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Sprog er et Instrument, paa hvilket Tanken angives., Tanken, 

selv, ja ofte en heel Række af Tanker er et Oiebliks Handling. 
Denne Aandens oiebliklige Handling taber Liv, hvis den ikke ved 
Sproget hurtigen meddeles. I Sprog er derfor Tanken Væsener; 
Ordene og deres mangfoldige Forbindelser Midler. Er Sproget 
af den Beskaffenhed, ar Tanken ei alene kan angives med Kort
hed, men og med Kraft, Klarhed,. Fuldstændighed og Reenhed,, 
ere Sprog og Skrivekunst bragte til den höieste Fuldkommenhed. 
Sprog er en af de störste Opfindelser og kunstigste Indretninger, 
jeg kiender. Endog dets forste og raaeste Anlæg afgiver-Reviis 
for Menneskeslægtens höie Ælde og dens Aands uhyre Kraft. 
Opfindelsen og det forste raae Anlæg ere egentligen det, der 
sætter Sproggrandskeren i störste Forundring; Tingen selv og 
den menneskelige Aands Gang i denne Opfindelse ere ikke forklar
lige uden ved at antage, at denne Gang har været meget lang
som, og har udfordrer et langt större Tidsrum, end man i Al
mindelighed forestiller sig. Tingen engang opfunden, og de 
forste Grundelementer fast anlagte, gaaer denne Opfindelse, som 
alle andre menneskelige Opfindelser, ad en jævn Bane og med 
lette Skridt sin Forbedring og fuldkomne Uddannelse imodet.
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Sproget, fra dets Opfindelses Öieblik af, staaer beständigen i nöieste 
Forhold til Nationens religieuse Begreber, til dens indvortes og udvor
tes politiske Stilling, og til Antallet af dens daadelige og tænkende 
Mænd. Almuen danner sig et eget Sprog, og bidrager ikke til dets 
Forædling, men vel til dets Berigelse; cultiverede Mennesker 
benytte i det selskabelige og daglige Liv Sprogets Cultur, og 
bidrage derved til dets Bciielighed og Fiinhed.

Forend jeg skrider nærmere til det fremsatte Spörgsmaals 
Besvarelse, vil jeg kortcligen anföre nogle forberedende og oply
sende Ideer, der tillige tiene til Overskuelse af Sprog-Cultiirens 
«Historie.

Jeg har i min ’Ungdom ril en vis Tid meget beskæftet 
•mig med det Ebræiske Sprog og de med samme nöie forbundne 
østerlandske Dialecter*  Saa meget har jeg deraf lært, at det 
Ebræiske og alle de østerlandske Dialecter og Sprog, der .ere be
slægtede med det Ebræiske, ere i deres Anlæg og Bygning ganske 
forskiellige fra alle andre Sprog imod Vesten.; hine have dette 
indbyrdes tilfælles, at de ere rige paa Ord, der angaae Menne
skenes daglige Liv og Haandtering, og som næsten alle male Ideerne 
for Indbildningskraften ; at de derimod ere yderst fattige paa Ud
træk for afsondrede Ideer, og paa forbindende Partikler; og at de 
alle have et Anlæg, ved hvilket Ideerne i störste Korthed kunne 
udtrykkes. Dette Anlæg til Korthed , .der især udmærker alle æl
dre Sprog fra nyere, have de østerlandske Sprog, hvilke ere 
mig bekiendte, tilfælles med .de ældre Sprog imod Vesten.
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Af ældre Sprog imod Ves-ten- er det Græske det oprindelig
ste, rigeste og det meest. uddannede ; det Latinske Sprog er blot 
en Datter af samme..

Besynderlig er den skarpt trukne Linie, hvilken trrarr, metf 
Hensyn til de ældre Sprogs torskiellige Væsen og. Anlæg, finder * 
imellem de bekiendte østerlandske Sprog og det Græske; der- fat
res os Kiendsgierninger, hvilke kunde giorc os Grunden til denne’ 
Forskiellighed begribelig.. Af Grækenlands-, allerældsre Mÿ tirer kien*-  
de vi den Forbindelse og det Sanwjvem, hvilke i den- flerneste
Oldtid Ægyptere og Phoenicerc have havr med Grækenland».' Af 
Ægypternes og Phoenicernes ældre Sprog have vi aldeles- ingen 
Levninger, der kunde sætte os i Stand, at bestemme den Ind-

hvilken hine Nationer have havt paa Grækernes Sprog..
Dog er det meget sandsynligt, at Anlægget i Ægypternes og Plioe- 
nicerncs Sprog har lignet Anlægget i de tilgrændsende Osterlændercs
Sprog; i det mindste, hvad de i de österlandske Sprog brugelige: 
Præf. xer og SuÆixer angaaer. Af Oldsagner er det bekiendr, at 
de Græske Bogstaver, ere fra 1 hae'niccrne ; men det Græske Sprogs 
forste Anlæg er, efter min Formodning, hverken fra Ægyptere*  
eller Pkoenicere. Dog kan det ikke nægtes,- at mange' Ægyo- 
tiske: Ord ere med deres- foran hæftede Artikel komne ind i .cføv 
Græske. Det er umueligt, at angive Oprindelsen- til det særegne 
Anlæg, ved hvilket det Græske Sprog ganske-afviger fra de. os 
bekiendte østerlandske, og bliver derved et for sig selvstændigt' 
og oprindeligt Sprog. Det Latinske Sprogs Afledning, og Uddaiv- 
nelse af der Græske Sprog bevidner disse tvende Nationers Histo
rie, og begge Sprogenes Uddannelse ig ennem Litteraturens forskieL
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lige Fpocher bekræfter det samme. Begge Sprogs Litterair-Histo
rie er for den philosophiske Sproggrandsker meget lærerig. Ingen 
Sprog have endnu saa fuldstændigen giennemgaaet alle Litteraturens 
Epocher, som disse tvende; vi have endnu Levninger af disse 
Sprogs Litteratur, efter hvilke vi kunne bedömme deres forste 
Uddannelse, deres höicste Fuldkommenhed og deres endelige For
fald.

Begge disse Sprog have den Egenskab, at man i færre Ord 
kan udtrykke sine Tanker end i nyere cultiverede Sprog. Denne 
Egenskab udgior den almindeligste og væsentligste Forskiel imellem 
det Græske og Latinske Sprog paa den ene, og alle nyere culti
verede Sprog paa den anden Side. Paa den ene Side kommer her kun 
det Græske Sprog i Betragtning, da det Latinske Sprog har Egen
skaben af Korthed blot af det Græske. Hvorfor har nu det Græ
ske Sprog denne udmærkede Egenskab fremfor alle nyere cultiverede 
Sprog; og da denne Egenskab er, som vi ovenfor have seet, 
hoist fordeelagttg, er da ikke det Danske Sprog i Stand at imodtage 
den? Disse Spörgsmaale vil jeg her oplyse og besvare.

Det Græske Sprog er et af Hovedoriginalsprogene mod Vesten. 
Det har Egenskaben af Korthed tilfælles med alle oprindelige Sprog; 
fölgeligen og med alle oprindelige østerlandske Sprog. Denne Kort
hed er i sin först^Oprindelse ikke kunstig, men naturlig. Ved at 
sammenligne flere oprindelige Sprog med hverandre, finder jeg Gan
gen i deres Anlæg og Uddannelse at være fidgende : Uden Tvivl 
hæfter Mennesket sig ved visse paafaldende Egenskaber hos Tingene og 
deres forskiellige Arter; disae Egenskaber tænker det sig uadskillelige
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fra enkelte Ting og hele Arter; og derved faaer det med Tiden 
en Forraad af Substantiver» Ved dette all :rforste Anlæg i Sp - g- er 
Mennesker uden Tvivl i meget lang Tid blevet staacnde; man har 
udtrykt sig for hinanden , og man har forsuaet hinanden blot ved 
Brugen af Substantiver. Efter en meget langvarig Brug af blotte 
Substantiver, mærkede man, ar man ikke altid udtömmede Tan
ken ved Substantivet alene; man opfandt derfor Tillægsord, de 
siden efter saakaldtc Adjectiver, ved hvilke man nöiere b.'stemte 
og udvidede Begrebet, der allerede laae i Substantivet, og blev 
derfor som Prædicat sit Subject ganske underordnet. Denne Idee 
opklarer mig i et Oieblik et Særsyn ei alene i det Ebræiske, men 
og hos de ældre Græske Digtere, der altid har været mig særde
les paafaldende, ja endog uforklarligt, nemlig Brugen af Substantiver 
langt overvægtig i Forhold til Brugen af Adjectiver, og de fleste 
Adjectivers Dannelse af Substantiver. Med Tiden da man be
gyndte nöiagtigere at udvikle sine Ideer, og stræbde at give Ideer
ne, hvilke man meddelte Andre, Tydelighed og Fuldstændig
hed; da Subjectet tillagdes særegne Bestemmelser, og Pra dicatet 
ligeledes havde sine individuelle Bestemmelser; frygtede man, at 
disse Subjccrets og Prædicaters forskiellige Modi skulde forvexles, 
og derfor sögde man et almindeligt Udtryk, ved hvilket For
bindelsen imellem Subject og Hovedprædicat strax kunde bestem
mes. Dette erholdtes ved Opfindelsen af Substantiv-Verbet, der 
nu beständigen tiende som Copula mellem Subject og Prædicat» 
Her blev man uden Tvivl atter længe staaende, inden man faldt 
paa at danne Verber, i hvilke man lagde baade Copula og Hoved
prædikatet. At man meget sildigen er falden paa at danne Verber, 
slutter jeg deels deraf, fordi man, efter at have opfundet det

<'H. ScJ, Skt. 1805. zr Dth U N



98
substantiviske Hielpevcrb, i lang Tid kunde behielpe sig uden Ver- , 
ber, decís*  deraf, fordi Verbernes Opfindelse og Bestemmelsen af 
deres Brug forudsætte mange afsondrede og fine Ideer. Man rnaa 
derfor forestille sig, at man og i denne Deel af Sprogene, det
er den fineste og vanskeligste, er gaaen frem med meget lang
somme Skridt, Grækerne- have uden Tvivl for det meste dannet 
deres Verber ved at tilfoie i Enden af Nominer det oprindelige 
substantiviske Verb « eller <■«, og giort disse Verber til Eenstavel- 
ses-Ord. Længere hen i Tiden forandredes det oprindelige sub
stantiviske Verb ew til og da fik alle Verber Endelsen paa

Denne Endelse gik siden af Brug, men har i endeel Verber 
vedligeholdt sig. Grækernes. Verber, med Hensyn til deres oprin
delige Dannelse og Sammensætning, udtrykke derfor: den
Ting, eller jeg er handlende eller lidende i Forhold til den Ting eller 
den Person. Et Kunstmiddel, som det i Ebræernes Verber, nem
lig Piely Hiphil og Hitpael, ved hvilket smaa Forandringer og 
Bestemmelser i Verbernes Betydning kortcligen udtrykkes, have 
ingen oprindelige Sprog imod Vesten; Grækerne alene opnaae en 
Deel af dette Kunstgrebs Hensigt ved deres Terba media og deres 
Aorister, • Dualis, som Grækerne og alene bruge baade i Decli- 
nationer og Conjugationer, kunde maaskee være fra Osrerlænderne. 
Naar man nöie overvejer den dybe Skarpsindighed, der ligger skiult 
i Uddannelsen af Verbernes forskiellige Tempora ,især deres Aori- 
ster og Futurer; hvilken Skarpsindighed allerede forudsætter en 
meget dyrket Forstand; naar man tillige betænker de utallige Tilfæl
de i Tale og Skrift, der ei alene have ladet Grækerne fole Trang 
til slige fine Skielninger, men og ledet dem til den heldige Oo- 
findelse af en særegen optativisk Modus og til den lykkelige Idee
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af Verba media:' indseer man, at denne Sprogets fine Uddannelse 
har fordret langt mere Tid, end man i Almindelighed forestiller 
sig; og saa meget mere, som den fuldbyrdedes ikke ved specula
tive Theorier, men blot ved Praxis i Tale og Skrift. Partik
lernes Opfindelse troer jeg at være sildigere end Verbernes. Dog 
er i Partikle;nes Ælde atter Forskiel; nogle ere tidligere opfund
ne, andre sildigere. De allernödvendigste Præpositioner bör 
uden Tvivl sættes allerførst med Hensyn til Tiden. I det Græ
ske Sprog sporer man dette ikke saameget, som i det Ebræiske; 
thi i de allersidste Skrifter finde vi der Græske Sprog i den Hen
seende langt rigere end det Ebræiske; det Græske Sprog har i 
disse Oldtidens littéraire Monumenter allerede mange og tillige 
sammensatte Præpositioner, men det Ebræiske kun faa og det 
kuns enkelte. Fattigdom, i Henseende til Forbindelses Partik’ 
1er, sporer man ei alene i det Ebræiske, men og hos Græker
nes ældre Digtere, især hos Homer; derfor kan man, som be- 
kiendr, udtrykke Ebræernes T^au og Grækernes xai og hos
Hon er med alle de Forbindelses-Partikler, hvilke mætningernes logiske 
Sammenhæng og Forbindelse tillade. Rigdom af beqvemme Forbin
delses-Partikler er derfor til alle Tider et sikkert Kiendetegn paa et 
Sprogs hoie Cu’rur ; denne fine Deel af et Sprog faaer ikke sin rigtige 
Dannelse, forend Sproget i Skrift ofte er brugt af Philosopher og tæn
kende Mænd. Jeg tor sikkert paastaae, at intet Sprog, endog de 
nyere cultiverede Sprog ¿beregnede , har, hvad Forbindelses-Partikler 
angaaer, den Fuldstændighed og Bestemthed, som der Græske. Da 
man i Verberne ikke udtrykde alle de Bestemmelser, der strax i 
Særningerne maae henfores til Hovedprædicatet, opfandt man et 
Slags Partikler, hvilke skulde udtrykke alt hvad man i Hoved-

N 2
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prædicatet kunde önske nöiagtigen bestemt', og derfor i Gramma
tikerne kaldes Adverber. Disse hore uden Tvivl til de sildigste 
Opfindelser i Sprogene ; thi deres Savn kunde letteligen ved Sub
stantiver forbundne med Præpositioner erstattes; hvilket og virke- 
Iigen er Tilfældet i det Ebræiske, hvor Adverber paa denne 
Maade udtrykkes, og, om jeg erindrer ret, i alle beslægtede Mund
arter. Denne Erstatnings-Maade findes hyppigen anvendt hos de ældre 
Græske Digtere ; omendskiönt den hos disse vel ofte turde være 
en blot poetisk Form. Artikler kunne vel rænkes ligealdrende med 
Nominer; men Pronominer anseer jeg for en meget sildigere 
Opfindelse: jeg er bragt paa denne Mening, ved at betragte 
Pronominernes Ufuldstændighed og Ubestemthed i det Ebræiske*  
Hvad jeg her korteligen har sagt, kan ansees som en Afsondring 
af Sprogkyndighed, bragt i Form af en Theorie; denne Theorie 
har jeg, ved at lægge nöie Mærke til Naturen, virkeligen fun
der bekræfter. Man lægge Mærke til smaa Born ; hvert Barn
har sine særegne Lyde, ved^hvilke det begynder at ville danne
sig et Sprog. Af alle de Börn, paa hvilke jeg i denne Hen
seende med storste Opmærksomhed har agtet, havde hvert 
dannet sig særegne Lyde, ved hvilke det raabde paa Forældre, 
Sodskende, Næringsmidler og Legeröi. Men alle disse Börn 
havde dette tilfælles, at disse fórste Lyde bestode blot i Nominer, 
deels propria, deels appellativa*,  sildigere brugdes Verber, og 
allersidst Artikler, Pr^iominer og Partikler*

Korthed og Fattigdom i de ældre Sprog forskaffe underti
tiden Tankernes Udtryk den Kraft, vi saa höiligen beundre. 
T ette Tankernes kraftfulde Udtryk endog i de raacste og fattigste
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Sprog grunder sig paa den allerede i Begyndelsen af denne Afhand
ling anförte Erfarings-Sætning, at Tanken er en oiebliklig Hand
ling af den menneskelige Aand; og at denne Aandens Virken, 
naar den skal yttre sig uden for Mennesket og meddeles Andre, 
taber af sin indre Kraft i Forhold til den længere Tid, den mundt
lige eller skriftlige Meddelelse nodvendigen fordrer; i jo kortere 
Tid Tankens Udtryk kan fuldendes, desto meer Aand forbliver 
i Tanken, og de med faa og fyndige Ord fremstillede Ideer 
faae just ved denne Korthed i Fremstillingsmaaden det, vi kalde 
Fynd, I de ældre Sprog er, saalænge Sprogene endnu ere raae 
og fattige, denne gode Egenskab af Korthed og Fynd i Tanker
nes Udtryk en Folge af Armod og Nødvendighed ; anderledes 
forholder det sig med rige og uddannede Sprog; hvilket jeg siden 
efter med Anvendelse paa det Danske Sprog tydeligen skal udvikle.

Denne Korthed i Tankernes Udtryk, der saavel i det Græ
ske Sprog, som i alle Oldtidens oprindelige Tungemaal, var et 
væsentligt Særkiende , uddannedes beständigen ¿blandt Grækerne 
under Sprogets idelige Stigen i Cultur. Nationen var fuld af 
Aand; dens Statsindretning var af den Beskaffenhed, at dens 
Sprog daglige« brugdes i Statens offentlige og vigtige Forhandlin
ger; Krige og vidtudbredte Forbindelser forögede Antallet af Statens 
Anliggender, og giorde de derved foraarsagede Debatter vanske
lige og forviklede, hvilke for det meste ved offentlige Taler og 
mundtlig Foredrag bleve bragte i Rigtighed og afgiorte; thi naar 
For og Imod vare af Nationens offentlige Talere fremsrillcde, 
stemmedes af Folket efter disse mundrligen foredragne Grunde, 
og Tingen afgiordes efter denne Stemming ved et offentligt De- 
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eret. Sproget blev under denne livfulde Sratsstyrelse tillige 
beriget og ud4an.net af de talenrfuldeste Digtere, Historikere 
og Philosopher. Nationens religieuse Indretning bidrog ei heller 
lidet til denne Sprogets hoie Cultur.

Dette Grundanlæg af Korthed, som det Græske Sprog 
havde tilfglles' med alle oprindelige gamle Sprog,’ og som var 
grundet paa Fattigdom, • .Trang og Nødvendighed, blev siden 
under Sprogets gradvise Cultur uddannet til den hóieste Grad af 
Fuldkommenhed, og udgiorde til alle Tider dets Hoved- æi hien
de ; hvilket det i Tidens Længde for en stor Deel, men ikke 
ganske, som jeg strax skal- vise, meddelte sin eneste lAffodning. 
nemlig det Latinske Sprog: thi der er vel i der Coptiske Sprog 
mangfoldige enkelte Græske Ord; men derre Sprog har et eget 
Grundanlæg, der er ganske forskielligt fra Grund mlægget i det 
Græske, og bor ansees som meget forstyrrede Ruiner af det gamle 
Ægyptiske, paa hvilke sees enkelte smaa Munke-Hytter og hel
lige Eremirboliger, hvortil enkelte Bygningsmaterialer ere samle
de fra en kort for og noget efter vor Tidsregning i Ægypten gang
bar Græsk Mundart. Enhver, der kiender det nu saakaldte Cop
tiske Sprog og dets Litteratur, forstæder min Lignelse.

Grundanlægget til en særskilt Endesforandring for hver en
kelt Casus i det Græske Sprogs Declinationer maa være fra et me
get fiernt Old. I den Græske Grammatik og i Sprogets Historie 
og Palæographie kunne vi ikke opspore dets allerforste Anledning 
og Oprindelse. Jeg tor næsten paastaae, at det ved denne ene 
heldige Grundindretning har erholdt de fleste af de Fortrin, hvil-
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ke saa hoiligeh udmærke det fra alle ældre og nyere Sprog. 
Det Latinske Sprogs Declinationer kunne alle henfores til de Græ
ske, efter hvilke de og virkeligen vare dannede; dog maa man 
i slige Jevnforelser beständigen tænke sig den ældre Æolisk-Do- 
riske Dialect, hvilken havde megen Overeenstemmelse med det 
gamle Pelasgiske, efter hvilket især, da nogle Stammer af Pe- 
lasger, som de Græske Myther fortælle, i den fierneste Oldtid 
landede som Soroverc paa Italiens Kyster og der bosatte sig, det 
Latinske Sprog fik sin allerførste Dannélse. Hvilket i Lanzi's 
Sandio di lingua Etrwca af Pelasgiske. og Etrusciske Skriftmonu
menter herligen er oplyst og stadfæstet. Ved de foregaaendc Sprog- 
Afsondringer og ved , Lanzi’s Undersøgelser over Italiens gamle 
Mundarter ledes jeg til en Formodnings der ikke er uvigtig, 
nemlig at den ældgamle Pelasgiske Mundart, efter hvilken Lati
nernes Sprog har faaet sin Grunddannelse, var til den Tid over- 
maade fattig ; thi det Latinske Sprog har ikke fra- det Græske 
hverken Partikler, nogle Præpositioner undtagne, ei heller Prono
miner; men maa have faaet disse deels af det gamle Osciske, en 
gammel Grund - Mundart i Italien, deels af andre derværende gamle 
Galliske Mundarter, Endog i Henseende til Verber maa det 
Græske Sprog til den Tid have været fattigt, og aldeles ikke 
havt de Fordele af dets Aoristet, Fururer og Verba media, hvil
ke det siden efter i Tidens Længde erholdte; hvorfor vi ei hel
ler i det Latinske Sprog finde ringeste Spor af disse det Græske 
Sprogs særegne Fordele. Imidlertid har hiin Fordeel af bestemte 
Endes-Forandringer for hver enkelt Casus i de forskielligc Decli- 
narioner givet der Latinske Sprog den største Deel af de Fordele, 
hvilke det har tilfælles med det Græske Sprog, og som alle fore 
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til den Hoveddyd, hvilken begge Sprog fortrinligen besidde, nem
lig Korjhed i Tankernes Udtryk. Hvorledes denne enkelte 'Om
stændighed i begge Sprogene kunde tilveiebringe Korthed, vil jeg 
her oplyse. Ved det faste Særkiende, som enhver Casus har i de 
Græske og Latinske Declinationer, kanen Mængde ellers fornödne 
Præpositioner udelades; dette er især Tilfældet med Genitiv, Da
tiv og Ablativ.- At Dualis, der i det Græske Sprog medbringer 
betydelige Fordele, ikke er optagen i det Latinske, leier mig 
paa den Formodning, at den etter den Tid, da det Latinske 
Sprog fik. sit Grundanlæg af det Græske, forst er blevcn brigt 
af Grækerne, som maaskee deri have fulgt deres Naboer imod Osren. 
For at kunne udelade Forbindelses - Partikler, brugde Grækerne den 
subjectiviske Accusariv med Infinitiv , og Latinerne fulgde dem 
heri nöiagtigen : i samme Oiemcd brugde Grækerne, der ikke 
havde Ablativ, den saakaldte subjectiviske absolute Genetiv med 
Particip; hvilket hos Latinerne, der havde Ablativ, forandredes 
til den saakaldte absolute Ablativ; for hvilke Sætnings - Forbindel
ser Reglerne i det Latinske ere de samme, som i det Græske 
Sprog. Dette Forkortnings-System, med Hensyn til Udeladelse 
af Forbindelses-Partikler, understottes i begge Sprogene ved hyp
pig Brug af Participer. Det Græske Sprog gaaer heri videre end 
det Latinske ved Brugen af den absolute Accusativ, hvorved det 
udelader der, vi i vort Sprog maatte udtrykke ved angaaende> be- 
træffende, i Henseende ■> med Hensyn til; og endeligen ved Udeladelse 
af det substantiviske Verb , hvor samme mueligen kan underfor- 
staaes. At læse Græske og Romerske Skrifter bliver derfor et 
Studium; og begge disse Nationer have i deres Skrifterendog 
i Henseende til Sproget, altid forudsat opmærksomme og tænkende
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Læsere. Dog vil jeg ikke undlade at anföre de Uleiligheder, 
som dette Anlæg og det derpaa byggede Forkortningssystem fore 
med sig.

Da alle Ordene i alle enkelte Tilfælde have deres fasté 
Endes-Forandringer, saa at Sætningernes logiske Forbindelse aldrig 
kan blive tvivlsom; ere Digterne, især de. lyriske, i Henseende 
til Ordenes Omsætning i en Periode, der undertiden er meget1 
lang formedelst indskudte Mellemsætninger, aldeles frie, og ep 
kiende intet andet Baand, end en fra fierneste Oltid af vedtagen 
Metrik, der undertiden grunder sig paa meget fine Principer i 
Henseende til Stavelsernes Quantitet. Det er derfor ikke saa me
get Sproget der gior hos Grækerne Pindar’s Oder og Chorene i deres 
Tragikere og hos Latinerne Horats’s Oder saa vanskelige at for- 
staae, som just denne Ordenes frie og udbundne Omsætning, 
der endog undertiden er forbunden med hyppige Udeladelser, især 
af Præpositioner og Forbindelses-Partikler, som med Udeladelsen 
af ¿wore eller elç to foran Infinitiver; hvilken sidste og hos La
tinske Digtere er hyppig. Hos Prosaisterne findes en vis Omsæt- 
ningsmaade vedtagen, der, med Hensyn til de nyere Europæiske 
Sprog og vor Maade at tænke og skrive, synes meget unaturlig; 
thi hos Grækernes Thucydid og Latinernes Salust og Tacitus, 
der især lægge Vind paa Korthed og Fynd, sættes undertiden al- 
lerförst forskiellige Bestemmelser af Subjectet; derpaa kommer 
först Subjectet selv; man længes meget efter Hovedprædicatet, 
men man er endnu meget langt derfra: nt^ komme flere Mellem
sætninger, der indeholde nærmere Bestemmelser af Tid og Rum 
eller andre Biomstændigheder, der angaae den fremsatte Tanke;

Vid. Set, Skr. >805. Jr Det, II Hafte, O
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hu folge adskillige Bestemmelser af Hovedprædicatet, og endelig slut« 
ter Hoyedprædicatet, efter hvilket man allerede i Periodens Begyndelse 
higede, denne lange og udmattende Periode, hvilken man nödvendigen 
maa læse om igien, for at overskue og fatte Tanken i sin hele Vide. 
Men just disse Ubeqvemmeligheder giöre det Græske og Latinske Sprogs 
Studium til et fortræffeligt Dannelses-Middel for den Ungdom, der 
tidhgen skal dannes til en meer end almindelig Cultur og til dyb 
Tænksomhed. Naturligviis at det her kommer meget an paa Læ- 
remethoden; denne kan være af den Beskaffenhed, at disse Ung
dommens Studier vorde höist gavnlige; den kan og være saaledes 
beskaffen, at Ungdommen derved aldeles spilder- sin Tid. Faste 
Regler, grundede paa lang Erfaring og pracriske. Indsigter, med 
idelig Hensyn til Ungdommens Kræfter og dens Forstands gradvi
se og langsomme Udvikling, ville i denne Methodik for Frem
tiden være af yderste Vigtighed; især da vor nuværende Ungdom 
er bebyrdet med saa mange og saa forskicllige Ting*  Man har i 
vore Tider rigtigen sagt, at ældre Sprog og Mathematik vare de 
Midler, ved hvilke Ungdommen især burde dannes. De ældre 
Sprog efter en rigtig og grundig Læremethode bibringe den stude
rende Yngling paa en practisk Maade en stræng Logik og en Let
hed, endog i sit Modersmaal, at tale og skrive rydeligen ; de 
lære ham at tænke og at forbinde sine Tanker; fra de lærde 
Sprogs Studium bringer han en practisk Logik ind i alle sit til
kommende Livs og Kalds Forhandlinger ; Mathematiken lærer ham 
at see paa nöiagtige og anskuelige Beviser, og at holde sig til 
Tingen. Naar nu tilföies et grundigt Studium af Modersmaalet, 
lidt Bekiendtskab med de nyere meest cultiveredc fremmede Sprog 
eg en beskuelig Kundskab om Naturens fornemmeste Hovedkræft
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ter og Egenskaber; er Ungdommens Dannelse, efter Tidernes 
nuværende Trang, virkcligen bragt til sin höieste Fuldkom
menhed.

Af dem, som i ældre og nyere Tider bave villet bevise 
Nødvendigheden og Nytten af de ældre Sprogs Studium, anföres 
sædvanligen den Hovedgrund, at dette Studium bidrager til Mo- 
dersmaalets Cultur. Saa ofte nu dette er sagt, og det meget rig
tigen; troer jeg ikke, at man tned dette Sagn hidtil har forbun
det en grundig og bestemt Tanke ; thi jeg finder i ingen af de 
nyere cultiverede Sprog en rigtig Anvendelse af de ældre Sprogs 
Cultur. At man i de nyere Sprog, der ere beslægtede med det 
Latinske, ja endog i det Engelske har optaget en Mængde Latin
ske Udtryk, ved hvilke man har beriget disse Sprog, er en 
Omstændighed, der i det Ærane, jeg har for, aldeles ikke kom
mer i Betragtning ; da jeg her blot taler om den Anvendelse af 
de ældre Sprog, der angaaer et andet Sprogs indre Væsen, og 
tiener til at forskaffe det Korthed og Fynd. En grundig og philoso- 
phisk Sprogkyndighed leder Sprogforskeren, nöie at skielne imel
lem et Sprogs Rigdom, og et Sprogs Egenskaber af Korthed og 
Fynd; vi ville kalde dette sidste Sprogenes indre Cultur, og 
det forste Sprogenes ydre Cultur. Alle nyere cultiverede Sprog 
have meget af den ydre Cultur, men dem fattes meget i Hen
seende til den indre Cultur; det Græske og Latinske Sprog besid
de fortrinligcn begge Cultur-Arter; i de nyere Sprogs Uddannelse 
har man blot benyttet det Græske og Latinske Sprogs ydre Cultur, 
men at anvende, saavidt mucligt, disse Sprogs indre Cultur paa 
nyere Sprog, har man hidtil næsten ganske forsömt. Vel er det
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sandt, at de nyere cultiverede Sprogs indre Væsen er saa aldeles 
forskielligt fra det Græske og Latinske Sprogs indre Væsen, at 
imellem disse forskiellige Sprog ingen umiddelbar Paavirkning 
kan tænkes muelig; thi for at kunne modtage slig Paavirkning, 
maatte de nyere. Sprogs indre Organisation have nogen Lighed med 
den i det Græske og Latinske Sprog; hvilke? aldeles ikke er 
Tilfælder. Det Forslag derfor, ligefrem at overdrage det Græske 
og Latinske Sprogs indre Fordele i de nyere Sprog , vilde være 
den störste Urimelighed; fordi man tilraadede en Ting, der 
var ganske ugiörlig. Den eneste Maade, man her kan gaae frem 
paa, og paa hvilken man hidtil ikke nöie nok har agtet, er den
ne: Efter at have lagt Mærke til alle de indre Fordele, ved. hvil
ke det Græske og Latinske Sprog saa særdeles udmærke sig for 
alle nyere cultiverede Sprog; finder man strax, at disse de æl
dre Sprogs Fordele ere grundede i visse Grundanlæg, der ere 
af en ganske anden Bygningsart, end de i de nyere Sprogf; 
imidlertid beholder man alle disse afsondrede enkelte Fordele i 
Erindringen, og i Brugen af de nyere Sprog söger man at erhol
de samme Fordele, men ved Midler, hvilke de nyere Sprogs 
Anlæg og indre Væsen forskaffe. Paa denne Maade kunde det 
Græske og Latinske Sprogs indre Cultur siges at virke paa de ny
ere Sprogs indre Cultur, ikke, umiddelbar, men ad en Omvei 
x>g ved en fornuftig Anvendelse» Dog er i de nyere Europæiske 
Sprog, hvad Grundanlægget og deres indre Indretning angaaer, 
megen Forskiellighed» Jeg tager her blot Hensyn til de nyere 
cultiverede Sprog, der ere mig bekiendte. Jeg kiendcr det Pohlske 
meget lidet, og det Ungerske slet ikke; jeg har imidlertid al Grund 
at formode, at i det Pohlske Sprog og de dermed beslægtede



Hovedmundarter ere betydelige Levninger af den Asiatiske Mund
art, hvilken Slaverne fra Asien afbragde med sig ind i Europa, 
og uden Tvivl passer de-t samme Tilfælde sig paa Hunnernes 
Sprog, og de derfra nedstammende Mundarter. Af alle nyere 
kultiverede Sprog, kommer intet Sprog det Græske og Latinske 
Sprogs, indre Væsen nærmere, end det Tyske Sprog; og det 
blot ved’de bestemte Endesforandringer af hver enkelt Casus, ikke 
saa meget i dets Substantivers som. i dets Artikels Declination; 
hvilke Artikelens Endesforandringer for det meste lægges til Grund 
for Adjectiyernes og Pronomin^rnes Declination, Hver enkelt Ca
sus faacr derved, ,ligesom i' det Griske og Latinske Sprog, sit 
-bestemte og faste Særkiende, hvorved man, i Ordenes meest 
.vilkaarlige Omsætninger, altid bestemt og sikkert kan udfinde Sæt
ningernes indbyrdes Forhold og deres logiske Forbindelser. Heraf 
reiser sig hos Tyske Digtere, især Lyrikerne, den selvsamme 
Ubundenhed i Ordenes Omsætning, som i Grækernes og Romer
nes Lyriske Poesier. Naar man vil forklare Klopstock’s Oder, 
maa man iagttage §amme Fortolknings-Adfærd, som naar man vil 
forklare;Bindar eller Horats. j Denne Fordeel i Sproget have de 
förste Tyske Prosaister rigtigen indseet, og derfor dannet deres 
Perioder ganske efter dem, de fandt hps Græske og Latinske Pro
saister. I denne Ordenes Omsætning mærker man, at de Ty
ske Prosaister : have nöie fulgt Grækernes og Romernes Vedtægt? 
at ende Sætningem eller .flere Sætningers Bygning med Verbet; de 
iagttoge denne Skik endog saæ nöie? at,-. da det • Tyske Sprogs
Natur ikke altid tillader denne Omsætningsrnaade, oplöste de de 
med Præpositioner sammensatte Verber, og hvor Verbet maatte 
■staae i Begyndelsen af Sætningen, satte de Præpositionen, med
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hvilken Verber var sammensat, f Enden af Sætningen. De er
holdte ved denne slaviske Efterlignélses - Maade kun lange Sætnings- 
Bygninger, fulde af Mellemsætninger, uden at erholde de Forkort
nings-Fordele, hvilke blot ere det Græske og Latinske Sprog 
egne, og som det Tyske Sprog, saavelsom alle nyere Sprog, 
ifölge deres indre Natur og formte Aâlæg, ikke vel kunne mod
tage. Det Danske Sprog er, i Henseende ril sit Grundanlæg, gan
ske forskielligt fra det Tyske Sprog; hint er vel ved det Angei- 
saxiske, af hvilket det i et ficrnt Old har -optaget mange enkel
te Udtryk, blevet beqvemt/ at dmodtage Berigelse af det Tyske 
Sprog; men begge Sprogene ere-i deres indre Natur af en ! gan
ske forskiellig Indretning, fórdi de-rés Oprindelse er meget for
skiellig. At man ikke nöie har iagttaget dette ? har skadet det 
Danske Sprog meget/

' r/j taxai t&ieígiCI sxjyT ; 'm i

Det Danske. Sprog har tilfælled med det Italienske, Franske 
og Engelske en Egenskab, der,’ i hvilketsomhelst Sprog den fin
des, er af betydelige Folger, den nenilig , at det i Decimerin
gen har faa Endesforandringer. I dehne Punct har ? det-Tyske 
Sprog meget store Fortrin for alle nuværende cultiverede Sprog;< >
men de forste, ' der i Skrift havde Ledighed, at anvende disse 
Fordele tii Sprogets indre Cultur, hâve i miñe Tanker ikke be
nyttet dem paa den rette Maade. Folgen af Mangel paa Endesfor
andringer i Decimeringen, saavel i. det Italiienske, Franske og 
Engelske som i det Danke, har været, at en Mængde Partikler 
efe i alle disse Sprog bievne meer eller mindre nödvendige, især 
Præpositioner, for at betegne de forskiellige Casus i Decimeringen*  
Vel kunde en st©r Deel af slige indflikkede Partikler have været 
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udeladte., hvis de nyere Sprögs föfste Bannere i deres Skrifter 
Tnere havde taget Hensyn til tænksomme og cultiverede Menne*  
sker, end til en raa og slöv Almue. Ved alt for stor Ængstlig
hed, ikke at være tydelig nok,. ,har rúan giort al Umage og 
Opmærksomhed, der hos en fornuftig Læser fra Sproget umid
delbar henvendes paa Tingen selv og Tanken, ganske unöd ven
dige. Ved at læse Skrifter i nyere Sprog kan man med hvilken- 
somhelst Bog, der falder een i Hænderne, giörc det Forsög, < jeg 
her vil anfóre. Ere Æmnet og Tankerne af Vigtighed for os, 
vedligeholdes vor Opmærksomhed under Læsningen; er Æmnet 
os ligegyldigt; er Foredraget aldeles ikke i Stand at beskæfte vor 
Aand. Man tage derimod hvilketsomhelst Skrift af den Græske 
eller Latinske Litteratur, hvor Æmnet i höieste Grad kan være 
os ligegyldigt ; Foredraget giver dog ideligen vor Aand Anledning 
til Eftertanke, thi man læser ikke en Sætning eller Periode, 
uden ved Ordenes bestemte Endesforandringer at nodes, at tænke 
sig Idéernes logiske Forhold; og paa de fleste Steder maa man 
i Tankerne tilföie en eller anden Partikel, et eller andet enkelt 
Ord, som Skribenten enten ved Talebrugen eller af Stedets Sam
menhæng med det Foregaaende forestiller sig letteligen at kunne 
underforstaaes. Mangel af bestemte Endes-Forandringer i Decli« 
neringens enkelte Casus giör, at Ordene i en Sætning eller i en 
Periode ikke kunne omsættes enten efter Indfald eller kunstigen 
.efter en vis Numerus. Man nodes, at sætte Ordene saaledes, 
at Læseren strax kan finde Subject og Prædicat, hvilke da, saa 
at sige, maae sættes i Forgrunden; Subjectets og Prædicatets 
Modi maae stilles hver paa sin Side ; Mellemsætninger og lange 
Perioder maae, saa meget mueligt, undgaaes; ere de uundgaaelige,r >
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indskydes de saaledes, at, i det Perioden gierinemlæses., man 
letteligen skielner dem» I det Græske, Latinske og' Tyske 
Sprog derimod ere Ordenes Omsætninger, formedelst Decimerin
gens kiendelige Endesforandringet d hver enkelt Casus, meget 
kunstige, og virkeligen ganske mod den1 menneskelige Forstands 
naturlige Indretning. I disse Sprog maa derfor endog den meest 
övede Læser, i det han kaster Oinene paa en Sætning eller er*  
Periode, i samme Öieblik fuldende Sætningens eller Periodens lo
giske Analyse; han maa i Ordenes Orden, der for hans naturli
ge Forstand er et Virvar, bringe hvert Ord paa det Sted , hvor
fra han hurtigen kan overskue hver enkelt Sætnings og hele Peri
odens logiske Forhold, Man indseer nu Grunden, hvorfor disse 
Sprog, som Sprog, fordre större Eftertanke og forudsætte en 
meer uddannet Forstand, erid enten det Danske, Italienske, Fran
ske og Engelske. Det er békiendt, at Ungdommen, den maa 
have nok saa store og tidlige Anlæg ¡ ikke er dygtig, at imod- 
tage Underviisning i det Græske og Latinske Sprog, forend i det 
iode og ute Aar; begynder man tidligere, skader man, fordi 
man arbeider imod Naturen. Man kan her indvende, at Tysk læses1 
og forstaaes af Born i Danmark af 7 og 8 Aar; Aarsagen dertil 
er, at Sproget er levende, er os overmaade nær og undertiden 
tilligemed Modersmaalét har virket paa- det spæde Barns Höreor
gan ; grammatisk og grundigen forstaaes det neppe af noget Barn 
förend i det rode og 11te Aar, der for Born under vor Him
melegn synes at være den forste ret mærkelige Epoche i Forstands
evnens Udvikling. • - '• ■

Af det foregaaende seek áít'saa, at Tilværelsen af bestemte 
Endesforandringer 1’ DeclinéringenS enkelte Casus eller Mangel af
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samme'udgiöre Hoved - Særkicndet imellem det Græske,*  Latinske*  
og Tyske Sprog paa den ene, og det Italienske, Franske, En
gelske og Danske Sprog paa den anden Side. Vi have i det
foregaaende seet Folgen af denne de sidstnævnte Sprogs Mangel y» 
nemlig Nödvendighed af en Mængde- Partikler,*  især Præpositio
ner, for at erstatte denne Mangel.. Jeg er' og. strax: i’ Begyndel- ’ 
sen af denne Afhandling, gaaen ud fra et Hovedprincip, ved hvilket^ 
jeg beständigen bliver staaende,- det nemlig ,* ar Tanken er' 
Aandens öiebliklige Handling; jeg paastaaer nu, at det allermind
ste Ord i en Sætning, om det endog kun bestaaer af to eller tre-' 
Bogstaver, saa snart det ikke*  er væsentligen fornodent" til Tan
kens rigtige og fuldstændige E< rstaaelse, svækker Tanken og gi ör" 
dens Udtryk mat og slæbende. Enhver*,  der har mindste Anlæg 
til Veltalenhed eller til en rigtig Declamation , maa'crkiendc Sandhe
den i dette: mit Udsagn;- Paa disse Forsætninger grunder jeg mit For
slag angaaende det Græske og‘ Latinske1- Sprogs*  Anvendelse til det 
Danske Sprogs Cultur. Min fölgerette Slutning i denne Anvendelse-*  
er folgende:’ Grækere og Romere have i Overensstemmelse medl 
Naturen stræbt i deres Tankers Meddelelse at’ folge1,, med Hensyn1 
til Tankernes enkelte Udtryk,, den strængeste: Sparsommelighcds— 
Lov; i det Danske , saavelsom i flere: nyere: cultiveredec Sprog,*  
findes en ei alene,, med Hensyn til Tankens Udtryk',*  ufornoden,*  
men og, med Hensyn til Tankens Fynd, höisr skadelig Ovcrflo- 
dighed af. enkelte Stavelser', smaat Ord-og Partikler;: mit-Forslag: 
altsaa efter disse Sætninger bliver, at man,, uden at giöre vold
somt Angreb paa vort Sprogs engang fra Arrilds Tid vedtagne Tale» 
cg Skrive-Brug, anvender det Græske og*  Latinske Sprogs Spar—

Vid. Sel. Skr, 1805. IV Del, U Hafte*-  P'
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sømmeligheds-Lov, saavidt vort Sprogs ganske forskiellige Natur 
Oprindelse tillade der»

1 det Italienske, Franske og Engelske Sprog er i mine 
Tanker denne Anvendelse af det Græske og Latinske Sprog ikke 
mecr udforbar ; fordi disse Sprog deels ved fuldstændige Ordbo
ger og en nöie bestemt Sproglære, deels ved en Mængde classiske 
Skribenter ere saa grundfæstede, at de ikke taale mindste Vold 
paaTale- og Skrive-Brugen, Det DanskeSprog derimod har ved slige 
Midler endnu ikke faaet en saa fast Indretning, at det jo kan 
¿modtage enhver Forandring, der sigter til dets Forbedring. 
Det har hidtil havt meget faa Ski / enter, hvilke man, med Hen
syn til Sproget, kunde kalde classiske; thi i et Sprog kalder jeg 
den en classisk Skribent, der fuldkommen har Sproget i sin Magt, 
.har i dette Sprog giort sig faste og rigtige Grundregler, og i dis
kes Efterkommelse allevegne er sig selv lig. Dog kan maaskee 
denne Omstændighed i Fremtiden gavne vort Sprog ; thi det er 
til Skade for et Sprog for tidligen at blive grundfæstet; hvorpaa 
det Franske Sprog i flere Henseender virfceligen tiener til Exempel» 
.Det Græske Sprogs langsomme, men stadige Stigen til den höie 
Cultur, det besidder, bekræfter den ikke sieldne Erfaring, 
at Sprog, saavelsom mange andre Ting, komme sikkrere til Fuld
kommenheds-Maalet ved en langsom Udövelse end ved overilede 
jog kunstige Theorier, Det er i den Græske Litteratur mærkvær
digt, at man i denne Litteraturs overblevne Levninger ikke fin
der det ringeste Forsög til grammaticalske Undersøgelser forend hos 
Plato; at vor nuværende Græske Grammatik har sin Oprindelse fra 
Alexandrinernes Tid; at den Först i Italien af nogle lærde fra
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Constantinopcl flygtede Grækere er bleven udarbeidet; at den i 
senere Tider ved Hollandske Lærde har faaet den Fuldstændighed 
og Berigtigelse, med hvilke den nu i lærde Skoler bibringes; 
og endeligen, at Græske Lexicographer forst efter Sprogets og 
Litteraturens Forfald fremstode. Denne Frihed for alle kunstige^ 
Baand har ikke lidet bidraget til Sprogets Rigdom og indre Fuld« 
kommenhed. Men jeg vil ikke raade nogen Nation, der elsker 
sit Fædrenesprog, heri at efterligne Grækerne; thi Omstændighe
derne ere langt fra ikke de samme.

De Tilfælde, i hvilke jeg, efter min Skrive-Praxis, troer 
at Grækernes og Latinernes Sparsommeligheds-Lov, i Henseendes 
til Tankernes Udtryk, kan i det Danske Sprog anvendes, vil 
jeg til Slutning korteligen anföre og tilföie nogle faa Bemærk
ninger.

1) Der er ganske andre Regler for Artikelen i det Danske- 
end i det Tyske Sprog ; den kan i hint Sprog i langt flere- 
Tilfælde udelades end i dette. Denne Tings rigtige Iagttagelse 
udgiör en af de fineste Vanskeligheder i vort Sprog.

2) Der gives Tilfælde, hvor man nödvendigea maa omskrive 
vort Genitiv ved en Præposition; man bruge Endes-Forandringen^ 
livor det er mueligt.

3) Vi have ingen Endes-Forandring for Dativ; for at betegne 
den, bruge vi en Præposition. I mangfoldige Tilfælde kunne vi 
udelade denne Betegnelse, naar vi i Ordenes Fremstilling sætte
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Thtiven paa sit rette Sted; .dette -Sted udgiör <da dens faste Sær- 
kicnde.

4) Vort'Sprog-har et stort Fortrin for det Tyske i en Ting, 
åer ved forste «Oiekast kunde synes ubetydelig. Dette Fortrin be- 
tstaaer deri, at vore Verber’have en bestemt Endes-Forandring i det 
.passiviske Præsens, Imperfect og Infinitiv; i det Tyske Sprog maa, 
som bekiendt, bruges HieJpe-Verbet ich werde. Da Tilfældene, 
hvor disse pasiviske Tempora bruges, ere meget hyppige; ud
trykkes i alle disse Tilfælde Tanken i vort Sprog med Korthed, 
hvor den i det Tyske bliver slæbende. Det er hartad utroligt, 
naar man ikke ofte har forsögt det, hvad et eneste Ord mecr 
-eller mindre i en Sætning kan giöre Forskiel. Denne Fordeel i 
¿det Danske Sprog har især Indflydelse paa vor fortællende og hi
storiske Stil; vi ere’blot derved i Stand, at fortælle nettere end 

“Tyskerne. Vore senere Skribenter synes ganske at have glemt 
idenne vort Sprogs betydelige Fordeel; de bruge paa samme Maade 
jeg bliver som Tyskerne Ich werde, og have derved i höieste Grad 
fordærvet vort Sprog. Fordelen af et bestemt Conjunctiv, hvil- 

J<et Tyskerne have, og som mangler os, da vi maae omskrive 
♦det ved Hielpeverberne maatte, kunne, skulle, ville, saa betyde- 
Jig den end er, veier ikke ganske op imod hin.

5) Vi kunne paa mange Steder udelade det henforende Prono- 
men, og lade Læseren i Tankerne tilföie det, uden at deraf rei
ser sig mindste Utydelighed; Vort Sprog er meget villigt til denne 
Udeladelse; den er og i mange Tilfælde af ypperlig Virkning.



4) Er Forsætningen kort, kan det folgende saa i Efter
sætningen udelades, og da maa Forsætningen nödvendigen inter- 
pungcres med- Semicolon; er derimod Forsætningen lang, vil 
jeg ikke raade til Udeladelsen af saa. .Naar flere Puncter af et 
Indhold opregnes, kan at underforstaaes. I conditionelle Sætnin
ger, hvis de ikke ere lange, kan baade den conditionelle og 
consecutive Partikel udelades. I Modsætninger kan undertiden 
den adversative Partikel underforstaaes'; men da maa den forste 
Sætning altid interpu n-gere s med Semicolon,

7) Vi have adskillige Nominer, der efter Talebrugen ledsages 
af en Præposition, som Tilladelse til, i Stand til, Forpligtelse 
til eller forpligtet til, behielpelig i eller til. Alle disse Præpo
sitioner kunne kastes ud ; men i dette Tilfælde maa nödvendigen 
interpungeres efter Nominet, som Tilladelse, at reiset, i Stand, 
ert udrette; Forpligtelse, at handle; behielpelig > at erholde. Dog 
er denne Udeladelse kun giörlig foran Vciber,

8) Ere vi meget opmærksomme paa vor Stil, kunne vi i det 
Danske Sprog, skiönt i meget enkelte og sieldne Tilfælde, erholde 
Fordelen af Grækernes og Latinernes Brug af Participer ved en abso
lut Nominativ, sóm: Nödte at trække sig tilbage, stillede Fienderne 
sig bag Landsbyen. Endog af Grækernes absolute Genitiv og 
Latinernes absolute Ablativ, som: Dette forudsat, troer jeg. 
Folgende Exempcl forekommer strax i Begyndelsen af denne Af
handling : Tingen engang opfunden, og de forste Grundelementer 
fast anlagte, gaaer denne Opfindelse o, s. v+



4 Der gives .flere Tilfælde, hvor det Græske og Latinske 
Sprogs Sparsommeligheds-Lov kan anvendes; de her anforte Til
fælde maae være tilstrækkelige som Exempler. Enhver, der 
har tilbörlig Sprogkyndighed og Talent at skrive, vil fuldkom
men have forstaaet mig.

For vort Sprog og vor Litteratur aabne sig skiönne Udsig
ter. Nationen har Aarsag at elske sit Fædreneland og sit Sprog; 
vort Sprog, naar det bruges rigtigen, er er af- de skiönneste i Eu
ropa. I vore lærde Skoler og i Middelskolcrne læres det Danske 
Sprog med Nöiagtighed og Grundighed. Dette höie Selskabs Be
stræbelser, at forskaffe Nationen en fuldstændig og berigtiget 
Ordbog,'have faaet nyt Liv ; disse dets ædle Bestræbelser understot
ter vor veldædige Regiering kräftigen. Det Vink, denne Af
handling giver, vil derfor maaskee ikke blive uden Nytte. Dette 
eneste vil jeg endnu tilfoic, at Studium af det ældye Islandske 
Sprog og fortrolig Bckiendtskab med dc i det Svenske Sprog bedst 
skrevne Verker især ville gavne vort Sprogs grundige Studium.
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