, som bekiendr, hore til Slaverne, at payi# 
naker forst have faaet saadant Navn af de Slavists Folk, hvilke 
derved have, ffisnt i en anden Mening, af Had og Fiendffab til 
dem, oversat eller rettere forvendt deres eget Navn Cangar, eller 
Gandar.

§- 3.
Naar man betragter Beliggenheden af payinakernes forste Af Herkomst 

Bopcel, og da finder, at de have boet i Ncervcrrelsen af Issedo- have deformo- 
ner og Masiägercr, fra hvilke forste stamme de nu verrende «%t,!!9cn 
Mancchcoux, Lunguftr, og fieere Folk boende langt borte imod 
Asien i det store Tararie, og af hvilke de sidste vare i Middel- 11 3 ' 
Alderen bekiendte under Navn af purrer og Tyrker, og nu om# 
stunder af Turcsmaner, Lalmucker ogMungaler, naar man 
betragter dette, skriver jeg, saa kand man ey vel andet end falde 
paa de Tanker, at dr enten maae stamme fra de ene, eller fra de 
andre, allerhelst naar man derhos ogsaa betragter deres Stridbar
hed og vilde Server. Men til reent at asgiore denne Sag udfor# 
dres en, som er kyndig i det Lalmuckiste, og flere Tarariste 
Sprog, og som er i Stand derved at forklare de payinackiste 
Ord, der forekomme hos Keyser Conftantinum. Imidlertid 
maae jeg dog sige, at jeg snarere troer, at payinakerne have sna
rere stammet fra, eller vcrret beflcrgtede med Hunerne, eller nu 
varende Lalmucker og Mungaler, end med Manccheoux, ef
tersom man finder, at de forste have idelige» brudt ind vester paa, 
cg anfaldet Europa, hvilket man derimod ey finder om de andre, 
der stedse synes at have opholdt sig i de ostlige Egne af Asien.

§. 4-
Naar payinakerne have forladt deres Bolig udi Sogdiana, Deres andet 

vides ikke, men dette er viss at de siden boede ved de Floder Yaick Ä«de var ved 
og Wolga, hvilke Keyser Conftantinus (n) kalder Geech og ^aicI< da WoL 
Atel, af hvilke enhver let kand kiende Den forste igien, og den an« ga* 
den er een af de adffillige Navne, som Wolga belagdes med, da

den
(n) C. B. t. 22. p. 86. c. 37.
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Lhazarer og 
Uzer jage pat- 
zinakerne der
fra, som 0M' 
treat Aar 900 
nedscrtte fig ved 
Donau.
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ven og kaldtes Rha, Rhos, Bulga. Her vare Uzer og Mazarer 
deres Naboer. De forste kaldles ogsaa pokowzier, og vare et 
Hunist Folk, og i Middel-Alderen meget mcegtige. De sidste 
udtaltes ogfaa Madgiar, et Navn, hvormed Ungarerne endnu 
kalde sig. Saa meget er ogsaa vist, ak payinakeene maae al
lerede have boet ved de Floder omtrent Aar 840, t()i Cedrenus (12) 
beretter, at ved de Tider sendte Lhazarernes Chagan, eller 
Chan, Cham, Kan, som vi udtale det, Gesandter til den Gr«, 
kisse Keyser Theophilum, og udbad sig, at han vilde lade bef«ste 
Vet £æ(ld Marcel, for ar hindre porzinakerne fra at streiffe til 
Floden Tanaiv eller Don. Heraf sees baade, at payinakerne 
have tiligen t«nkr paa ar falde ind i Europa, saa og at Fiendssa- 
det imellem dem og Lhazarerne haver ligeledes tiligen begyndt. 
Disse Lhazarer vare allerede fra del 7de Seculo meget mægtige, 
og borde saavel osten som vesten sor Danais indtil Borysthenes, 
eller Dnieper. Theophilus bevilgede den Lhazarrste Konge 
hans Begiering, og lod befæste bemeldte Lastel hvis rette Navn 
var Sarkel, hvorom mere siden.

§. s.
Efterår payinakerne havde boet der nogen Tid, foreenede sig 

Uzer og Lhazarer sammen imod dem, bleve dem overmægtige, 
og dreve dem ud, hvorpaa Uzerne bemestrede sig deres Lande, 
og beboede dem endda 50 Aar efter den Tid, da KeyserConftan- 
tinus (13) ffrev sin Bog om rer at forestaae det Grækisse Keyser, 
Vom, etVerk der, mere end alle andre af Middelalderen, giver 
Lys i Ve Slaviste, Huniste og flere faadanne Folks Historier. 
De so Aar, som han melder om, maae ey tages noye, rhi strax 
efter siger han selv, at payinakerne Verpaa fordreve Tyrkerne, og 
bemestrede sig deres Lande, s s Aar forend han ffrev sin Bog. 
Vil man nu sætte, at han ffrev den omtrent 955, thi han dode9;9, 
og det er vist, ar han ffrev den i sine sidste Regierings Aar, saa fal
der payinakernes Uddrivelse omtrent ind Aar 900. Med min
dre man men Bayer (iz a.) vilde antage, al han har ffrevet d«n948. 

eller
(12) c. B. t. 8. p. 415.

(13) loc. cit. p. 86.

(13 a.) loc. cit. p. ;68.
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Mer 949, da Ungarernes Uddrivelse ved payinakerne indfat, 
der 89Z eller 894/ hvilket noget mere ncrrmersigden Tid/ da Un* 
Zarerne fulde ind i Ungern. Men for noye at fastsatte den/ maae 
undersoges, naar bemeldte Tyrker forlove deres Land/ efterdi det 
ffeede formedelst payinakernes Overmagt. Og maae jeg da 
fsrst sige/ ar ved de Tyrker forstaae de Byzanrinfte Skribenter 
Ungarerne. Den Russiffe Historieffriver Neftor (14) vidner, 
ar Ugri, faa kalder han dem, droge Aar 898 forbi Kiow til det 
Land, som blev efter dem siden kaldet Ungern, og at 515 fi 5) 
fulde peczenegerne ssrste gang ind i Rusland, tuen giorde Fred 
med dm Russiffe Konge Igor , og derpaa nedsatte sig ved Do
nau, og komme Gråkerne til Hielp imod Bulgarerne. Men 
da vi kun have ufuldkomne Udtoge afNeftor, saa kand man ey 
lide paa dem, allerhelst der er Forfficrl imellem Müller og Lomo- 
noflow, da den forste siger, at peczenegerne giorde 915 deres 
forste Indfald i Rusland, og den anden, ar de komme der forste 
gang, hvilket kand forstaaes om en fredelig Jgiennemgang. Men 
hermed maae vcrre som det vil, saa er det gandffe vist, ar Beret
ningen er urigtig derud!, ac peczenegerne ferft 915 sattesig ned 
ved Donau, faa og ak Ungarerne forste gang 898 droge forbi 
Kiow, thi det er vist, at de flyede for payinakerne, og ak de 
nogle Aar tilforn havde begyndt at nedscrtte sig i der Land, som 
blev siden efter dem kaldet Ungern; Dog kand vel vcrre, at de ey 
ere paa eengang blevne uddrevne, og ar dersore kand nogle vcrre 
898 komne efter. Ingen Skribent lader ellers Ungarerne for 
fiye, og bemestre sig Pannonien og Avarerncs Land, dernuvcr- 
rende Ungern, end Regino (16), som siger, at der ffeede 889, og 
ar ve bleve uddrevne af pezinacerne, der baade vare talrigere og 
stridbarere end de, og hvis Land ey kunde forflaae til at fede dem; 
Ved hvilke sidste Ord dog maae tages i agt, at der ey har vceret 
ham bekiendt, ar payinakerne bleve paa deres Side ogsaa ud
drevne, saa at han derfore haver feylet i den rene Aarsag, hvorfore

* de
(14) I Müllers Samml. Ruff. Ges. Th. r.p. 14, og i LoÄonotiow alte

Nützliche Geschichte, Riga 8vo. 1768. p. 80.
> øj) Hos Müller p. 19, 0g Lomonoffow p. 90.

(16) 3 Piftoiü Scr, Germ. t.j. p. 65.
Ll
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de vreve Ungarerne uv. Men i Henseende til Aarstallet af Un
garernes Ankomst til Ungern fortjener han storste Trovardighed, 
baade fordi man finder mange gode Efterretninger hos ham, faa 
ogsaa, og del fornemmeligen, fordi han levede paa dr famme Ti
der, og dode omtrent 20 Aar ester. Den Tidspunct kommer 
desuden ogsaa overeens med den, da Keyser Arnulphus kaldte 
Ungarerne til Hielp imod den Mcehrtffe Konge Zuendebol- 
chum. Men da jeg tilforn haver anfort af Keyser Conftantmo, 
at paizinakeene fordrrve Tyrkerne eller Ungarerne omirent Aar 
920, og desuden givet tilkiende, at ingen Skribent giver noyag- 
tigere Efterretninger om payinakerne end just han, saa kunde 
man ville betiene sig af hans Anseende imod Regino. Men jeg 
svarer hertil, at man tydeligen seer, at Conftantinus ey haver 
villet bestemme Aarene ret noyagtigen, thi ellers havde han ey la
det payinakerne uddrives 50 Aar forend han ffrev sin Bog og 
siden fagt, at de paa deres Flugt indtoge jet Land, somdedahavde 
besiddet i;; Aar. Jeg forestiller mig Tingen saaledes, allerhelst 
den aldste Kronike, som Ungarerne selv have om deres Udvan
dring, beretter, at de Aar 884droge forbi Kiow (17), nevnligat 
Chazarer og Uzer have noget tilig begyndt at angribe payinaker- 
ne, men al dereregangne endeel Aar bort, inden definge dem 
uddrevne, at payinakerne have paa deres Flugt uddrevet Ma, 
zares eller tNadgiar, der boede imellem Wolga og Don, og 
hvilke uden Tvivl havesiden giorteet Folk udmcd Ungarerne, hvis 
rette aldste Save ar udfinde er maassee en af de vansseligste Ting 
i hele Middel-Alderens Historie, og hvorom jeg endnu ey drister 
mig til at fastsatte noget, at payinakerne have maassee derpaa 
opholdt sig nogle Aar i Mazarernes Land, indtil dedersra ogsaa 
uddrevne af Uzer og Chazarer, ginge over Dnieper, og nedsatte 
sig i Moldau og wallachier, hvor de atter forefunde Ungarer, 
ne, som de maatte uddrive. Og her, nevnlig i Landene ved Do
nau, komme de nok ey til nogen fuldkommen rolig Besiddelse, 
forend ved Aar 900, hvilket kommer overeens med Keyser Con- 
ftantini Regning.

§ 6.

(17)3  Sciwandtneri Ser, Ung; M/jl 6. <,7,
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i. Ettern.
r. Tzur.
3- Gyla.
4. Culpée.
s. Charoboe.
6. Talmat.
7. Chop on.
8. Tzopon.

OmPatzinakerne.
§- 6.

Bemeldte Keyser (18) vidner, at denne deres tredie og sidste Deres tredie 
Bolig, norden for Donau, var deler i 8 Districcer eller The- G«oe sar ve» 
mata, fom han kalder dem, hvoraf hver regieredes af sin store Dn-Er 01 
Fyrste, og-at disse Disiricree vare igien deelte i 40 mindre Par- ™ ' 
ter, der hver styredes af en mindre Fyrste. Han giver ogsaa de 
store Themars Navn, men ev de samme paa tvende Steder, hvor* 
fore jeg her vil sirrte dem ved Siden af hinanden:

Jabdiertim. 
Cuartzitzur. 
Gyla. 
Syrucalpée. 
Charoboe. 
Borotalmat. 
Giazichopon. 
Bulatzospon.

Af denne Liste sees, ar kun tvende beholde hos ham samme Navn, 
og at den Forsti«!, som er ide andres Navne, reiser sig allene 
deraf, at man i den forste Liste har villet forkorte Navnene, hvorfore 
jeg anseer dem i den anden for rigtigere. De fire af disse Themata, 
nevnlig: Tzur, Culpee, Talmat og Tzopon faae paa den anden 
Gide af Danapris eller Dnieper-Strommen imod Osten og 
Norden, hen imod Uzia, Chazaria, Alania, Cherfon og flere 
Lande, (hvorved maae merkes, at Uzia begreb i sig payinakernes 
andenBoepcelvedYaick og Wolga, atCherlbnlaae sondenpaa 
Crim, at Chazariæ Beliggenhed er allerede tilforn bestrevek af 
mig §.4, og at Alania laae sonden for Don-Floden) de fire 
andre Themata laae paa denne Side af Dnieper, imod Vesten 
og Norden, saaledes at Chopon vendte hen imod Bulgarier 
(hvilket Land enhver veed ar ligge sonden for og langs Donau) 
Gyla imod Tyrkiet (hvorved sorstaaes Ungern og Sieben, 
bürgen) Charoboe imod Rusland (hvilket allerede den gang 
strakte sig noget sonden for Dnieper, og hvis Hoved-Stad Kiow 
var paa de Tider) og Ettern ril de Lande, som vare Russerne stat- 
styldige, nevnlig Ulriner, Derbleniner (maastee de i den Russiste 
Historie saa bekiendte Drewlianer) Lenzenmer (hvis Navn jeg

Ll r ep
(18) lo c. cif. p. g6. & 8T. 
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ey drister mig til at finde igien i detWoywodikast Lenczckie i 
Store-Polen, baade fordi det ligger for langt borte, saa og fordi 
polackerne forestillede allerede paa de Tider og i de Egne et an- 
fteligt Folk, saa at bemeldte Woywodssaft ventelige» haver hort 
dem til; derimod rroerjeg snarere, arder er blevet tilovers i den 
(gtot) Lenczna i Lille-Polen i det Woywodffaft Lublin, siden 
den ligger saa meget nærmere), og flere SlavisteFolk. Conftan- 
tinus forklarer siden selv, hvad han mener ved de Ord, ar Patzi- 
nakia vendte hen imod Uzia rc., naar han siger, at fraderog ril 
I7zia og LKazaria vare fem Dages Reyse, til Älania ft?, til Mor
dia ti (hvorved forstaaes Morduanernes Land), til Ruflia een, ril 
Turkia fire, og til Bulgaria een halv, men at det derimod var 
nær Cherfon, og end nærmere Boiporo (det Limmeriste nevn- 
lig). Naar jeg betænker, æt Tacitus Stiver, at de Sue viste Folk 
havde altid rundt om sig ode Lande, for derved ar giore sig desto 
forffrekkeligere, saa falder jeg paa de Tanker, ar payinakerne 
have giorr der af samme Aarsag, saa og for ar fætre sig derved i 
desto storre Sikkerhed. Atundersogenoye Strækningen og Grand, 
ferne af patzinakernes Land, vilde være er overflodigt Arbeyde, 
efterdi den store Bayer allerede haver giorr det i sin fortrefiige Af
handling om Ruslands og hosliggende Landes Geographie Aar 
948 af Keyser Conftantino, hvorfore jeg kun korteligen vil af 
ham anfore, hvad som er nodvendigst at vide af den payinakists 
Geographie for ret at forstaae deres Historie, og allene indlade 
mig i nogen Vidtlostighed, naar jeg er af en anden Mening.

§. 7-
Beskrivelse Bayer mener, at IjoéConftantinus bor i stedet forCbazarer, 
over dette deres der joge payinaker ud, læses Mazarer, fordi man finder, at 
^nd,^dets Ungarerne, som vare eet Folk med dem, komme siden fremi 

08 Europa, saa og fordi Conftantinus selv siger, at Mazarer og 
w ' User vare deres Naboer. Men da det altid er en betænkelig Sag 

ar forandre Læsemaaderne, og Bayer selv sætter sig imod dem, der 
ville paa bemeldte Sted forandre Mazarer til Lhazarer, fordi, 
siger han, at alle haandstrevne Boger ere derimod, saa gieider det 
samme imod ham, da han ey beraaber sig paa noget Mamiscripr. 
Desuden finder man jo hvS Conftantinum, at Payinakerne 

fordrevs
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fordreve Ungarerne, hvilket er tvertimod det Layer siger; og 
havde Ungarerne nedsat sig i payinakernes Land ved Wolga, 
saa havde de fsrste, da de siven bredede sigud fra Tanais, og 
indtil Donau, ey kunnet fordrive dem fra Wolga, der laae faa 
langt imodOstemog hvorhenpayinakerne aldrig komme mere(19). 
Hvad patzinakernes Grcendser angaaer, dabcffriverBayer (20) 
dem saaledes: Fra Borysthenis eller Dm'epers Munding og ind
til Overfarten ved Crarium, hvor man drog over bemeldte Flod, 
boede Ch-rsonirerne, og besadde desuden Syd »Deelen af der 
Lrimiste Lararie; De stode under de Grakiffe Kevstre: Lige over 
sor dem, og allene ffilte ved Dnieper, boede de vestlige pagina
ker; Paa den anden Side af Dnieper stsdre de ostligepayinaker 
op til dem paa et kort Stykke, men bleve siden ffilte fra dem ved 
Chazarerneo Land; Fra Crarium af og indril Vandfaldene i 
Dnieper boede de vestlige parzmaker lige over for Chazarerne, strå 
ot Dnieper ffiltedem ad; fra Vandfaldene horre Landet paa begge 
Sider af Dnieper, og hen imod Kiow, patzinakerne til. Han 
melder og, at s-rncrvnre Lastel Sarkel har ey ligget ved den egent
lige og store Don, men ved Udspringet af den mindre Don eller 
Donetz, og at det nu kaldes Lrelogrod, hvilket paa Slavonift 
betyder en hvid Bye, ligefaavel som Sarkel paa Tyrkisk, hvilket 
Sprog Chazarerne talte, hvorfore og Conftantinus har oversat 
det ved Oaithiov, og Leontius Byzantius ved Arvxo'y 
£lWot; At denne Doney ffilte paa de Kanter imellem page» 
naker og Lhazarer, saa at de forste boede norden for den, og 
de sidste sonden; At payinakerne have formodeniligen boet lige 
til Danais norden for Chazarerne, thi derved kunde de boe Uzer- 
ne narmere end Alanerne, fra hvilke sidste de, efter Conftantini 
Beretning, boede sex Dages Reyse, og sra de forste derimod kun 
fem • At patzinakerne besadde alt Landet imellem Rusland og 
Bosporus, ved hvilket Conftantinus haver forstemet det Land, 
som de Lhazarer og Lhersone firer besadde, hvilker man af der fo» 
regaaende bar seek at vcere rigtigt; Ar denEramme eller der The
ma Quartzitzur haver boer ved Dniepers sstl'.ge Kanter, og den 
Stamme Jabdiertim ved dens vestlige; At Sarar og Burar boede

L l 3 fif
(19) loc. cit. p. 384. og 385.

(20) loc. cit. p. 398-422,
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270_________ Om Patzürakerne.______________________
af aAe Skammer lcrngst imov Osten, vev hvilke uden Tvivl for» 
(taaeS Syrucalpée og Borotalmat, hvilken Bayers Mening, VM 
Den er rigtig, viser, mev hvad stor Frihed man haver sammentruk- 
ket og forandret Ordene; At fra den Stad Diftra, forhen kaldet 
Doroftolum, nu Siliftria, ved Donau beliggende, boede devest» 
lige patzinaker, det er at sige lige over fer, saa at Donau var 
imellem; At de strakte sig langs Havet fra Donau og til Dnieper; 
At fem Floder fiode igiennem deres Land og fulde i Donau: Bru
tus, det er Prut, Seretus, nu Siret, Baruch, som Bayer mener 
at vær« Aluta, Trullus, font ban tanker at vare den Flod, der 
falder ncesten lige over for Alut sonden fra i Donau, og Cubu, 
som han ikke forklarer, men mig synes, at da man imellem Siret 
og Aluta finder paa Landcharterne dr tvende Floder, Jalonicz og 
Dembrowitz, ogsaa kaldet Argifch, saa bor man holde dem for 
Trullus og Cubu; At Aluta var Greendsen af deres Land imod 
Vesten; $t Ultini, Dreblenini og Cenzenini have boet langs 
Den store Flod Przipiecz, som flyder fra Vester til Oster igiennem 
Licthauen, gior Landet meget moradsigt, og falder tilsidst i 
Dnieper, hvilketey er imodmin MeningangaaendeLenzeniner» 
nes Seede, da Byen Lenczna ey ligger ret meget langt fra be
meldte Flods Udspring, saa at man kand kalde paa de Tanker, at 
benzenini have boet lcrngst imod Vesten, Dreblenini i Midten, og 
Ultini imod Osten, hvilke Bayer tilstaaer ey at kiende, og som ere 
mig ogsaa ligesaa ubekiendte; Og endelige« at Patzinakia laae 
norden for Turcia eller Ungern. Saa vidt gaaerBayers Bejkri- 
velse, hvorudi dog fattes egentligen at bestemme, hvilke Lande pak» 
zinakerne have besiddet, saa og at fastscme, hvad Keyser Conttan- 
tinus haver menet ved een Dags Reyse. Angaaende det sidste, 
Da seer jeg intet andet Raad, end at tage sin Tilflugt til Den gamle 
'Historielkriver Herodotum, som regner 200 Stadier paa een 
Dags Reyse (21); Da nu 33 Stadier udgi ore een Tydff Mist, 
saa sees deraf, at han haver anseet 6 Mile for een Dags Reyse, og 
denne Regning (Fulle vi faae at see at komme gandsse vel oversens 
iikD ConftantinL payinakernes Land begyndte ved den Sorte 
Soe, hvor Donau faldt ud i Havet paa dens nordlige Kanter, 
fulgte saa langs Donau lige til den Flod Aluta, dogsaaledes, at 
imellem der og Donau laae en Strcrkning af en halv Dags 

Reyse,
(ti) I. 4. c. 101.



Om Patzlnakerne.
Reyse eller z Mile ode, paa vet Indvaanerne kunde vcere sikre 
for BnIZaeemce Overfald; Siden strakte sig deres Land i Nord 
folgende ^luca-Floden, og derfra ti! Turkia eilet Ungern yare 
fire Dages Reyse, eller 24 Mik, efter hvilken Regning den Deel af 
wallachiee fra Aluta indtil Ungern, og ncesten gandsse Sieben
bürgen, har maat ligge ode. Naar man kommer til Alutæ Ud
spring, maae man dreye deres Grcendser noget hen i Nordvest, 
saa at de gaae ind i Polen ved pokuriens vestligste Grcrndfer, og 
da maae man lade dem noget folge langs de Ungersse Grcrndfer 
norden for, og vester paa, dog i der allerhoyeste ey lcengereendder 
saa kaldte Rode Rusland strcrkker sig; thi lader manZey Dette stee, 
saa har Keyser Conftantinus ingen Foye havt, al legge Patzina- 
kia norden for Ungern, og holder jeg for, at paa den Kant har 
intet eDe Land vcem imellem disse tvende Folk, saasom de store 
Larparhiste Bierge vare god Sikkerhed nok for begge; Siden 
maae man lade deres Land gaae noget hen i Nord-Ost, frnSanock 
af og til Lucko, og derfra ncesten i lige Linie fra Vester til Oster 
hen imod Kiow, fra hvilket det laae sonder for een Dags Reysr 
eller 6 Mile; Derfra fulgte det langs Dnieperen indril dens Ud
fald i der Sorte Hav, og siden langs det Sorte Hav indtil Ud- 
faldet af Donau. Af disse Grcrndser sees, at det vestlige Patzinzi- 
kia, thi deler kun dette endnu som er beskrevet, haver begrebet i sig 
hele Lessarabicn og Moldau, det meste af wallachiec, und
tagen den liden Snip fra Aluta og til Ungern, noget af Sieben
bürgen, hele podslien og pokurien, den storste Deel af det saa 
kaldte R-de Rusland, og en god Deel af Volumen og Ukraine. 
Dog maae herved vgsaa iagttages, al payinakerne vare paa den 
hsyeste Spidse as deres Magr, da Keyser Conftantinus skrev, saa 
al man sinder, ar dessiden ey besadde del Rpde Rusland, psku- 
rien, og del egentlige podolien. De ostlige patzinakersGrcrnd, 
ser ere meget mere vanskelige at bestemme, Dog vil jeg giore ved 
dem hvad jeg kand. Paa den Side strakte deres Land sig ey uv 
ligetil Dniepers Udlob, men det begyndte nogle Mile oppe r Lan
det, ved et Sred kaldet Crarium, hvor Overfarten var over 
Dnieper, og strakte sig siden i Nord langs Dnieper indtil paa 
6 Mile nar Kiow. Nede ved Crarium var deres Land meget 
smalt, og blev forft et kort Stykke indskrcrnket ved Cherfonest, 
rernes Land, og siden ved Chazarrrnes. Dette sidste strakte sig 

langs 
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2?2 Om Patzümkernt._______________
langs Mceokis indtil Don, men da man ey veed hvor bredt det 
var, saa kand man ey heller egentligen vide hvor payinakernes 
begyndte. Saa meget er vist, ar imellem Patzinakia og Chazaria 
vare fem Dages Reyfe, bet er et sde Land af 30 Mile, og ar alr 
hvad som laae fonden for Doney, eller den lille og falske Tanais, 
regnedes kil Lhazaria. Heraf stukrer jeg, at payinakerne have 
besiddet de Zapsrowiske Losackers Land, hele Ukraine, hvor 
pnlcava ligger; Siden fra Kiow gaaet i Nord-Ost, og befattet 
i sig noger af Severren og Vororinsk, thi der maae deres Land 
gaae norden for Donerz, og endeligen haver det strakt sig lige til 
Don-Floten selv, og begrebet i sig de store Udorkener eller Step
per paa de Kanter, hvilket gier det rimeligt, at der haver kun v«- 
ret meget lidet Land beboet; Thi efter Conftantini Beretninger 
var fra dem og til Mordia ti Dages Reyfe, det er 60 Mile, 
hvorved forstaaes Morduanerne, der i Nifi Novogrod bebor 
utrolig store Skove ; til Uzia, hvilket laae ved Wolga, sem Dages 
Reyfe, det er 30 Mile; til Alania, som, foruden andre Lande, 
begreb i sig Lircassernes Land, 6 Dages Reyfe det er 36 Mile, 
hvilke 3 Maal komme gandsse vel overeens med Stadernes nu ver, 
rende Beliggenhed, naar iagttages, at Payinakerne have ogfaa 
ladet noget Land ligge sde paa deres Side, norden og vesten for 
Tanais eller Don. Derimod kand man ey vel tilstaae, at der 
paa de Kanter haver imellem dem og Lhazarerne ligget fem Da
ges Reyfe eller 30 Mile ode, thi saa finge payinakerne intet Land 
at bebor, og desuden var Donerz en god Skilsmisse imellem diste 
tvende Folk. Dog tilstaaer jeg gierne , at der haver ligget noget 
Land ode. Bayer haver foyet et Landchart kil sin Afhandling, af 
hvilket jeg haver havt megen Hielp.

.8.
Deres Sarder Hvad payinakernks Magt og Seeder angaaer, da er Key«

og Magt. str Conlhntinus den beste, og nersten reneste, som bessriver dem.
Hans Ordere disse: Jeg holder for, at det er den Romerske Key
sets Fordeel (herveb maae merkes, at Gråkerne vilde beständigen 
kaldes Romere) altid at have Fred med payinakerne, at omgaaeS 
veniigen med dem, og at indgaae Forbund med dem, og aarligen 
Kt sende en Apocrifiarium til dem med Gaver , som kand vcere 

dette 
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Bette Folk anstcendige (Apocrifiarii vare saadanne, som fenDteö i 
Gesandtssaber), og som kand imovtage Givfler og en Gesandter 
jgien af dem, der her udi Lonstanrinopel maae nyde alle vcrrdige 
Welgierninger og TLresbeviisninger; thi Bette Folk grcrndser til 
endeel af Lherson, og kand, dersom det ey staaer i Venskab med 
os, giere Indfald i bemeldte Land, og plyndre det. Degrcrndse 
og til Russerne, hvorfore Be ogsaa, naar Russerne ry holde Fred 
meB Bent, falde ofte ind i Rusland, og giere Ber utrolig Skades 
Derfore legge Russerne nu Vind paa at have Fred meB Bern; 
Thi af dem kiebe Be Ører, Heste og Faar, eftersom saadanne 
Dyr ey findes i Rusland (her har den gode Conftantinus nok 
ladet sig forlede derved, at Russerne kiebte Qvcrg af dem, ey fordi 
Be intet havde, men fordi deres maassee var bedre). Desuden 
kand Russerne ey fore udenlandsse Krige, meB mindre Be have 
Fred meB parzinakerne; thi saasnart Be droge ud, kunde de an* 
Bre falde ind og sdelegge deres Land. Og da Bette Folk er tap
pert og stridbart, saa strcrbe Russerne af al Magt efter at have 
Bern med sig i deres Krige. Ey heller kunne Russerne soge hen til 
Constanrinopel, hverken for Krig eller Handels ssyld, udende 
have Fred med dem; thi naar Russerne komme til Dnieperens 
Vandfalde, hvor de ey kand seyle, maae de gaae paa Land, og 
bcrre deres sinaae Skibe, og da falde payinakerne dem an, og 
overvinde Bern letteligen, fordi de ey kunne paa eengang tage vare 
paa tvende Ting. Tyrkerne (det er Ungarerne) frygte meget for 
payinakerne, efterdi Be ofte ere blevne overvundne af Bern, og 
slagne paa det haardeste; Derfore ere de en Skrek for dem, og 
holde dem inden deres Gramdser. Naar derfore den Romersse 
Keyser haver Fred med payinakerne, saa kand hverken Russer 
eller Tyrker anfalde ham, og ey heller tvinge ham Penge af, thi 
de frygte da for Keyseren, som er bleven befcrsted ved bemeldte Folks 
Magt og Vcrlde. 0g ssulde Be falde ind i hans Land, saa kunde 
payinakerne, enten efter Forbund, eller ved Breve og Gaver 
fra Keyseren bevcrgede, igien falde ind i deres, plyndre det, og 
fore deres Hustruer og Born bort i Trcrldom. Den Romersse 
Keyser vil og synes mere forfærdelig for Bulgarerne, naar han 
staaer i Forbund meB payinakerne; thi Be kand ligesaavel falde 
ind i Bulgariet, fom i ovemueldte Lande, og ved deres Styrke 
og Mamgde sorderve det, hvorfvre og Bulgarerne holde med stor
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274 __________Om Patzinakeme.________________
Fliv Venskab med dem, efterdi de oste ere bievne overvundne og 
plyndrede af dem. Den ene Deel af detpatzlnakiffeFolkgrænd' 
ser ril Cherson, og driver Handel med Lhersonirerne, og ge. 
leyder imod en vis Lsn dem og Keyserens Folk til Rusland, 
Chazaria og Zichia (et Land der laae i Asien paa den ostlige Side 
af Den Sorte Soe). De fore ud derhen Biattia (det er alle Slags 
Silketoyer),Bran6ia (deterBaand), Chareria (det er rart Klæde), 
Sementa (maaffee Frondfer), Peber, Purpur Parder-Skind, 
og flere Vare, som de Folk begiære, (ved Purpur Parder-Skind 
maae vel forstaaes meget rare Parder-Skind, hvor der haver væ. 
ret rode Pletter i, om ogsaa saadanne Parder-Skind gives). 
Naar et Keyserligt Sendebud kommer til Cherson, fender han 
til payinakia, og begierer Veyvisere og Gidfler, hvilke sidste 
han lader under Opsyn blive i Castellet Cherson, men han selv 
bor begive sig med Veyviserne tilpayinakia, forat udrette, hvad 
som er blevet ham befalet. Da undsee payinakerne sig ikke for, 
saasom de ere umættelige, og meget begierlige efter Ting, der ere 
rare hos dem, at fordre mange Gaver af ham; Gidflerne saavel 
paa deres egne som Hustruers vegne, og Veyviserne sorderes 
egen og Hestes Slæb. Og Naar han da kommer til deres Land, 
saa forlange de Keyserlige Foræringer; Og siden, naar de faae 
deres Folk igien (Veyviserne nevnlig) fordre de Gaver paa deres 
Koners og Forældres vegne; Og estdeligen, naar han kommer til
bage til Cherson, kræve de paa nye for deres og Hestes Slæb. 
Naar et Keyserligt Sendebud kommer i Chelandiis (et Slags 
smaae Fartoyrr, der seylede meget hurtigen) til de payinaker, 
der boe ved Dniester og Dnieper, saa gaaer han ey ud af sit 
Fartoy, men passer paa Keyserens Sager, og lader dem vide sin 
Ankomst ved en Tiener. Derpaa tager han Gidfler af dem, som 
han forvarer hos sig paa Fart syerne, og giver dem ogsaa Gidfler. 
Derefter maae de efter deres Maade aflegge Eed, og derpaa ud- 
deeler han til dem De Keyserlige Gaver, og tager til Venner af 
dem hvem han vil, og vender tilbage. Men saaleDes maae man 
indgaae Forbund med Dem, at de stulle staae Romerne bi, hvor 
det behvves, enten imod Russer, Bulgarer eller Lirker; thi De 
ere strekkeligs for dem alle, hvorpaa jeg kun tiiBeviis vil fortælle 
dette: Da Den Klerk Gabriel var sendt som Keyftrlig Gesandt til 
Tyrkerne, sagde han til dem: Keyseren vil, at I med eders Krigs.



________ ________ Om PatzinakerM»
Herr (Tulle jage patzinakerne ud, og besidde deres Land, som I 
tilforn beboede,, paa det I kunne blive Naboer af hans Rige, og 
han derved kun have kort Vey at besoge eder med Gesandlffaber; 
Men da raabte alle Tyrkiffe Fyrster med een Mund: Vi paafore 
ey payinakerne Krig, thi dertil have vi ikke Kreefter, thi deres 
Land er stort, deres Mcengde umaadelig, og derhos ere de strid
bare ; Bring os derfore herefter ikke stere flige ubehagelige Ord, 
allerhelst parzinakerne komme hvert Aar fra Dmesters yderste 
Kanter, mod Foraarets Slutning, i vort Naboelaug, og hertdrive 
der Sommeren. Naar Russerne sogte ned af Dnicper-Floden til 
Constammspel, og de for Vandfaldene maatte gaae i Land, saa 
noddes de til, af Frpgr for payinakerne, at stille Poster ud, og 
siden, naar de komme til den smalle Overfart Crarium, hvor 
Landet er hoyt paa Siderne, bleve de og angrebne af dem. Der« 
efter havde de Fred indtil de komme til den Flod Selma ved Do
nau; thi da lobe payinakerne langs ved paa Kusten, og dersom 
da en Storm flog deres smaae Skibe op paa Landet, saa maatte 
de alle gaae ud af dem, for at satte sig imod payinakerne (22).

§ 9.
Onüaminus bliver end-viderelsaaledes ved(23): Henne imod 

Francia eller Tydffland laae det hvide Croatien, som lydede under 
den Frankisse Konge Otho (og hvilket maae soges i de Earpa« 
chiste Bierge, og maaffee i nogen Deel af Lille Polen, som ste
der dertil) og hvilket var ey Folkerigt, fordi det jcevnligen ble
plyndret af Franker, Dyrker og payinaker. Ved denne Ley- 
lighed siger han, tit det laae 30 Dages Reyse fra den Sorte Soe, 
og naar man maaler efter fra den til de Larparhiske Bierge, fin
der man, at der imellem dem ere 8 til 9 Grader , folgeligen bevi
ser dette, at han selv haver omtrent regnet 4 Mile paa een Dags 
Reyse. Da payinakerne bleve udjagede af Uzer og Chazarer, 
regierede folgende Fyrster over dem: Maitzan i det Thema Er, 
tein, Cuel i Tzur, Curcutan i G^la, Ipaon i Culpee, Cai- 

Mm 2 dum

(22) Conftant. de adminiftr. imp. Corp. By?, t. 22. c. i. p. 46. c. 2. 3, 
& 4. p. 47. c. 5. 6 & 7. p. 48. c. 8. p. 49 c. 9. p. 5® & 51.

(23) c. zr. p. gi. c. 37. p. 36. 87. c. z8> p. 88. c. 40. p. 89- c- 43* P-91- 
og 92.
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276 Om Patzinakerne.  
dum i Charoboe, Coftan i Takmar, Giaze i Lhopon, og Ba
tan i Tzopori. Jeg fremsætter disse Navne allene i den Tanke, 
om nogen kunde oplyse dem ved Hielp af det Mungalffe, Lal- 
wuckiske, eller andre Sprog fra de Kanter. Det sidste Navn 
Batan har nogen Lighed med Navnet af den store Mungalfle 
tz-eyerherre Baron, der levede i det izde Seculo. Efttr deres 
Dod maatte, ester en gammel Lov og Vedtægt, hverken deres 
Sonner eller Brodre efterfolge dem, menderesFarbrodresSon- 
ner, eller cg deres Sonner; thi de ville ey, atsaadan Værdighed 
ffal bestandig blive i een Linie, dog maae den ey heller gaae uden 
for Slægten. Da payinakerne bleve udjagede, bleve nogle fri« 
vikligen tilbage, og boede iblam Uzerne, og opholdte sig der endda 
i Conftantini Tid, dog saaledes, at man letteligen kunde kiende 
hvo de vare, og hvorledes de vare blevne stilke fra deres Lands- 
tnænt); thi de ginge med kone Klæder, som kun rakte til Knæerne, 
og afstaarne LErmer, for derved at vise, at de vare blevne revne 
fra deres Landsmænd. Paa denne Side af Dnieper, som ven
der imod Bulgarin, ligger endeel ode Byer ved Overfarterne af 
bemeldte Flod; Den forste kalde payinakerne Aspron, det er 
Den Hvide, fordi ben er bygget af hvide Stene; Den anden Tun- 
gatæ; Den tredie Cracnacatæ; Den fierde Salmacatæ; Den 
femte Sacacatæ, og den siette Giajucatæ. Jblant Levningerne af 
Disse Byer findes Fodspor efter Kirker, og Kaars af Steen, hvor- 
fore nogle troe, ac Romerne have boet der tilforn. Disse tre The
mata eller Stammer af parzinakerne kaldes Cangar, nevnlig 
Jabdiertim, Cuartzitzur og Chabuxingyla. Denne sidste Stam
me kalder Conftantinus ellers altid allene Gyla. Disse Cangar 
grebe til VaabenimodLhazarerne, men bleve overvundne, hvor- 
paa de fulde ind i Tyrkernes Land, og overvunde dem. Endeel 
Tyrker ginge da Oster efter, og nedsatte sig ved Persien, og andre 
Vester ester, paa Skæver kaldte Atel cufu, som nu payinakerne 
bebor. Efter denne Bestrivelse er Det rimeligt, at Tyrkerne forst 
have beboet de ostlige payinakers Land, og siden flygret hen, og 
nedsat sig i det Land, som de vestlige payinaker siden beboede. 
Men hvad der egemligen forstaaes ved Atel cufu, maae jeg til» 
staae at være mig ubekiendc; Dog maae nogle, om ey alle, af 
De vestlige payinakers Land derunder begribes. Efter nogle Aar 
angrebe payinakerne Tyrkerne xaa nye, tw Arpad regieredeover 

Dem;



________________ Om Patzinakerne._________  
dem; overvunde dem, og tvunge dem at vige hen til det store 
Moravien; og fra den Tid af var der ingen Krig mere imellem 
diste tvende Folk. Symeon Bulgarernes Konge sendte, da Leo 
Philofophus regierte i Grækenland, Gesandter ril payinakerne, 
og giorde Forbund med dem kil at angribe og odelegge Tyrkerne, 
der vare hans Fiender. Tyrkerne, uvidende herom, droge imod 
Bulgarier; Men da fulde patzinakerne ind i deres Land, drcebte 
deres Familier, og joge dem ud, som vare sture til at bevogre 
Landet. Tyrkerne sunde ved deres Tilbagekomst Landet ode og 
fordervec, hvorover de nedsarre sig i der, som de siden beboede. 
Men der Land, son; Tyrken forsi havde bemcegtiger sig, kaldtes af en 
igiennemflydende Flod Etel og Cuzu, hvor nu payinakerne boe, 
og hvor Tyrkerne sidst boede. Paa det Sted findes adsti llige gamle 
Monumenter: Trajani Broe ved Indgangen i Turda (hvilket 
kommer vel nok overeens med hvad jeg forhen haver fastsat efter 
Bayer om Grcendserne af Turcia og Patzinakia paa de Kanter), 
Belegrada, som ligger rre Dages Reyse fra Broen, og hvor der er 
er Taarn fra Conftantini den Scores Tid, (da der imellem diste 
tvende Steder ere omtrent 36 Mile, faa kommer efter denne Reg» 
ning 12 Mile paa een Dags Reyse, men herved maae agtes, at 
her ey tales om Reyser til Lauds, men om Reyser paa en Flod, 
nevnlig Donau), og Derfra igien til Sirmium ere to Dages Reyse, 
hvorpaa det store Moravia fulgte. Af denne Beskrivelse fees, at 
Keyser Conftantinus haver selv ved Etelcufu forstnaet tflolbdix 
og Wallachiec, men om han ey haver blandet Landene sammen, 
det er en anden Sag; thi i de Egne er mig ingen Flod bekiendt af 
det Navn Etel, da det derimod er vist, at Wolga ogsaa kaldtes 
Etel og Atel, hvorfore jeg snarere troer, at ved Etelcufu bor 
forstaaeS nogle Lande ved Wolga, hvor nogle Stammer af Tyr
kerne have engang boet. Patzinakia strcrkker sig fra Diftr'a ved 
Donau til Sarkel, paa en Lcrugde af 60 Dages Reyse (hvilket efter 
4 Mile paa hver Dag udgior 240 Mile), og folger det langs 
Ausland oa Bosporus indtil Cherlbn, og indtil Sarat, Burat, 
og de 30 Egne. Selvstunme Keyser beretter udi et andet Verk (24t, 
at til patzinakernes Fyrster, eller Archonter, som han kalder 
dem, blev ffrevet med saadan Opfkrist: Breve fra Conftantinus

M m 3 og
{24) De cerimoniis au tø Byzantinæ, ex edit, Rejskü fol. Lipfiæ 1751,1.2. 
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Hvorledes og 
naar payina- 
kerne beme
strede sig det 
Land, som var 
deres trcdieBo- 
lig.

_________ Om Patzinakeme.  
og Romanus, de Christum elstende Romerste Keysere, til payina- 
kernes Fyrster, og neden for saadank Brev hang en Guld-Lull* 
eller Sig;ll.

§. io.
Naar Storreisen af det Land betragtes, hvorpayinakerne 

fcrstede deres tredie Bolig, fad kand man ey faide pad de Tanker, 
at de i eer Aar, eller paa eengang, have indtaget det. Hertil kom
mer, at Ungarerne eller Tyrkerne fynes to gange at vare blevne 
fordrevne af payinakerne. Den forste gang fra 889 til 893, 
da de boede imellem Don og Dnieper, ja vel endog for den Tid, 
saafom man finder, at Tyrkerne allerede 889 fulde ind i Ungern, 
og 89Z made man antage, at payinakerne have allerede havt 
Den Deel i Besiddelse, saafom Keyser Conftantinus siger paa et 
Sted, at de havde boet der i 55 Aar indtil han strev. Men da 
han paa et andet Sked siger, at de havde ikkun boet i deres Land 
i 50 Aar, og Neftor lader Ungarerne drage forbi Klove-Aar 898, 
hvilket kommer gandste overeens med Keyserens Regning, faa 
maae man antage, at payinakerne ey have erobret Laudet imellem 
Dnieper og Donau forend 898. Men her moder dog en stor 
Vanstelighed deri, at Ungarerne siges at væreDragne forbi Kiow, 
allerhelst de synes at være komne Nord fra; thi heraf folger, at 
disse Ungarer maae have boet Osten for Dnieper, og maaffee ver
ret nogle Levninger, der bleve tilbage, da deres ovrige Landsmernd 
maatte flygte for payinakerne, thi at disse Ungarer have boet 
Osten for Dnieper, lader sig ey vel nægte. Og at Ungarerne 
have tiligen nedladt sig i Moldau og Wallacbier, det seer man 
af Denne Cedreni (25) Beretning, at Keyser Leo Philofophus 
kaldte udi sit tredie Regierings Aar, Det er 889, dem derfra til 
Hiclp imod Bulgarerne. Heraf folger, at payinakerne maae 
for den Tid have udjaget i det mindste den storste Deel af Dem, 
fra Dnieper's ostlige Kanter, og forft efter Den Tid have forDre* 
vet Dem fra wallachier og Moldau. Dog maae Dette sidste 
være (feet forend 898, lad end være, at Det Da forst er bragt 
gandste til Ende; thi Ungarerne brede allerede ind i det store Mo- 
ravien, kaldte til Hielp af Keyser Amulpho, omtrent Aar

894
(25) Corp. Byz. t. 8. p.
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894 (26), og Keyser Conftantinus, som af alle haver vierer best 
underretled om payinakernes og Ungarernes Tildragelser, siger 
dog, ar Ungarerne fulde fsrst ind i der store Moravien, efterår 
de vare blevne udjagede af payrnakerne. Af all der hidindtil 
sagde er alrsaa klarc, ar Krigene, saavel den forste som den 
sidste, imellem Ungarer og payinaker, have varer i nogle Aar, 
og ar de forstes Uddrivelse haver begge gange ogsaa medrager nogle 
Llar, og ar man folgeligen vel maae adskille Aarene, da Krigene 
begyndte, og da de endtes, thi da komme sorst payinakerne til 
rolig Besiddelse af deres Lande. Godfridus Viterbienfis (27), 
som ffrev omtrent n86, vidner, atPincenares dreve Ungarerne 
Ud af Scythia, og at Pincenates endda udi hans Tid drukke Dy* 
renes Blod, og aaderaadr Heste,, Rave,, Ulve-, ogKatte-Kiod. 
Der er rimeligt, ar de have, ligesom der endnu forreelles om de 
nu varende Tacarer i der Lille Cararie, lagr Kiodet imellem sig 
og Hesten, som de rede paa, og derpaa redet der mort. Ar han 
kalder det Land Scythia > hvor Ungarerne boede, maae man ey 
undres over, rhi de midlere og nye Skribenter ere eenigr i, efter de 
Gamles Exempel, ar udstrakke derre Navn alt for langt. Imid
lertid er dog saa meget vist, at all det Land, som payinakerne 
beboede, var der rette gamle Herodoti Serbien. Eggehardus 
Vragienfis> eller densaa kaldte Annalifta Saxo (28), som stutter 
med Aar 1139, beretter under der Aar 892, ar Ungarerne bleve 
uddrevne uf Pecenacis, og bleve uf Arnulfo kaldte til Hielpimod 
Zuendibolh Mshrernes Konge. Albericus Monachus trium 
fontium (29), som flutter sin Kronike nred Aar 1241, henforer 
dem til Aar 89 Z-

Hu.

Efterat jeg sualedes haver viist, hvorledes og naarpatziria- 
kerne have bemestret sig de Lande, som udgiorde deres tredje Boe- 
pal, saa agter jeg nu ar handle om, hvad de der have fomttet, 

og
(26) Regino ap. Piftor. t, i, p6 69,

(27) ap. Pift. r. 2. col. 469.

(2g) in Ecc. Corp. Lift, med^ ævi. t. i, tol. 226.

(29) ex edit. Leibnitii part. 1, p. 225.
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og vet/ saa meget nmeligt, folgende Tidens Orden. Efter Aar 
903 giorde de og Lumaner javnlige Indfald i Siebenbürgen, 
fom da beboedeS af Blacher og Slaver, der havde ingen andre 
Vaaben end Bue og Pile, og fort efter bleve undertvungne af 
Ungarerne (30). Afdme Sted ffulde man flune, at Luma
nerne allerede saa tilig havde varet komne saa langt frem i Europa, 
men andre, og vigtige, Grunde og Vidnesbyrd hindre at give den 
Scrrnmg Bifald; Hvorfore man maae henfore dette til en af de 
mange smaae Urigtigheder, der findes hos denne Ungerffe Skribent, 
hvorvel han derhos ogsaa haver ypperlige Efterretninger. Der 
menes ellers, at han haver levet i Belæ 4 Tid, som regierede fra 
1235 til 1270. Imellem 912 og 919, da Zoe forestod det Grce« 
kiffe KeyserdomforsinSön Den unge Conftantino, giorDe Simeon 
Bulgarernes Konge atter Indfald i (Leaden; Ved hvilken Ley, 
lighed Joannes Bagas forlangede at blive Patriarch, og lovede 
derimod ar forffaffe paymakernes Hielp. Han reyste derpaamed 
Gaver til Patzinakia, bragte Gidfler tilbage med sig til Lonstan- 
rinopel, og Lofter, at de ville gaae over Donau, og bekrige 
Simeon. Derefter bleve den Patricius og Drungarius, det er 
Amiral, Romanus, og Joannes Bagæ Son, sendte med den 
hele Flove til Donau, for at fatte paymakerne over; men disse 
tvende Mand bleve saa ueem'ge, og komme i saadam Skianderie 
sammen, at payinakerne derover ginge hver hiem til sit, og der 
blev ingen Hielp af. Ved Tilbagekomsten var det nar ved, at 
Romanus derover havde mistet sine Oyne. Saaledes fortaller 
Leo|Grammaticus (31) dette, en Skribent, derffrev omtrent 950. 
Cedrenus (32), som flutter sin Historie med 1057, smaller der 
paa samme Maade, undtagen at Bogas, som han kalder ham,- 
forlangte kun at blive Patricius, hvilket ogsaa er rimeligere. Zo- 
naras (33), som flutter sin Historie med 1118, beretter det lige
dan, dog leggende til, at nogle fvrtalle, at saavel Amiralen Ro
manus , som Krigsharens Domefticus, det er den overste General,

Leo
(30) Anonymi Lift. Ducum Hungarian, in Schwandtneri Script. Hung-, 

t. I. p. 18. c. 25.

(31) CorP. bF. t. 6. p. 389 & 390.
(32) ib. t. g. p. 479 & 481.

(33) ib. t. 10. part. 2.1. i6. p. 146.



________________ Oin Patzinakerne. _ __ 281 
Leo Phocas havde begge Attraae ester Keyferdommet, og fit det 
blev de» sidste sagt/ «t den fsrste var fifseylet for at bemestre sig 
det, hvorpaa han vendte hastig tilbage, og derved overlod Seyeren 
til bulgarerne, som allerede vare paa Flugten. Saa meget er 
vist, at Romanus faa Aar efter opkastede sig til Keyser, og 
forviiste Keyserinden Zoé til et Kloster. Vel lod han den ungt 
Conftantinum beholde Keyser«Ravn, men selv udsvede han den 
hele Myndighed, og Conftantinus maatte gaae i Rangen saave! 
ester ham selv, som efter hans Sonner. En Anonymus (34), 
som haver skrevet omtrent 961, Simeon Logotheta (35), som og 
stutter med 961, cg Georgius Monachus (36), som flutter om« 
trent med 950, berette Tingen ligesom Cedrenus, undtagen ak 
de tvende sidste legge til, at Romanus vilde ey engang imodtage 
paa Skibene de Romere, som flygtede for Bulgarerne. Da de 
alle berette, at Bogas fegte at blive Patricius, saa er det rimeligt, 
at det er en Copiist-Feyl hos Leo Grammaticus, naarhan beret
ter, fit han fegte om at blive patriarch. Aar 915 gjorde payi- 
nakerne det ferste Indfald i Rusland (37), og samme Aar skal, 
efter Neftor, det have tildraget sig mellem Grækerne og patzina
kerne, som jeg nylige» haver fortalt. Aar 944 drog den Rus- 
siffe Konge Igor med en mægtig Krigshær af mangehaaude Folk, 
hvoriblant ogfaa vare payinaker, imod Constantinopel, som det 
synes, til Skibs men den Grækiske Keyftr gjorde Fred med ham, 
og gav ham anseelige Foræringer, hvorpaa Igor beordrede patzi
nakerne at pagfore Bulgarerne Krig (38), hvilken Befaling 
dog ventelige» kun haver strakt sig til de payinaker, der tiente 
ham, uden al Tvivl for Lou. Aar 969 (men maastee snarere 
stal være 968,) giorde paymakerne atter et Indfald i Rusland, 
imedens Kong Suetoslaw var borte, og forte Krig med Bulga
rer og Græker. De beleyrrde hans Moder Olga, og Senner

Jaropolc

(34) ib. t. 16. p. 179 & 18®.

(35) ib. p. 356 & 357.

■ (36) ib. p. 424 & 425.

(37) Neftor in Müllers SsiNMl. Ruff. Gksch. Th. I. P- iZl

(38) ib. p. 21 & 22.
Nn
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Jaropolc og Oleg i Kiow> og det saa længe indtil der opkom stor 
Hungers-Nod. Men en Mand, som forstod payinakernes 
Sprog, vovede sig ud af Byen, roede langs Dnieper, og bragte 
nogen Undsætning til veye af de næst hos boende Folk, hvormed 
han rykte imod payinakerne, og lov udbrede det Rygte for sig, 
at det var Kong Suetoslaw selv med sin hele Krigshær, hvorover de 
bleve saa forstrekkede, ac de toge Flugten (39). LomonoHow (40) 
fortæller det om Igor saaledes, ar han havde payinaker i Sold, 
og havde faael Gidfler af dem, og ar de i sær finge af den Græste 
Keyser Lomano foræret Guld og Silketsyer; Ogom Beleyrin, 
gen af Kiow, at Russerne komme den til Undsætning med Skibe, 
at de finge den gamle Dronning Olga, og de unge Prindser, ud til 
sig, og at de gave for, at de kun vare A vant-Guarden, og at 
Suetoslaws hele Hær fulgte efter, hvilket bevægese Den payinakisse 
Fyrste til at giere Fred med den Russiste General, og at forære 
ham en Hest, en Sabel og Pile, hvorimod han fik til Giengave 
et Pantzer, et Skjold, og en Sabel. Suetoslaw kom derpaa 
virkelig tilbage, og forjagede payinakerne langt fra deRiowffe 
Grændftr. Aar 971 (41) faldt Suetoslaw atter ind i detGrækiste 
Keyftrdom, og havde blant andre Folk ogfaa payinakermedsig. 
Krigen blev da fort med afvexlende Lykkeog til sidst Fred giort 
972, hvorpaa Suetoslaw vendte tilbage til Rusland med faa Folk, 
men rügt Bytte. En af hans Generaler Sweneld raadde ham 
da at tageLandveyen tilbage tilXlow, saafom paymakerne, der 
opholdte sig ved Dmepers Vandfalde, vilde giere ham Farten 
paa bemeldte Flod farlig. Men Suetoslaw tog dog den sidste Vey, 
hvilket bekom ham meget ilde, thi Jndvaanerne af Perejaslaw i 
Ltrlgarier havde underrettet payinakerne om alle Tmg, hvilke 
derpaa saaledes omringede Rufferne ved Dniepers Vandfalde, ak 
de niaatte vintre over ved Belobereshje (det erden Soe Lereren, 
der ved en smal Aabning foreenes med det Sorte Hav, to Mile 
neden for Oczakow, hvoraf sees, at Russerne have med deres 
Flode vendt tilbage igien), hvor de gcraadede i saadan Hungers 
Nod, at et Heste-Hoved kostede een halv Griwe (een heel Griwe

stal
(39) id. p. 98.
(40) Alte Ruff Gesch. x. 92. 93. nr. & 113.
(41) id. p. ug. X2$.
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stal omtrent have ti teret faa meget, som Den tolvte Deel af en Hol- 
landst Ducac). Derefter fortfatte De atter deres Vep, men i Be- 
gyndeisen af Foraaret, (Aar 973) bleve de uformodentligen over, 
rumplede ved oftbemeldtr Vandfalde af Den Paymakiske Fyrste 
Kura, og Suetoslaw meD De Pejle af sine.Folk ihielstaget; Nogle 
faa bragte Sweneld t Behold til Kiow. Patzinakeme lode Sue- 
toslaws Hierneffal indfatte i Guld, og Derpaa fatte: Hvo der 
tragter efter andres Gods, mister fit eget; Og brugte de den siden 
til at drikke af i deres Giastebuder. Müller (42), endffisnt han 
ogfaa betiener sig af Neflor, viger Dog i folgende Ting fra Lo- 
monoflows Fottalling: Den General, fom raadede Suetoslaw 
at gisre Hiemréyfen ti! Kiow til Hest, kalder han Oten Swenald; 
De Skibe, Suetoslaw vendte tilbage paa, vare meget smaae; Pac- 
zinakeme passede ham op paa nogle smaae -Oer, der laae i Dnie
per (uden Tvivl De famme, hvorpaa nu de Zaporowiffe Lofacker 
boe), og giorde Farten paa don usikker, ved at forfynke Den; 
Stedet, hvor han vintrede over, hedte Biel-Bereg o: den hvide 
Strandkant; og endelig, at Suetoslaw blev forst fanget, og siden 
ombragt. Saadant Endeligt fik Denne magtige og stridbare Herre, 
Det havde kommet Bulgaricc og Det Grakiffe Kepserdorn til at 
ffialve mere end eengang. De Grakiffe Skribenter tale om denne 
merkelige Tildragelse faaledes: Cedrenus (43) siger, at Sphen- 
dofthlabus, faaledes kalder han ham, brod med en Krigshår, 
308000 Mcrnd stark, og bestaaende af Russer, Bulgarer, pac# 
zinaker og Tyrker, eller Ungarer, ind i Thracien, stråledes at 
Russer og Bulgarer marcherede fammen for sig, Tyrker for sig, 
og patzinaker for sig, hvilke sidste bleve overvundne ved faaDan 
List, at endeel Graker viiste sig for Dem, lode ligesom De bleve 
bange, og vigeDe tilbage, ja tilsidst toge reent Flugten, hvorover 
Patzinakeme, fom her ogfaa kaldes Gcyther, forfulgte dem uden 
mindste Orden, indtil De komme til Den store Graffe Krigshår, 
da de bleve angrebne baade for og bag, ogpaaSiderne, og naften 
alle omkomne. De payinaker, som ep havde varet meD i Dette 
Slag, love sig dog herved ep forfarDe, men rykte imod Gråkerne; 
men De bleve dog ogfaa efter en haard Strid overvundne, mange 
ihielstagne, end fiere fangne, og de fleste overblevne faarede; Ja

N n 2 dersom
(42) p. 10 2. & I03.
(43) Corp. By1- c. 8 . P- 5«. ?rz. 534.



284 _________ Om Pahinakeme._______
dersom Natten ey var indfaldet, havde ingen kommet derfra. Da 
Fred blev giort imellem Russerne og Gråkerne, lod den Grcrkiste 
Keyser Joannes Tziinisces sig ved den Russiske Konge bevage til 
tit forlange af payinakerne ved Gesandters, at de skulde blive 
Gråkernes Bundsforvante og Venner, ey mere gaae over Do
na», for at plyndre Brrlgarier, og at tilstaae Russerne frie Til- 
bage-Marche giennem deres Land. Enchanirernes Bisp Theo
philus forrettede dette Gesandtskab, payinakerne indginge alt, 
lindtagenden Post om Russernes Tiibage-Marche; Hvorforede 
og lurede paa dem, og ihielfloge Sphendofthlabum med alle sine 
Folk, thi de vare fortornede paa ham, fordi han havde giort Fred 
med Gråkerne. Zonaras (44) forterller det altsammen paa famme 
Maade, undtagen noget kortere. Ester Suetoslaws Dod regie- 
rede hans Son Jaropolk, med sine tvende Brodre Oleg og 
WJadimir, omtrent til 980, eller 98 r, saa at hver havde sit Stykke 
af Rusland. Men Jaropolk flog sin ene Broder Oleg ihjel, og 
forjog den anden Wladimir, og var derpaa saa lykkelig, at han 
gjorde sig payinakerne statstyldige, hvis Fyrste Aldeja traadde 
derpaa i Russist Tieneste, og fik, foruden store TEresbeviisnin- 
ger, ogfaa Stcrber og Lande (Efter al Anseende har Jaropolk fim 
overvundet endeel af payinakerne, thi her tales kun om een Fyrste, 
og de havde mange). Men ester nogen Tid kom den flygtige Wla
dimir tilbage med en stor Krigshcrr af wareger. En troe Be- 
rienk, ved Navn Waråshko, raadde ham da tit at flygte ti! payi- 
nakerne, men ester en Forraders Raad, ved Navn Lind, over
gav han sig til sin Broder, og blev myrdt. Waråshko, eller som 
Müller vil, Blud selv, der dog ey troede sig at vare sikker, flyg
tede derpaa til payinakerne, ophidsede deres Fyrster, og forte 
med deres Hielp en langvarig Krig imod Wladimir (45). Denne 
Herre forlod den Hedenste Religion, og lod sig Aar'988dobe, an
tagende den Graste christelige Troe; Hans Exempel blev fulgt af 
Den payinakiske Fyrste Metigan, fom blev dobt t Cherfon. 
payinakerne foruroligede ham ved idelige Indfald, hvorover han 
lod bygge Stader ved de Floder Desna, Wyftr’, Trubefch, 
Sula og Stugna, og gav dem til tit beboes af Nowaorsdiffe

Slaver
(44) CorP- Byz. t. 10. part. 2. 1. 17. p. 165 & i6g.

(45) Lomonoflow p. 127-133. Muller p. 103-iøJ,

I
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Slaver, Kruviczer, Wåticzer, og Czuder. Aar 988 bragte 
han Krigen imod payinakerne med Fordeel ril Ende. Imellem 
$91 og 993 bekrigede han Bulgarerne og Lhorwarerne, men 
payinakerne komme dem i stort Antal til Hielp. De modtes ved 
Ben glob Trubcfch, saa at hver stod pan fin Side af Floden, 
payinakerne lode paa deres Side en ftarf Mand trcrde op, og 
forlangte at Russerne ssulde giore ligefaa, at de ssulde sigte fam
men , og at den, som vandt, ssulde agtes at have vundet for fit 
hele Folk. En stark Russe traadde frem, og flog payrnakeren, 
hvorpaa den hele payinakiste Krigshår tog Flugten, og lidde et 
stort Nederlag. Dl Erindring heras lod Wladimir paa det Sted 
bygge den Stad Perejaslaw o: Han tog Berommelfen bort. 998 
overfaldte payinakerne ham usormodentligen i den Bye Wafli- 
lew, hvor han var med faa Folk, faa at han nmatte tage Flug
ten , og ssiule sig under Bye-Broen. Imedens han Aar 999 var 
i Nowgorod, beleyrede de den Bye Bielgorod, og bragte den 
ved Hunger til det yderste; Men da den var paa Veyen at over
give sig, blev den reddet ved en af sine Borgeres Klogssab, som 
bildte Fienden ind, at der endda var et stort Forraad as Pro
viant (46).

§. 12;
Udi det 11te Seculo finder jeg folgende Bedrifter af Pays- Deres Bedrift 

nakerne optegnede: Den stridbare Polsse Konge Boleslaus bekri, ter i det ny 8e- 
gebe Aar 1013 den Nusfifle Konge Wladimir ved Hielp af en cuI°- 
Hoben Tydsse, havde og parzinaker med sig, hvilke, endssiont 
hans Giæster, han dogalle lod myrde (47). Aar 1015 fik den 
Grakisse Keyser Bafilius at vide, at den Bulganste Konge Joan
nes og General Cracras havde soreenet sig fammen, og ventede 
paa Payinakiff Hielp, hvorover han felv drog med en mægtig 
Krigshær til Bulgarier, men payinakerne komme ikke (48). Udi 
samme Aar dode den Russisse Konge Wladimir, hvorpaa der 
opkom Krig imellem hans tyende Sonner, Swatopolk, derregie-

Nn z rede
(46) Lomoncffow p. 162.166.168-170.171. Müller p. no. III. 112.

(47) Ditmarus in Leilm. Script. Brunfv. t. i. p. 397,

(4g) Cedrenus, Corp. Byz. t. 8. p. 557»
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rede i Kiow, og Jaroslaw i Nowgorod Den forste havde par- 
zinaker til Hielp, men blev dog ivi6 overvundet i et stort Slag, 
og maatte flygte til Polen. Der fik han den tapre Konge Boles- 
laum med sig, firm med en mægtig Krigshår af Polakker, 300 
Tydste, soo Ungarer, og 'oov payinaker, gik ind 1018 i Rus
land, overvandt Jaroslaw i et stort Feldksiag, og indtog Kiow. 
Ditmarus Bistop af Mersebmg, Oer levede paa Oe Tider, vidner, 
at iblant mangchaar.de Folk, der boede i Kiow, vare og de stade
lige payinaker. Men kort efter kom Jarosiaw tilbage, og indtog 
Kiow paa nye, hvorpaa Suetopolc flygtede til payinakerne, 
og kom med en mægtig Krigshær af dem tilbage. Der steede da 
et grueligt Slag, men endelig beholdt Jaroslaw overhaand, oz 
Suetopolc maatte flye, og dode paa Flugten (49). Omtrent 
Aar 1026 fulde payinakerne ind i Lulgariee, fom da tilhorte 
Grækerne, og thielfloge og fangede mange Folk, Anforere og Ba- 
raillvner. Keyser Conftantinus giords derover Stadtholderen af 
Sirmium, Diogenem, til Hercugaf Lulgariec, hvilken ofte over
faldt dem, naar de vare adspredede, og tvang dem at gaae til
bage over Donau (50). Da Romanus regicrede i Grækenland, 
plyndrede payinakerne Aar 1031 Mxsion, Oetcr2Zuigarier(e i). 
Aar 1035, da Michael var Grækist Keyser, plyndrede de hele 
Bulgarier lige til Theflalonica i Macedonien, og 1036 giorde 
Le om Foraaret tre gange Indfald i sammeLand, odelagdealting, 
og dræbte, udcn Forstiæl af Alder, alle deres Fanger paa de pinfvm- 
ste og grusomste Maader. De fangede da og fem Anforere (52). 
Udi samme Aar giorde de og Indfald i Rusland, og beleyrede 
Kiow, imedens Kong Jaroslaw var fraværende i Nowgorod. 
Men han kom tilbage med en stor Krigsmagt af Russer, Slaver 
vg Vareger, og overvandt dem endeligen gandste, efter en haard- 
nakket Modstand. Paa det Stev, hvor Slaget stod, ble? siden

(49) Lomonoffow p. 175-184. Müller p. 171.184, N!kN ffulde VKte 174.
Ditmarus in Leibn. Ser. Brunfv. t. j, p. 426 & 427.

(50) Cedrenus Corp. By?, t. g. p. 564. Zonaras ih. 1.10, part. 2, 1,17 
p. 179.

(51) Cedrenus ib. p. 564. Glycas ib. t. 9. p. 242,

(52) Cedrenus ib. p. 576 & 57g.



Om Patzmakeme.  ____
St. Sophiæ Kirke bygget. Lomonoffow siger, al fra ven Tid 
blev patzinakernes Navn ey mere hort, en Scrming, som stal 
kuldkastes ved det folgende af Veres Historie (s z). Imellem 1041 
og reje havve patzinakerne atter ac bestille med Ven Grækiske 
Keyser Conftantino Monomacho. Cedrenus beskriver Veite saa- 
ledes ($4), og gior tilligemed folgende merkvcrrdige Beskrivelse 
over paymakernes Tilstand paa de Tider: De ere et Sc^chisik 
Folk, af de Rsngelige Solcher, stork og talrigt, ogimodhvil- 
ker intet anvst Gcychrsk Folk allene kand bestaae. Det deles i 
13 Stammer (her maae enten' Cedrenus tage feyl, eller ogen 
merkelig Forandring være (teet siven Keyser Conftantini Tid, da 
der kun vare 8), som vel alle kaldes payinaker, men hvoraf hver 
haver sit Navn ester sin Fyrste. De boe imellem Donau og 
Dnieper indtil Pannonien, og vanke om, opholdende sig under 
Tcelte. Over dem regiereve da Tyrach, en Son af Kieter , af 
en meget fornem Stamme, men derhos elskende Fred og god Roe. 
Paa samme Tiid var Ver og en ved Navn Regenes, en Son af 
Baltzar, af en meget ringe Herkomst, men tapper og erfaren i 
Krigen, og som ofte havde overvundet Uzerne, ver giorde Ind- 
fald, og vare etUnmff Folk, da DetimoD Tyrach ep allene ikke 
havde turdt gage dem i move, men envog havve ffiulet sig i Soer
ne og Moradserne ved Donau, payinakerne havde derover vel 
TErbodighed for Tyrach, i Henftenve til hans store Herkomst, 
men de elskede Xegenem for hans Tapperhev. Herover fatteDe Ty
rach Hav til ham, og befluktede at tage ham af Dage. Men Va han 
nogle gange forgiæveS havde hemmeligen efterstræbet ham, sendte 
han enveligen en Skare for ar gribe og Dræbe ham. Men han kog 
Flugten, og ffiulte sig i Moradserne ved Dnieper. Derfra be
vægede han sin egen Stamme Belemarnis, og en anden ved Navn 
Pagumanis, kilak falde fra Kongen. Med disse to Stammer ind
lod han sig derpaa i Strid mod Tyrach, der havde elleve med sig; 
Men han blev ved Mængden overmandet, og maatte tageFlugten. 
Han vankede da om ved Moradserne, og befluttede tilsidst ak 
»vergive sig til den Grækiffe Keyser. Han begav sig tilDorofto- 

lum

(53) Lomonofiow p. igg. Miiller p. igy yg igg. Din go fli hi!?. Polon. 1.2. 
1.1, col. igz.

(54) ib. t. g. p. 606-609. 611-617!»
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288 __ ______ Om Patzimkeme. _ 
lum paa en Oe, med 20000 af sine Folk, og gav tilkiende for Lan
dets Stadtholder Michael Anaftafii Son, hvo han var, og at 
han fegte Keyserens Bestyttelse. Saa snart Keyseren fik Under
retning herom, lod han give hans Folk Underholdning, og ham 
selv fere med al æresbevisning til Byzantium. Der blev han 
venligen og prægtige« imodtaget, giort til Patricius, indffrevet 
blant Romernes Venner, og fik til Foræring tve Slotte ved 
Donau, med mange Agre; hvorimod han lovede, at lade sig selv 
vobe, og at overtale sine Landsmænd dertil, hvilket ogsaa steede 
ved den Munk Euthymius, fom Debte dem alle ved Donau. Re
genes tog derpaa sine nye Lande ved Donau i Besiddelse, og 
efterår han ve! havde befæsted sig der imod alle uventelige Llngreb, 
gik han over Donau ind i Patzinakia, og plyndrede, nu med 
1000 Mænd, nu med 2000 Mænd, nu med fiere, og nu med 
ferre. Han flog alle Mænd ihiel, men Qvinder og Born forte 
han bort og folgte til Grækerne. Tyrach sendte herover Gesandtere 
ril Keyseren, og lod sige, at siven der var Forbund imellem dem, 
saa burde han enten ikke have taget imod Regenem, eller idet 
mindste hindre ham fra at stade Romernes Venner, truende der
hos med Krig, hvis dette ey blev efterkommet. Keyseren tog imod 
dette Sendebud med^Foragt, bad Michael og Regenes vel at 
paste paa Donaus Flodbredde, og at lade ham vide, om nogen 
stor Krigshær stuide lade sig fee, paa der han kunde sende De vest, 
lige Troupper didhen, og stikkede han stray 100 tre-rang-aarede 
©alleper til Donau for at hindre payinakernes Overgang. Ty
rach bkde til Vinteren kom, da gik han over den ftosne Donau 
med 800000 Mænd, som Der sagdes, og plyndrede og odelagde 
alle Ting. Saa snart Keyseren fik Dette at vide, sendte han de 
Macedoniste og Lulgariste Troupper, tilligemed dem fra Adna- 
«opel, Michaeli og Regent til Hielp. Med visse gjorde Regenes 
Dem stor Afbræk. Hertil kom, at en Mængde Qvæg, Vi in og 
Miod, var faldet i deres Hænder, om hvilket sidste De ep engang 
tilforn havde hort tale, og hermed fyldte de sig saaledes, at de 
bleve plagede af stærke Coliquer, saa at Der dode mange hver Dag. 
Udi saadan Tilstand angreb Regenes Dem, hvilket forfærdede dem 
saaledes, at de bortkastede deres Vaaben, og tilligemed Tyrach 
og De andre Fyrster overgave sig til Fanger. Regenes raadve til 
at dræbe Dem alle, thi sagde han, Slangen bor dræbes om Vinte

ren,



_ _____ _ Om Pahillakeme.________ 28- 
ren, naar han ep kand rsre sin Svands, paa Det han ep stal for# 
aarfage Skade, naar han igien er bleven opvarmet ved Solens 
Hede. Men de Romersse Äussrere funde ep Behag herudi, og 
paastode, at Det var Den Romersse MilDhed uanstcendigt, ogat 
det var bedre, at adsprede Dem paa de sde Bulgarisse Marker; 
thi Derved kunde Kepseren baade faae en anseelig Indkomst, saa 
og have Soldater imod Tprker og andre Barbarer. Dette sidste 
Raad blev fulgt, dog ihielflog Regenes alle De paymaker hau 
havde fanget, undtagen Dem han solgte, og vendte derpaa hiem. 
De ovrige bleve ved Stadlholderen i Bulgarier, Bafilius Mona
chus, nDfpreDeDe paa Markene ved Sarclica, som nu er odelagt, og 
laae ep langt fra Sophia, Naifus, nu Nifla, og Eutzapelus, esterak 
deres Vaaben vare Dem fratagne. Tyrach derimod blev, tillige
med 140 andre Mcend, fort til Kepseren, som tog vel imod dem, 
lod dem Døbe, og beviste dem megen ALre, saa at de levede de
res Tid vel hos ham. Kort efter fik Kepseren Krig med Sulta
nen i Persien, og vcrbnede han da blant andre i fooo pagina, 
ker, og satte over Dem fire Anforere af de parzmaker, som vare 
i Constaminopel: Sultzum, Seite, Caraman og Cataleim. Hatt 
gav dem anseelige Forceringer og ssisnne Vaaben. Tanken var 
at sende dem tilIberien, for der at fügte imod Perserne. Da 
De vare komne over til Asien, og allerede dragne frem til ttldtrc# 
tie, et Landssab i Cappadocien ved Euphrar, holdte de en 
Raadsforsamling, som de selv kaldte Comenton, hvorledes De 
ssulde satte sig i Frihed. Meningerne vare adffillige, men endeli- 
gen overtalte Cataleim Dem til at foreene sig med deres Lands
mand i Bulgarier, hvorvel de havde ingen Skibe, og vel vidste, 
at han ingen kunde ffaffe. Da de komme til Havet (venteligen 
til Hellespomen, thi ved Bosporus turde de vel ep gaae over, 
efterdi de da havde maat drage lige forbi Constantinopel), gav 
ötaleim sin Hest Sporene, sigende: Enhver, som vil frelse sig 
og alle paginaker, han folge mig, og derpaa svommede han 
over Havet, efterfulgt nu af en, nu af en anden, thi De vare alle 
ril Hest, og tilsidst af dem alle, saa at nogle bortkastede deres 
Vaaben, men andre beholdte dem. Saaledes komme De over til 
Den anden Side ved SanKum Tharafium, og rede derpaa haste- 
ligen, uden at nogen turde fætre sig imod Dem, til deres Lands- 
mcend, som De foreenede sig med ved Lriadiya, og siden med Dem,
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290 Om Patzinakerne.  
der boede paa de andre Steder; og bevæbnede de sig med Oxer, 
Leer og andre Bonde-Jnstrumemer; Rykteimodphüippopslis, 
ginge over Det Bierg Hcrmus, vg leyrede sig ved den Flod Gs- 
mum paa Marker nær Dsnrnr; Seite allene blev i LibitzS, men 
blev overfaldet af Arianita med De Macedonifke Krigshære, 
mistede sin Leyer, og maatte flye. Det Sted, fom payinakerne 
egenrligen fatte sig fast paa, kaldtes de hundrede H^e, og var 
en stor Slette imellem Hcemus og Donau indtil Havet, fuld af 
Krat og Skove, vg havde Overflodighed af Vand vg Engbunde. 
Udi faadan Tilstand blev Regenes kalder til Hove, men han blev 
vm Natten overfalder af tre payinaker, og fik i Ssvne endeel 
Saar, Dog ey vodelige, saasom hans Son Baltazar kom med flere 
til Undsætning, og fangede dem. Baltazar lod sætte Faderen paa 
en fire-hiuled Vogn, trukket af to Heste, og fulgte selv, tilligemed 
sin Broder Gulin, til Fods, da alle de andre payinaker vare til 
Hest, og Morderne bleve forte bag efter bundne; thi han turde ey 
giere dem noget, fordi de beraabte sig paa Keyseren, til hvilken 
de sagde, da han spurgte Dem, hvorfore ve havde giort Det, at 
Kegenes var utroe, og havde havt i Sinde, tilig om Morgenen 
at plyndre Byrn, ar ihielflaae alle Dens Indvaanere, og at vende 
tilbage til payinakerne. Keyseren, som var urimeligen mistæn« 
kelig, lod ey Sagen undersoge, men fæstede strap Troe hertil, og 
lod Regenem, under Paastud at forge for hans Sundhed, egent» 
ligen holde i Fængsel, hans tvende Sonner lod han adsprede hver 
paa sit Sted, og hans payinaker lod han vel beværte med Mad 
vg Drikke, men fegu kun Leylighed ar stille dem ved deres Vaaben 
vg Heste, og at kaste dem i Fængsel. Morderne lad han gaae srir 
vm hvor De vilde. De stilke sig an ligesom de ey merkede noget, 
men om Narren droge de Deres Vey, marcherede uvphorligen, og 
foreeneve sig med de andre payinaker, hvorpaa de samtligen 
leyrede sig ved Aula, et Castel ved Indgangen af Hcrmus, ey 
langt fra Adrianopel, vg gave sig kil at plyndre. Den vestlige 
General, Magifter Arianites rykte derpaa imod dem, havde vg i 
sorstningen en liden Fordeel, men tabte siden ved det Castel Dam
polis et anseeligt Slag. Keyseren sogte derpaa ved Gaver at for
binde sig Tyrach, og de andre payinakifte Fyrster, som vare i 
Staden, og lod dem sværge, at de stulls stille Deres Landsmænd 
tilfreds, hvorpaa han lod Dem ud af Staden. Han kaldte dr 
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ostlige Troupper til Hielp, og satte Reétor Nicephorus ti( An* 
forer over dem, og gav ham med Catacalon, som var bestikket 
til Anforer over de oftlige, og Erbebium Francopulum, som 
anforte sine Landsmand Frankerne. Men Tyrach og de andre, 
saa snart de vare komne ud, foreenede sig med deres Landsmcrnv. 
Romerne vare saa stolte, atjde forte Touger og Strikker med sig, 
kil at binde payinakerne med, og var deres Anforer I>licepbo- 
rus sErdeles meget stortalende. Men da detvedDiacene, ey lange 
fra de hundrede H-ye, kom til et Slag, koge de Romerste An« 
forere strap Flugten, allene Catacalon med nogle af sine Berien« 
kere og Beslægtede sigtede tappert, hvorfor« de og alle satte Livet 
til, undtagen Catacalon selv, som vel havde faaek mange dybe 
Saar, men blev iblanc de Dode fundet af en payinaker ved 
Navn Galions, som kiendre ham, dogsaaledes, at der endnu var 
noget Liv i ham, hvorpaa han lod ham fore til sit T«lt, og drog 
Omsorg for ham, saa at han blev frist, payinakerne bemestrede 
sig Romernes Leyer, og finge mange Vaaben. Aar ioto sendte 
Keyseren imod dem, som Anforer, Den ^etottxaxd) Conftantinus, 
baade med vestlige og ostlige Troupper. Han flog sin Leyer ved 
Adrianopel, hvorhen parzinakerne uformodemligen komme den 
8 Junii. Imedens Generalen holdt Krigsraad, om det var tjen
ligt at holde et Feldtflag, saa angreb den parricius Samuel 
Burtzes dem, en hoffcrrdig og dristig Mand, som anforce Fodfol
ket, og som han kom i Klemme, sendte han til Generalen om Und- 
ftrtning, som derpaa imod sin Viiliemaatte begynde Slaget, hvil
ket ogsaa blev råbt, hvorvel ey mange bleve ihielflagne, hvoriblant 
dog vare tvende anseelige Generaler, Michael og Årianites. De 
ovrige flygtede til Leyren, hvor debleve beieyredeafi^arzinakerne, 
som sogte at fylde Graven. Men da den paizinakifte Feldtherre 
Sultzus blev ihieistudr ved en Piil af en Latapulr, og en Grcekist 
Anforer giorde Udfald af Adrianopel, hvilket bragte payinakerne 
paa de Tanker , at dec var Bafilius med de Bulgaristc Troupper, 
der venredes ril Undscerning, saa stilke payinakerne sig ad, og 
ginge hver sin Vey. Keyseren udsendte derpaa atter en stor Krigs
hår, hvorudi ogsaa vare Franker og Baranger, anfort af Ni- 
cephoroBryennio, under NavnafEtbnareb o: Folkenes Fyrste. 
Han tog og Kegenes af Ferngsel, under Lofte, al bringe dertil 
Forlig med payinakeme, hvilke ester Slager ved Adrianopel 
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292 Om Patzinakeme. _
vare blevne saa modige, atde agtede Romerne siet imet, menplym 
drede og brændte Macedonie» og Thracie», og dræbte endog 
diende Born. Ja en Part var saa dristig, at de komme næsten 
lige til Constantinopel, hvor de dog bleve om Natten, da de vare 
drukne, overfaldne udi Sovne, og alle ombragte. Deres Hove
der bleve paa Bondevogne bragte kil Keyseren. Regenes sendte 
strap Gesandters til payinakerne, hvilke de tilsvvre, at de vilde 
i alle Ting efterkomme hans Villie, hvorpaa han begav sig til 
dem, men blev paa Stedet omkommer, og hugget i smaae Stykker. 
Imidlertid sendte Keyseren atter en nye General til Krigshæren, 
den pacriciuo Michael Acoluthus, som ffulde handle fælles med 
Bryennio. De overvunde en fiendtlig Trop ved Goloam, og 
atter en ved det Castel Toplirzum. Herover vendte payinaker- 
»e sig fra Thracie», og plyndrede Landet ved Foden af H<rmo, 
og fulde siden ind i Macedonie», hvor de Grækiffe Generaler 
uformvdentligen overfulde dem om Natten i deres Leyer, da de 
sove, esterat de tilforn om Aftenen havde dygtig schmaustet ved 
Floyters og Cimblers Lyd, og dræbte de dem alle. Dette giorde 
payittakerne varsomme, saa at de fra den Dag af ginge med 
Forsigtighed ud paa Reverie. Derefter lod Keyseren alle, saavel 
ostlige som vestlige, Troupper rykke imod dem, saa og Bafdiutn 
Syncellum med de Bulgariske, og fatte Michael Acoluthus til 
General over den hele H'ær. Ved dens Ankomst befæstede payi- 
nakerne deres Leyer ved peristhlaba (i Bulgarier) med Vold 
og dyb Grav, og indfluttede sig alle i den. Romerne beleyrede 
den længe, men forgiæves, og begyndte tilsidst at mangle Pro
viant. Derover ophævede de Beleyringen om Natten, menTy- 
rach merkede det, og lod legge Baghold paa de Veye, hvor Ro
merne maane marchere igiennem, paa hvilke da ffeede et stort Ne
derlag. Jblant de Dode var den Syncellus Bafilius. Keyseren 
blev herover meget bedrovet, samlede Folk paa nye, jaleyedeend- 
ogsaa. Da payinakerne finge dette ved en Overlober at vide, 
sendte de til ham om Fred, hvorpaa blev sintret en tredive Aars 
Stilstand. Denne Cedreni Fortælling oplyser det, som ellers vilde 
være morkt, og som senere Skribenter dog ey lade os tvivle paa, nevn- 
lig at paymaker og Blacher eller valacher have i det nke og 
12te Seculo boet iblant andre Folk i Bulgarier, thi hvad de sidste 
angaaer, da har man ingen Aarsag at tvivle paa, at de jo ere 
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med payinakerne komne derind; thi de beboede det nu verrende 
Moldau og wallachie, forend Tyrkerne overvunde dem, hvilke 
iglen bleve overvundne af parzinakerne, om hvilke man ey maae 
tros, ar de have reenl sdelagt og uddrevet wallacherne, thi 
Navner af wallachiee vidner anderledes. Glycas (55) siger med 
faa Ord, ar payinakerne plyndrede under Monomachi Re» 
giering de vestlige Dele af Keyferdommer. Denne Skribent flut
ter sin Historie med Aar i n8. Zonaras (56) gior et meget næt 
Udtog af Ccdreno. Den Fred, som var flurret imellem Romer, 
ne ogpayinakerne, varede ep lange; thi de sidste brodeden under 
Ifaacii Comneni Regimente, som regierede fra 1057 kil 1059, 
og fulde ud af deres Smuthuller, hvvrpaa Keyseren drog imod 
dem, hvorover de alle efter deres Stammer og Fyrster giorde Fred 
med ham, undtagen allene Seite, som havde taget Flugten til 
Donaus Moradser, og opholdt sig paa en Klippe. Han dristede 
sig og til at mode Keyseren paa Sletten, men han blev overvun, 
det og reent odelagt, og hans Fæstning indtager og forstyrrer (57). 
Glycas (58) og Zonaras (59) fortælle det ligeledes. Under Con- 
ftantino Duca i hans flette Regierings Aar, der er 1065, ginge 
Uzi, er Hunist Folk, som ere avlere og talrigere end parzina, 
kerne, 600000 stridbare Mand over Donau, og bekrigede 
Romerne. Men der kom Pest iblant dem, som næsten odelagde 
dem, og de ovrige bleve af Bulgarer og payinaker omkomne, 
og nogle faa flyede over Donau (60). Da Michael Ducas var 
GrækissKeyser, fra 1071 ril 1078, giorde en vis Neftor, som var 
Anforer over Lander ved Donau, Opror imod ham, foreenede sig 
med patzinakerne og deres Fyrste Dams, og plyndrede i Ma, 
cedomen og Thracien, men maaue tilsidst, uden ar have forret,

O o z rer

(55) Corp. Byz. t. 9. p. 248.

(56) Corp. Byz. t. 10. part. 2. 1. ig. p. 202. & 2OZ.

(57) Joannes Scylizzes, Corp. Byz. r. g. p. 633.

(58) ib. r. 9. p. 250.

(59) ib. t. 10. part. 2.1. r§. p. 212.

(60) Scylizzes ib. t. g. p. 637 & 638. Glycas t. 9. p. 251. Zeiamtie-. 
part. 3. p. 215.
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294 _____ Om PaHinakernr. _____ 
let noget stort, flygte til payinakerne. PeylTonnel (60 a.) mener, 
at denne Tatus haver givet en Stamme i Lttm Navn, som Tararer
ne kalde Tat-EIy, og boer paa Biergene, og siger han, at dette er fleet, 
Va payinakerne stege ned mod det Sorte Hav; Men da denne 
Skribent ey anforer noget videre, og er desuden flet underrettet om 
payrnakernes Historie, saa mener jeg, at dette maar henfsres til 
de mange Feyl, hvoraf hans Vcrrk vrimler. Under samme Keyser 
beleyrede payinakerne Adrianvpel, og plyndrede det omliggende 
Land, floge mange Mernd ihiel, vg dreve en utrolig McengdeQ.verg 
bort. Bryennius, som paa den Tid havde giort Opror imod 
Keyseren, (egte ved Guld og andre Foråringer at formaae dem til 
at gaae bort, hvilket han og bragte til veye(6i). Nicephorus 
Bryennius Cæfar (62), som var gift med Keyser Alexii Com- 
neni Dotter Anna, og levede endda in8, vidner, at Gcyrher- 
ne, saa kalder han dem overalt, odelagde ncrsten ved hastige Ind
fald Thracien og Macedonie», og at Bryennius overvandt 
endeel af en Trop, der var gaaet over Hcemus, og plyndrede Lan, 
det ved Chersonesum; At han fangede mange af dem, og fik der, 
ved Leylighed at giere Fred med Gcpcherne, givende de fangne 
tilbage, og tagende imod endeel af de fornemste til Gidfler. Ni
cephorus Botaniates var Grcrkifl Keyser fra 1078 til 1081. 
Under ham beleyrede payinakerne, i Selflab af Cumaner, Adria, 
nopel, og breendte ved Hielp afen Baal mange Huse op der, hvor- 
paa de vendte tilbage (63). I ct Feldtflag mod den oprorfle Bryen- 
nium vare de paa Keyserens Partie, og stode paa den venstre 
Floy, bleve anforte af ConftantinoCatacalo, dreve deres Mod, 
standere paa Flugt, og plyndrede Bagagen, faaende til Bytte en 
Hoben Heste og ander. En anden gang plyndrede de Grcrndsernr 
af Bulgarier, scrrdeles alt Landet mellem r7issa og Scopia, 
men ved Alexii Comneni Ankomst toge De Flugten (64). Under 
Alexii Comneni lange Regiering, fra logitil mg, fleede adskil

ligt 
(60 g.) Obferr. hifl. & geogr. p. 171.

(61) Scylizzes ib. t. g. p. 667 & 672. Zontres t. 10. patr.s, 5.226 22z.

(62) ib. t. 7. p. 27. 49. & 57.

(63) Scylizzes ib. t. g. p, 677.

(64) it>. k. 7. p. 67 & 75.
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ligt med payinakerne. En vis Manichæer Balbus bragte sine 
Religions-Forvandre til at giere Opror, og giorde Forbund med 
Gcyrherne, (saaledes kalder Anna Comnena dem næsten overalt) 
der boede ved Donau, og besadde Glabiniya og Dristra, og 
fik han deres Anforere paa sin Side, og giftede sig med en stor 
Mands Dotter iblant Gcytherne (6s). Noget efter faldt en stor 
Mængde payinaker ind i Thracien og Macedonien, og plyn
drede "dem. Keyftren drog ud imod dem, men tabte det forste 
Slag; havde dog den Lykke siden at overvinde dem i et meget stort 
Slag (66). Zonaras (67) fortæller dette saaledes: payinakerne 
forlove deres egne Lande, og droge alle ind i de Romerske Provin« 
rier, og plyndrede hele Thracren og Macedonien. Keyseren 
tabte det forste Slag, formedelst sine Soldaters Foragt for deres 
Fjender. Derefter bleve de mere varsomme, og paakaldte Guds 
Hielp; De overvunde da og Fjenden, af hvilken mange bleve om
komne, og mange kastede Vaaben og bade om Naade, som der- 
paa bleve tagne til Fange og solgte. Til de stærkeste iblant Delinge 
gav Kesseren, baade for dem, Koner og Born, Egner at beboet 
det Landstab Moyleue, og oprettede as dem en smuk Bataillon, 
der endda udi Zonaræ Tid var ved deres Afkom ved Magt, og 
kaldtes payinaker Moglenitæ. Af denne Zonaræ Fortælling 
sees, at payinakerne have endda indtil den Tid beboet deres 
gamle Land norden for Donau, men om de endda have besiddet noget 
osten for Dnieper, drister jeg mig ey til at fastsætte; Tvivler 
dog snarere derpaa, naar jeg betragter Uzero og Russers tilvopen- 
de Magt ide Egne, og de mange Leyligheder, hvorved payinaker- 
nes Magt er bleven svækket, helst det store Slag de tabte imod den 
Russiste Konge jaroslaw, og endnu mere den Mængde, som un
der Tyrachs Anforsel forlod Landet. Saa meget er ogsaa vist, 
a-t de fleste Krige, som efter den Tid bleve forte af dem imod Græ
kerne, fortes af de payinaker, der boede i Bulgarier. Ingen 
maae ellers af Zonaræ Fortælling stutte, at alle payinaker for
love Landet norden for Donau; Ney, der ere bievne mange til

bage,
(65) Anna Comnena tb. t. n, p. 126.
(66) Glycas ib. t. 9. p. 258.

(67) ib. t. i®, part. 2. p, 2Z;.
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bage, som længe efter endda boede Der. Anna Comnena (68) 
fortæller Denne Krig med sin Fader saaledes: Et Scythisk Folk, 
som stammede fra ©automaterne, forlod sit eget Land, og viiste 
sig ved Donau, hvor det giorde Forbund med Jndvaanerne ved 
bemeldte Flod, saa at de forste sendte de fornemste iblant deres Folk 
i Gesandtstab, og de sidste, Ta tus, som regierede over Dristta, 
Chale over Bitzina, Sefthlabus og Satza, Der og hver havde sin 
Bve. (Ved disse Donau-Flodens Naboer mener Anna De payi, 
nater, Der beboede Bulgatiet). Efterår Forbundet var giert, 
ginge de over Donau, plyndrede Landet, og bemestrede sig endeel 
Byer. Derefter begyndte de at dyrke Jorden, og saaede Hirse 
og Hvede. Da den Mauichæer Traulus eller Balbus fik Kund» 
stab herom, foreenede han sin Magt med disse Folk. Keyseren 
sendte Den veftlige Domefticum Pacurianum ud imod dem, tilli
gemed en tapper Mand ved Navn Branas. Den forste holdt det 
Det ey raadeligt at vove et Slag, men den anden vilde endelig. 
Det gik Da for sig ved Den Bye Beliatobas, men Romerne bleve 
overvundne, og begge Anforerue bleve paa Pladsen. Taticius 
blev derpaa sendt imod dem, og enDeel teltet unDer Umpertopuli 
Anforsel. Ved Philippopolis blev derpaa et Partie af Fjenden 
overvundet, og siden stode begge Krigshære i Sigte af hinanden 
ved den Flod -Hebrus. Latinerne (De samme, som hun for kaldte 
Leitet) pralede meget, og forlaugede endeligen at siaae, men 
Generalen vilde ikke, og begge Krigshære stilles ad uden videre. 
Foraaret ester gik Tzelgu, som var Anforer for Den hele ©cy« 
khiffe Krigsmagt, udi Marken med 80000 Mænd, hvilke b-stode 
af adstiliige Slags Folk, nevnlig ©cpther, Gatmatet og Da
cier (ved hvilke sidste Anna uden Tvivl mener Valachcr), af 
hvilke de sidste anfortes af Salomon. De plyndrede Lhariopo« 
lim, og mange andre Stæder. De Romerste Generaler, Nico
laus Maurocatacalo og Bempetziotes, leverede dem da et Slag 
ved Lule, som De og vandt, saa at mange Gcythet bleve paa 
Pladsen, tilligemed Generalen Tzelgu felv. De ovrige flygtede 
til Donau, hvorfra De Dog bleve ved at plyndre De angræudftnde 
Romerste Lande, og gave dem flet ingen Roe hele Aaret igicnnem; 
thi disse Barbarer bare et udodeligt Had til Romerne, og var 
der ikke een reneste, som udi saa lang Tid lob over til Dem, end« 

stiont
(68) ib. t. ii. p. 145-147. 150-162. 166-172.
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stiont Keyseren havve lovet dem store Forceringer. Herover drog. 
Keyseren selv imod dem over deBiergeHcemus, og sendte Geor- 
gium Euphorbenum med en Flode til Dristra ved Donau. Mange 
raadede Keyseren fra ar flaae, og DmbkitH Maurocatacalon Gre
gorius , som han for 40000 havde lost af Sc^thernes Fangsts. 
Gc'-cherne bleve bange, da de merkte, at man vilde angribe dem 
paa tvende Kanter. De sendte herover ijoGesandters tilKeyse
ren, for at bede om Fred, dog saaledeS, at de skulde blande nogle 
Trudflerind, og tillige forsikre, at Keyseren vilde faae, dersom 
han bevilgede dereS Begiering, 30000 rrve Ryttere, der vilde 
vcere ham behielpelige i Krig. Men Keyseren merkede deres List, 
og lod Gesandterne gribe, og fore tilConstantinopel; Men destoge 
deres Vogtere ihiel under veys, og vendte tilbage til deres Lands
mand igien. Derpaa bleve de Keyserlige kourageurs tvende gange 
ilde behandlede af Gcycherne, hvilke og engang brode ind i Leyren, 
og drabte og fangede mange af dem, der bevarede Bagagen. Ikke 
destomindre beleyrede Keyseren Dristra, og erobrede den, men 
kunde ey indtage dens tvende Casteller, fordi Secherne giorde 
ideligen smaa Angreb, og lode ham ingen Roe, hverken Nat eller 
Dag. Noget efter kom det til et stort Slag. Keyseren havde, 
foruden sine egne Folk, ogsaa med sig Larmer, Uzer, Sau- 
romacer (ved hvilke sidste forstaaes maaffee payinakerne, thi 
jeg stal siden vise, at der vare dog altid nogle i de Grakiffe Keystres 
Tieneste fra Kegenis Tid af) og Laranger. Secherne havdo 
og vel indrettet deres Krigshar udi adskillige Ordener, og ester de
res Faderne-Skik sat Vogne imellem paa visse Sreder, paa hvilke 
deres Hustruer og Born opholdte sig. Scpcherne begyndte Sla
ger med en Skye af Pile. Det varede fra tilig om Morgenen til 
om Aftenen. Fast alle Larmer bleve der ihielflagne, saa og Leo 
Keyser Romani Diogenis Son. Keyseren selv var i stor Livs- 
Fare, fordi han holdt Iomfrue Maria Kaabe i sin Haand, som 
han bredede ud som en Fane, og hvorover han ey ret kunde for
svare sig. Romerne bleve gandsse siagne, og maarte tage Flugten, 
og bleve heftigen eftersatte af parzinakerne (saaledeS kalder hun 
dem her). Fyrsterne iblam disse Barbarer bcsiuttede at myrde alle 
Fangerne, men Almuen satte sig derimod, i Tanke at fortiene 
Penge ved deres Losgivelse. Imidlertid kom den paymakisko 
Fyrste Tatus, med et stort Antal Cumaner, sine LandSnrand til

P P Hielp.
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Hielp. Disse Lumaner forvrede Deel i Byttet og Fangernemen da 
det blev dem nægtet, gjorde de et stort og heftigt Anfald paa Scy- 
rherne, overvunde dem, og beleyredr dem i den store Morads 
Ozolimna, men maatte tilsidst for Mangel af Proviant ophæve 
Beleyringen. Kort efter blev ved den Gesandt Synefius fluktek 
ved Marcella Fred imellem Keyseren og Gc'xtherne, paaVilkaar, 
at de ffulde beholde hvad de havde, men ey rykke længere frem. 
Hertil blev Keyseren i sær bevæget ved LumanernesTilbagekomst, 
og den Frygt han bar, at disse tvende Folk ffulde foreene sig sam
men imod ham. Men da Lumanerne komme frem, begiærte de af 
Keyseren at lades igiennem de snevre Passer, for at flaae med 
Scyrherne; Men Keyseren sendte dem anseelige Gaver, hvorpaa 
de vendte hiem. Strap efter brode Gcprherne Freden, rykte 
frem til Philippopolis, og fatte lige hen til Constantinopel. I 
faadan Tilstand maatte Keyseren soge Fred paa nye, som og en- 
Seligen blev siuttet. Men næste Vinter begyndte de paa nye at 
plyndre, og rykte til Lhariopolio. Keyseren sendte da en Skare 
af nogle tappere unge Folk, som han selv havde oprettet, og kal
det Archomopoli, til at angribe dem, der stode paa Vognene; 
Men Scycherne fulde dem ind i Ryggen, og omkomme 300 af 
dem. Da var det, at en Scychift Qvinde, staaende paa sin 
Vogn, trak en af dem med en Zernkrog op til sig, og fangede 
ham. payinakerne marcherede derpaa til Äprum, hvor Tati- 
cius med alle Latiner, der vare i Keyserens Tieneste, og endeel 
andre Folk, overfaldt et Partie af dem, dræbte 420, og fangede 
fiere. Kort efter tabte derimod Romerne et lidet Slag ved Rhu» 
(turn, og strap efter etstorre ved Haden, til hvilket Neant- 
zes, en indfod Seither, var Aarsag, der forst var lobet over fra 
fine Landsmænd til Keyferen, men nu kort for Slaget lob over til 
Dem igien, og forraadde dem alle Keyserens Anleg. Kort efter 
kom det ved den Flod, der stod forbi Rhustum, til et Slag paa 
nye, hvorudi Scyrherne maatte vende Ryggen. Keyseren mar
cherede derpaa til den Stad Tzurulrrm, hoor han blev næsten beley- 
ret af Gcycherne. Denne Bye laae paa en Bakke, som paa alle 
Sider gik ned efter. Keyseren lod tage Hiul og Axler af saa mange 
Vogne, fom han kunde faae, og hænge i Touger rundt om paa 
Muren. Derefter drog han ud med sine Soldater, og gav dem 
Befaling/ at, naar de vare komne Fienden nær, ffulde de vige 

langsom
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langsom tilbage/ og lade en stor Aabuing i Midten, stråledes at 
de i to Hobe begave sig hver til sin Side. Det vilde da ey style, 
at jo de Scychisse Ryttere vilde flette heftigen efter dem lige til 
Muren, da ssulde man fficere Tougene over, og lade Arkerne og 
Hintene falde ned paa dem. Dette gik og stråledes for sig, Scy- 
rhernes Heste bleve saarede og derover uregierlige, strå at den ene 
kastede sig oven paa den anden; Udi stravan Tilstand bleve de an
grebne af Romerne fra begge Sider med Spyde og Pile, ogflagne 
paa Flugt. Den folgende Vinter opholdte Keyftren sig i Con- 
stantinopel, og Scyrherne leyrede sig imellem Bulgarophygum, 
vg det Lille Niccea. Noget for 1097 giorde payinaker, Tyr
ker, og Berendirscher, et Indfald i Rusland. Da de vestlige 
eller Latinjke Christne marcherede r Hobetal igiennem det Grcrkiffe 
Keyserdom til Zlsien, for at rive Jerusalem ud afMuhammeda- 
«erneo Hcender, sqa bliver ved den Leylighed af deres Skribenter 
payinakerne oste navnle. Saaledes siger en Anonymus (69), 
som flutter sin Historie med Aar 1099, at Keyser Alexius brugte 
sine pincinater til at overfalde Frankernes Eourageurs, og paa 
et andet Sted, at pinzinaci gave sig i Thracien ordentligen i 
Slag med dem. Raimondus de Agiles (70), som flutter sin Hi
storie omtrent med samme Tid, vidner, at Alexius brugte pince- 
narerne, iblant nrange andre Folk, til at forurolige Frankerne paa 
deres Marche fra Dyrrhachium. Albertus Aqvenfis (71), 
flutter sin Historie med Aar 1120, og er en af de beste, som ha
ver beskrevet disse saa kaldte hellige Krige. Han vidner, at Pince- 
narii, som beboede Bulgarier, giorde Gangen over den Flod 
Maroa meget besvarlig for Retro Eremita, men at han sank 7 
af deres smaa Skibe, vg fangede 7 Personer, som han lod dråbe 
paa Stedet. Siden angrede pincenarii, Bulgari, (Eonuni# 
rce og Ungar: ham videre paa hans Marchs, vcebuede med Buer 
as Horn og Been, med Pamftre, og med Spyde, hvorpaa vare 
Faner. Fremdeles vidner han, at pincenarii, der vidste vel at 
omgaaeS med Bue og Piil, dente Keyser Alexio; og paa et an
det Sted, at de brugte Pantsere, Pile og Lantzer. Willermus

Pp 2 Tyrius
(69) m Geftis Dei per Francos t, i. p. 2 & 3,

(70) ib. p. 140.

(71) P. 188. 253. 354.
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Tyrius (72) derimod, som er den fornemste af alle disse Skriben- 
rer, lader Alexium undffylde sig for at imodtage Hoved,Com
mando over den Christne Krigshcrr, hermed, at Bulgarer, 
Lommatter og pincenaree, lurede beständigen paa at falde jno i 
hans Rige. Af Alberti Aqvenfis nyfigen anforre Vidnesbyrd er 
der klart, at der dog altid have nogle parzmaker tiem de Grakiske 
Keyfere, og det venteligen fra den Tid Kegenes gik over.

§. iz.

Aar noz giorde polowzierne eller Uzerue Indfald i Rus
land, vg havde paymaker og Tyrker med sig; Men dr bleve 
flagne, og af de tvende sidste Folk mange fangne (73). Jmidler, 
tid vedblev Krigen imellem Keyser Alexius og payinakerne, og 
vare de saa dristige, at de plyndrede indtil 10 Stadier nar Con, 
stantinopel. Men Alexius flog et Partie ved Lhcerobacchum, 
og lod derpaa sine Folk betiene sig af Sikhernes Heste, Klcrder 
og Faner, hvorved han fik Leylighed at flaae nok et Partie. Key, 
seren holdt sit Indtog i Constantinopel, og lod bare Gcythernes 
Hoveder paa lange Stager, men deres Landsmand bleve ikke desto 
mindre ved at plyndre vg odelegge alting, ja endog at indtage 
Byer. Udi saadan Tilstand komme 40000 Lumanee ogsaa i 
Ncrrvcrrelsen. Keyseren blev herover forffrekket, men saasom han 
var meget drevet i Underhandlinger, faa fik handeln til an'ndgaae 
Forbund med sig, og at love, at de vilde sigte imod Gcyrherne. 
Han havde og den Lykke at flaae et Partie af Scyrherne, men 
han havde ey Lyst til noget Hovedflag. Herover bleve endeligen 
Cumanerne utaalmodige, og sagde, at de i Morgen enten vilde 
«de Ulvene eller Lammene. Dette nodde Keyseren til at vove et 
Hovedflag, vg bleve da Gcyrherne angrebne paa tvende Sider, 
paa den ene af Romerne, og paa den anden af Lumanerne. 
Der sseede da er forfcerdeligt Nederlag paa Scycherne, og bleve ‘ 
«Y allene Mandene, men ogsaa Koner og Born, ihielflagne; saa 
ar man kunde kalde det ey en Krigshårs, men et helt Folks, Ne
derlag. Vel bleve mange fangne, men de vare dog faa imod de 
Drabtes Antal. Delle Slag skeede den 29 April, paa rredie 

Paajke-
(72) id. p. 663.

(73) Müller p. 393.
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PtMffe-Dag. Fangerne vare dog saa mange, at hver Romersk 
Soldat havde omtrent 30, hvorfore en vis Synefius raadde Key- 
seren til at myrde dem, men han svarede: Endff'.onr de ere Gc^» 
eher og Fjender, strå ere de dog Menneffer, og i deres Ulykke vor 
Naade værdige; men du staddrer saa, bragt dertil jeg veed ey 
ved hvilken Galenffab. Ikke destomindre sisge dog Romerne de 
fleste af deres Fanger ihiel om Natten. Der kom og en Frygt over 
Lumancrne for Keyseren, saa ar de om Narren flyede Veyen hen 
ad Donau; Men Keyseren sendte ikke destomindre efter dem paa 
Muler, hvad han havde lover dem (74)- Under Joanne Comne- 
no, Alexii Son, som regierede fra mS ril 1143, ginge Sc^ 
therne i stor Mængde over Donau (folgeligen have de endda boet 
norden for), og fulde ind i Romernes Lande. Keyseren sogre om 
Vinteren at formaae endeel af deres Fyrster, som Skribenten 
her kalder Phylarchi, til ar gaae over til sig, hvilket vgsaa lykkedes 
ham. Om Foraaret kom der med de ovrige til er Slag; Si» 
rherne bleve overvundne, endeel siagne, og endeel fangne; Men 
de tapperste flyede til Leyren, som var omgiver med Vogne, der 
vare bundne sammen, og bedækkede med Ope-Huder, og udi hvilke 
deres Hustruer og Born stode. Der ffeede et haardnakket Slag, 
men endesigen lod Keyseren ved Oper hugge Vognene fra hinan
den , hvorpaa Sikherne overgave sig efter deres Landsmænds 
Raad, som vare hos Keyseren, og bleve stukne under hans Sol
dater, og kærre Romernes Soeder, og bleve lange troe. Korr 
efter siger Skribenten, at nogle Barbarer i Asien vare omvan, 
kende, ligesom Sikherne, og boede under Tælter paa Mar
ken (75). Nicetas (76) legger folgende Omstamdigheder til, at 
der ffeede i Joannis V. Regiermgs-Aar, det er 1123; At Si
kherne plyndrede Thracien; At devare deelre i mange Stammer; 
at Keyseren gav de Fyrster, som han fik paa sin Side, prægtige 
Giæstebuder, Silke Klæder, og Kar og Beggere af Solv; Ar 
Slager ffeede ved Benne; Ar Sicherns begyndte det tmi) et for# 
firekkrligt Raab; Ar mange af Fangerne bleve solgte, og ar mange 
fingr i Vester Landsbyer at bebor, hvis Afkom var endda ti! udi

Pp 3 Nicer«
(74) Anna Cotgnena Corp. Byz. t. n. p. 175-186.

(75) Cinnamus ib. t. 11, p. J,

(76) ib. t. 12. p. 8 & 9.
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Nicetæ SiD, der er 1204, ved hvilken Leylighed Skribenten kal» 
Der dem Hamaxobii; Og endelige«, ak Keyseren indstiftede, til en 
Erindring af denne Seyer, en aarlig Fest, som udi Nicetæ Tid 
kaldtes endda payinakernes Fest. Denne sidste Omstcendighed 
er scerdeles merkvcrrdig, thi den viser, hvilke Folk de Lnaminske 
Skribenter egentligen mene ved Seither. Manuel Comnenus 
regierede ester sin Fader Joannes fra 1143 til 1180. Under ham 
ginge Secherne over Donau, plyndrede i de Romersse Lande, 
vg indtoge den Bye Demnitzicus. Keyseren drog imod dem, men 
de vare alt gangne tilbage over Donau. Han satte sin Krigshcer 
over paa 500 Baade, og traf dem ved det BiergTenphornium, 
som steder til Tauro,Suchten (her viser Skribenten stg at vare 
eil siet Geographus, thi Tauro-Scyrhien er det Crimiffe Tara- 
rie, og Keyseren var uden al Tvivl i wallachier). Keyseren ud, 
viiste selv store Prsver paa Tapperhed i Slaget; Endeel Barba
rer bleve ihielsiagne, og omtrent 100 fangne, hvoriblam Lazarus, 
en tapper Mand, og en af deres anseeligste phylarcher. De 
ovrige reddede sig med Flugten i de biergigte Egne. Keyseren 
bavde ellers vgsaa Sather med sig paa sin Side. Noget efter 
komme payinakerne (saaledes kalder han dem her), tilligemed an, 
dre Folk, Dalmatierne til Hielp imod Keyseren. En Tid ester, 
omtrent som det synes 1160, fik Keyseren at vide, at Sicherns 
vare atter gangne over Donau; .-an skyndte sig derover imod dem, 
men de vare allerede gangne tilbage for hans Ankomst (77). Ni
cetas (78) beretter, ar da Scprherne engang vare gangne over 
Donau, og en vis Ealamanus blev sendt imod dem, vovede han 
uforsigtigen et Slag, som derfore og blev tabt, og mange tappere 
Mcrnd mistede, og han selv saaret, hvoraf han dode. ©ederne 
lagde Byttet paa deres Heste, vg vendte hiem. De gaae letover 
Donau, og ere meget svede i at plyndre. Deres Baaben ere et 
Kaagger, fuldt af Piile, som hoenger dem paa Ryggen, og Bue. 
Nogle svinge ogsaa Kaste-Spyde. Deres Heste, som fast alle ere 
Hopper, bcere dem i Strid) vg fode dem med deres Blod, til 
hvilken Ende de flaae en Aare paa dem, og tiene dem, som der 

siges,

(77) Cinnamus ib. t. n. P, 42. 43.48. & 92. Han flutter sin Historie med 
Aar 1167.

(78) ib. r. 12. p. 49.
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siges, til en fcriss Brug (Samme Bessylbning, og flere af samme 
Art, giores endnu imod de Zaporowiffe Lofackcr). De gaae 
over Floden paa en Hud, som er fyldt med Kork, og som er saa 
tot, at ikke den mindste Draabe kand komme ind. Hesten lade de 
svomme foran, og holde i dens Svands. Paa Hesten legge de 
Sadelen, og andre fornedne Krigsvaaben. Aar 1152 lod den 
Russiske Stor-Fyrste Isjaslaw oprette en Leper ved Wsewolo- 
disch af Lerendtrscher, Tyrker ogparzinaker, for at give agt 
paa polowzternes Bevcegelser (79). Ifaacius Angelus regiere- 
de i Grcrkenland fra n85 til xipj. Han overvandt Llacherne 
i et Slag, som derpaa flyede over Donau til de angrcendsende 
Gcyther. Men Llachernes Konge Afan kom kort efter tilbage 
med mcrgtige Gcyrhiste Hielpe^Tropper, og ssaffede Romerne 
siden meget at bestille (80). Udi hans Tid var det og, at den 
tapre Tydsse Keyser Friderich Barbaroflafcrog Landveyen til Jeru
salem, for at rive den af Mahomeranernes Herüber. Saasnark 
han var kommet over Donau noget ind i Lulgarier, blev han 
paa snevre og steile Steder angrebet af Hutner, Alanec, Lul, 
parer og pincennaeer, hvilke handog lykkeligen tilbagedrev (81). 
Ved disse Hutner forstaaes tydeligen nok Huner, og uden Tvivl 
Uzer, som have boet der fra ben Tid af de giorde det store Ind
fald, og lidde den store Obeleggelse. Men merkeligt ssulde det 
vare, om Alaner endda boede der fra det femte 8eculo af, som jeg 
dog ey er ret vverbeviist om, efterdi mig endnu ere forekomne saa 
faa Fodspor efter deres Ophold i de Egne. Udi Alexii Comneni 
Tid, fom regierede ester sin Broder Ifaacius Angelus^ fra 1195 til 
1203, ginge Gcyrherne med endeel Llacher over Donau, og 
plyndrede adssillige Flekker i Thracien. Ved denne Leylighed for- 
tcrllesder, at de adssillige Hobe af disseBarbarer havde Befaling 
at modes ved et vist Sted, hvilket viser, at deep vare gandsse uerfarne 
iKrigs-Videnffaben. Udi dette Indfald faldt et anseeligt Bytte i br- 
resHcrnder, allerhelst de vare dragne frem indtil Rodostum. Paa 
Tilbageveyen bleve de angrebne af Gråkerne, som tabte Seyeren 
ved at falde all for tiligen paa Trosset. Noget efter plyndrede

Scythorne
(79) Müller p. 476,

(go) Nicetas Corp. Byz. t, 12. p. 196.

Gi) AnonyBJHS in ßeft. Dei p. Francos t, j, p. 1159.

SO?
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Gc^rherne med fire Krigsherre hele Macedsnien, bestege endog 
de stejleste Bierge, og angrede faste Byer; Plyndrede endeel 
Klosters paa der Bierg Ganus, og ihielfloge mange Munke (82). 
Joden Benjamin af Tudela i Spanien (8z), som noget efter 
Midten af dette Seculo reiste om i Verden, for at udforsse Joder
nes Tilstand, siger, at der kom fra alle Kongeriger Kiobmcrnd til 
Constantinopel, og deriblant ogsaa fra phasianke, ved hvilket 
Land Baratier tanker at han forstaaer enten Boonie,l eller Pan
nonien; men det sidste kan Haney, siden han navner desuden Un
gern, hvorfore jeg snarere kroer, ar han herved sigter payina- 
kernes Land, hvilket Baratier ey har kiendt; thi han mener, at 
denne Jode og Jofeph Ben Gorion har meenl eet og det samme 
Land, naar denne sidste Jodisse Skribent (84) taler om Pazi- 
nach, og Parzinach, legger det ved Donau, og lader Folket, saa- 
velsom Tyrker og flere, stamme fra Thogarma, hvorved Bo- 
chart (8>) gior den rigtige Anmerkning, atpayinac er detgamle 
Dacien, og anforer til Beviis herfor Suidam (86) i det Ord 

hvor han siger, at de nu kaldes patzinakiter.

§• 14-
Deres Bedrift Udi det 1366 Seculo havde Aar 1205 den Latinsse Keyser 
teridetizbcLe- Balduinus, som daregierede i Constantinopel, den Uhcrld, at blive 
culo. aldeles flaget og fanget af den Master Johannes, hvis Krigs- 

hcrr bestod af Gcyther og Blacher , hvorpaa de forste odclagde 
ncrsten hele Thracien med en mcrgtig Krigsbcrr, indtoge endogsaa 
mange Stcrder, Aprum, Rædeftum, Daonium, Athyra, Ar- 
cadiopolim, Meferam, Ziirulum, hvor de drcrbte utallige Men
nesker , endog Born i Vuggen, forke mange bagbundne bort med 
sig, ja brcendte endog nogle levende, og forsturrede alting lige ind
til Constantinopel selv. Da varder og, atGcycherne lode nogle 

af
(82) Nicetas Corp. Byz. t.12. p. 265, 266 & 270.

(83) Voyages traduits p. Baratier zvo. t. 1. AmB. 1734. p. 45.

(84) 1. l. c. l. p. 3 og 4.

(85) Phaleg I. 3, c. 15. p. 226.

(86) Æ. Porti t.i. p.637.
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af de deysigste Fanger pidste, og siden vphcenge, deres Guder til 
Mre; fa« og endeel fangne Grerker levende begrave tilligemed de
res Dode, saa vel dem der vare dsde natmligviis, som dem der 
vare flagne i Krig, og desuden nedgrave deres, nevnlig Secher
nes, hurtigste Heste, Buer af Horn, og tve-eggede Sverrde (87). 
Ved denne Fortalling maae merkeS, at Nicetas og flere Byzan- 
tittste Skribenter fra de Tider kalde Bulgarier Mysten, og 
Bulgarerne Myster, med deres gamle Navne. Georgius Acro- 
polita (88) fortcrller, at, efter den stridbare Bulgariste Konges 
Johannis Dsd, besteg hans Ssster-Son Phrorilas eller Borilas 
Thronen, og cegtede hans efterladte Enke, etScythistFruentim- 
tuer; men den n«st forrige Bulgariste Konge Afan hans Son 
Johannes flyede til Gcycherne, og siden til Rufferne, kom efter 
nogle Aars Forlob iglen, fangede og blindede Borilam, og beme
strede sig Riget. Men dette steede ey for efter 1220, da denGrcr« 
kiste Keyser Theodorus Lafcaris > som regierede i Niccra, var 
Vod, og Joannes vueas var kommet i hans Sted, som forst dsde 
1255. Under denne Herre lidde Scytherne et stort Nederlag (89), 
og bleve nsdde til at forlade deres Land; thi Tatarerne trcengde 
dem saaledes ved idelige Indfald og »formodentlige Overfald, og 
Drcrbte saa mange af dem, at de ovrige, hvorvel i storste Mcengde, 
flyede med Koner og Born fra deres Land, ginge paa opblerste 
Huder over Donau, og nedsatte sig, hvor meget end Bulgarer
ne raabte imod, deels i Macedonien, og deels ved den Flod 
Hebrus, ogsaa kaldet Maciya, der flyder fra det Bierg Hor- 
mus. Saaledes blev det payinakiste Rige forstyrret ved Ta
tariste eller Mungalste Regenter af Cingiskans Afkom, og maae 
dette verre steet ester 1229, saasom Skribenten haver sorud for
talt, at Balduin II. haver bestiget Latinernes Throne i Constanti- 
nopek. Dersom payinakerne ey tilforn havde mistet deres Lande 
osten for Dnieperen, saa mistede de dem nu gandste vist, tillige
med alle de ovrige. Saasom Tatarerne efter 1240 gjorde deres 
store Indfald i Polen og Ungarn, saa tiener ogsaa dette til at 

stadfæste
(87) Nicetas Corp. Byz. t. u, p. 323. 325. Z26. ZZI. ZZ2, Z35»

(88) ib. p. 10. 14.

(89) ib. p. 23.
Qq
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" stadfæste Acropolitæ Tids-Regning, efterdi payinakerneo Land 

laae paa Tararernes Vey, naar de vilde til bemeldte Lande. Man 
maar dog ey troe, at alle paymaker, og fornemmelig alle Bla
cher, der boede strsdde iblant dem, have da reent forladt det 
gamle Dacien, eftersom et Landstab deraf kaldes endnu XValla- 
chier, og wallachernes, saavelsom Moldauernes, Sprog og 
Sæder vise intet Tacarisk, og det Fremmede, som deres Sprog, 
foruden nogle Latinste Ord, indeholder, ey heller striver sig fra Ta
tarerne , og at alle payinaker da ep bleve udjagede af Dacien, 
stal kort herefter ved et uimodsigeligt Vidnesbyrd bevises. Det 
lidet, som endnu staaer tilbage at fortælle om payinakcrnes Be
drifter, bliver nu allene at tilffrive dem, der boede sonden for 
Donau. Disse grumme Folk vare ey saa snart komne over be
meldte Flod, forend de plyndrede Det hele platte Land i Macedo- 
nien, indtoge endog smaae Stader, drerbte mange, og giorde 
mange Fanger; Siden indkode og Bulgarer sig i Forbund med 
Larinerne i Constantinopel, imod den Grcekiste Keyser Joannem 
i Niccea, men uden at giere ham stor Skade. Noget efter (90) 
overtalte Joannes et anseeligt Antal Scyrher ved Gaver, at for
lade Macedonien, og at komme over til sig til 2lsien, og tvang 
ved deres Hielp en anden Grækist Keyser Joannes, der regierede 
i Thesialonica, til at nedlegge Den Keyserlige Værdighed. Efter 
Joannes Ducas regierede hans Son Theodorus II. til 1258. 
Under ham steede Det (91), at Den Vulgarise Konge leyede 4000 
Gcpcher imod ham, hvilke ved Didymorcrchum overvunde eit 
Romerff Har, fordi de vare let bevabnede, og Buestyttere, og 
Romerne derimod havde deres tunge Vaaben paa. Dog bleve 
De fleste af dem kort ester omkomne ved Bizya. Michael Palæo- 
logus regierede forst som Formynder for Den unge Joannes, Keyser 
Theodori Son, fra 1258 til 1263, og siden fom Keyser til 1283. 
Han tog Constantinopel fra Latinerne Aar 1261. Om ham mel
des Der, at han i samme Aar havde Scpthec i sin Tieneste (92). 
Efter Michael regierede hans Son Andronicus til 1328; Men 
da Pachymeres, som beskriver baade hans og Faders Historie, 

flutter
(90) ib. p. 28 29.

(91) ib- p. 93-

(92) Pachymeres Corp. By?; r. 13. i. 2. p. 78. c. it1, ' ■
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flutter den med 1308, saa maae det sidste, jeg nu har at forcer lie 
om payinakernes Bedrifter, vcrre skeer for den Tid, og ester 
Folgen af Tingene ar domme, thi Skribenten har ingen Aarstal, 
maae det endog have tildraget sig for 1290. Fortællingen er da 
denne, at omtrent 10000 Gcyrher af Landene ved Donau rot
tede sig sammen, uvist ved hvad Leplighed, og droge igiennem 
Bulgarien og omliggende Lande, som de plyndrede, indtil Bier
gene, i Tanke, at plyndre Makedonien og Thracien, men bleve 
af den Grcrkiske General Umpertopulo ncrsten alle omkomne i et 
Slag, og de ovrige enten druknede i en Flod, eller bleve adspred- 
De (93). Endstiont vel ikke i denne Fortcrlling siges, at disse Scy- 
rher vare fra Landene norden for Donau, saa flutter jeg det dog 
deraf, ak de siges at have draget igiennem Lulgarier, hvilket ste
der lige til Donacis sydlige Bredder. Jeg flutter ogsaa, ar den 
Tarariffe Konge Nogas, som paa de Tider udbredede sin Magt 
vidt og bredt i Landene mellem Donau og Tanais, haver nodet 
dem til at vandre ud.

§ if.

Nu vil jeg til Slutning kun anfore endeel Nyeres Meninger 
om dene Folks Herkomst og Navns Oprindelse, saa og om, hvor 
deres Levninger ere afblevne, og endnu findes. Strahlenberg (94) 
paastaaer, ac payinaker og Drewlianer ere eet Folk, at dehave 
Navn af Pecfch eller Pietfch, som paa Russisk stal betyde en 
Hund, hvorover han formoder, at de af Herkomst have vcrret 
Huner, tcrnker og, at de maaskee kand vcrre eet Folk med degamle 
peuciner. Men lad end vcrre, at Russerne kalde en Hund omtrent 
saaledes; thi udi mit Russiffe Lexicon staaer Pell, hvilken sidste 
Bogstav dog udtales med cn ftcerf Sibilus, saa blive payinakerne 
dog derfor ey til Huner, thi udi intet af de ostlige Sprog kaldes en 
Hund som hos os og de Tydske, hvorvel jeg dog gierne tilstaaer, 
patzinakerne maaskee ey selv have kaldet sig saa, men snarere Lan
gar, og at Russerne have af Had tillagt dem dette Navn, som 
fra dem er kommet til Bpzanrinerne. At payinakec skulde vcrre 
de samme som peuciner, er og en grundfalsk Mening, hvorvel 

£tq 2 tvende
(93) Pachymeres ib. k. 14. I. 1. c. 29.

(94) Nord- und -Östliche Theil von Europa und Asia,?. 271 & 272. nor. a,.& d. 
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tvende langt stsrre Mcrnd end Strahlenberg have og vcrret af den, 
nevnlig Lucius (95) og Mafcov.(96); Thi deterbekrendt, atpeu- 
ciner og Lastarner vare begge eet Folk, og begge Tydsse, faa og, 
ar de boede ved Dsnan for Christi Fsdfel, da payinakerne der
imod forst komme der imod Slutningen af der 9de Seculo. Det 
hoyeste man kunde paastaae, var, at payinakerne havde tager 
deres Navn op, da de komme i deres Egne; men herved frafaldes 
e» allene den forhen anforte langt rimeligere Betydning af det 
payinakiste Navn, men endog forud fastscmes som afgjort, at 
det peucinske Navn haver vedvaret til det 9be Seculum, hvor- 
paa man dog haver hoyiigen Aarfag at tvivle, ey at tak om, at 
peucinerne have rimeligen aldrig kaldet sig faa, men Bastarner, 
og faaet dette Navn af Grcrkerne, for de mange Fyrre-Trceer, fom 
vopte i deres Land. At Drewlianer og payinaker have vcrret 
eet og det famme Folk, er og gandsse urigtigt, da deep engang havde 
foelleé Herkomst; thi jeg formoder de forste at have vcrret Slaver. 
Kulnnszkius (97) er dog underlig nok til at giere ey allene payi- 
naker, men og pol-wzier, Varager, Drewlianer og Jazy- 
ger, til Folk af Sarmatiss eller Russiss Herkomst, det er at sige, 
Slaver, hvilke dog kun de tvende sidste vare. Han mener og, ar 
payinaker have Navn af Brand, fordi de maasseepleyede levende 
at brcrnde Mennesser i deres Offere. Nu har jeg vel tilforn anforr 
en grufont Offer-Skik af Dette Folk, men at de brcendte Mennesser, 
derom finder man dog intet. Paa Polss heder Brand Parzenie, 
men mig fynes, at det er for meget adssilt fra dette Folks Navn. 
Wilde man endelig udlede det af det Polffe Sprog, faa var det 
rimeligere afPedze, o: jeg jager, jeggaacr hurtig frem, ogkundr 
da sigtes til deres egen Hurtighed, eller og af Pedzony o: jeg bli
ver jaget, hvorved kunde sigtes til deres Flugt for Uzer og Lha- 
zarer. Pray (98) anforer adssillige, fom haver giort dem til Ven, 
der, hvilket han dog billigen forkaster, ogPeucerum, fom mener, 

at
((/5) De Regno Dalmatiæ I, 6. c, 5. in Schwandtneri Ser.Ung, t. 3. p. 461*

(96) Ges. d. TeuLsch. p, IL Anmerk, p, 196. De rebus imp. a Conrado I. 
p, 145. nor. 5,

(97) In Specim, EccL Ruthen, ap. Pray in Annal, vet. Hunor, p. 324. & 
ap. AfTeman in Kalendariis EceL univ. r. 3. p, six

fe8) ib. p. z-z. 3-4- 386. 387.
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at ve have faaek Navn af ven Pslste Grav posen, hvilket ogfaa 
er urigtigt, da de aldrig have boet ved Ven. Selv mener han, ar 
de have varet Huner, dog uden Brviiß, og tcrnker, arden ene 
Stamme Gyla haver boet i Siebenbürgen, indtil den Ungerste 
^ongc Stephanus I. indtog det, da det dog er klart af Keyser Con- 
ftantino, at patzinakerne aldrig have eyet bemeldte Land; Han 
mener vg, at dette Folk aldrig haver nedsat sig sonden for Do, 
nau, men allene Dlacherne, hvilket jeg dog forhen haver viistan- 
derledes, saaog, at Ctimancr havevåret eet Folk med dem, hvil
ket er gandste urigtigt, og at Srculer stamme fra dem, som jeg 
en anden gang stal undersoge. Den larde Paftorius (99) mener, 
at de have faaet Navn enten af Floden phajro, eller af peuct- 
nerne, hvilken sidste Udledning han mest bifalder, saasom han der, 
ved best kand giere dem til Sarmarer eller Slaver; Men hvor 
urigtigt alt dette er, mener jeg, at det hidindtil af mig anfortr 
noksom haver viist. Deguignes (100), som med saa stor Flid 
haver strevet Hunernes Historie, mener, at omtrent ved Aar 722, 
for og efter, ere af adstillige Tyrkiste Horder udspirede Chazarer, 
Uzer, payinaker og Ungarer, folgeligen have de alle egentlige« 
vcrret Huncr, da han gior Tyrkerne til en Green af dem; Dog 
alt dette fremsatter han uden Beviis, hvorfore jeg snarere holder 
mig kil min Formodning, at patzinakerne ere Herodoti Gan- 
darii, hvilket gier det rimeligere, at de have varet beflagtede med 
Massageter end med Issedoner, Hunernes formodentlige Dram
fadre. "Saa mange Urigtigheder hos de nye Skribenter komme 
deraf, at de ey noye have last og sammenligner De Gamle. Men 
ingen er mere suld af Urigtigheder end PeyfTonnel (101), en af de 
nyeste: Han siger, at patzinakerne vare af Herkomst Vender, 
folgeligen Slaver, og havde Navn af Byen Poftn; at Uzer og 
Madgiarer vare eet Folk, som maastee dog er en Trykfeyl, og 
at der staaer ou i stedet for et; at Uzer og Madgiarer, efterak 
have forst bortjaget patzinakerne fra Tanaio, toge siden Wa(# 
lachicr og Moldau fra dem, fulde ind i Ungern, eg mangede 
sig med Tyrkerne, som da boede der, og at patzinakerne derpaa

siyed«
(99) De origin. Sarmat. p. 43. 50,

(100) Hift. d. Huns t. j. part. 1. p^ 2^0.

(toi) Obfery, geogr. 4to. ä Paris 1765. dans Ia differt, p, 37. Z8.Z9.4D.
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flyede til Bosnien, fom de gave Navn, og hvor endnu Slavo- 
nist tales, hvilket beviser payinakernes Giaviffe Herkomst. 
Hvad dette sidste i sarangaaer, saa kand Bosnien ey have Navn 
af dem , efterdi Keyser Conftantinus (102) allerede taler om det 
Land Bosona, og siger, at Gervierne eyede der tvende Byer, og 
det desuden er rimeligt, at de stamme fra Pcolemæi Bieffi, el 
Garmarist Folk. Sit Leunclavius, som Peyflonnel anforer, 
Peucerus, Gagirinus, Herberftain &c., Skribenter af det 16de 
Seculo, have begaaet mange Feyl i disse ostlige Folks ^Historie, er 
ey at undres over, da deres Sprog vare ncrsten gandste ubekiendre, 
og derimod have faaet noget mere Lys i vore Tider, og saa mange 
herlige historiffe Skrifter ey endda bekiendte, som siden ere komne 
for Lyset; Men at de Nyere giere det ey bedre, kand paa ingen 
Maade undffyldes, allerhelst den udedelige Bayer haver viist Dem 
er gandsse ander Exempel. Til Slutning viljegansore mm Mening, 
hvor Levningerne af payinakerne ere afblevne. Naar man da 
betragter, at de have boet i Bulgarier, ogiwallachier og Mol
dau, og tilligemed finder, at i Bulgarernes Sprog er, foruden 
det Slaviske, noget sardeles fremmed, og i wallachernes, for
uden det Latinste, ligeledes, saa er intet rimeligere, end at mange 
Mennester Der stamme fra payinakerne. Den kerDe Lucius (103) 
og den ypperlige Bayer (- 04) have derfor ey gandste Urer, naar de 
mene, at wallacherne stamme fra patzinakerne; thi det maae 
tildeels vcrre rigtigt, dog maae det ey udstrcrkkes til alle, meget 
mindre maae man med dem holce for, at payinakernes Navn 
er bleven forandret ti! Wallacher eller Blacher, saa at der sidste 
ffulde ey forhen have varet kil; thi Blachecne ere et Folk for sig, 
og have lange boet iblant de andre, og rilsidst opfluget deres Navn, 
efterat De fleste vare bievne af Tararcrne Dræbte eller bortjageDr. 
Udi Ukraine, og paa Den ostlige Side af Dnieper, synes Derimod 
intet Spor at vare blevet tilovers efter patzinaker, og er alk der 
opfyldt med Losircker og Tatarer.

(102) De adm, imp. Corp. Byz* t. 22. p. 84.
(103) De regno Dalmatiæ &c. in Schwandtneri Ser. Ung. te z. p. 4^4. 

455 & 461. L 6. c. 5.
(104) Begeb, v. Azow. p. 41 & 47»
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