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Søren Egerod

DET FJERNE ØSTENS SPROG 
-SAMMENHÆNGE OG PÅVIRKNINGER

Der tales i Asiens østlige del en mængde forskellige sprog hvis udforskning og grup
pering i over hundrede år har været en af sprogvidenskabens vanskeligste opgaver. 
Alt medens indsamlingen og beskrivelsen af sprogene er skredet fremad har selve 
metoderne for arbejdet med sprog ændret sig betydeligt. Den fremgangsmåde man 
havde fulgt for vores egen sprogæts (de indo-europæiske sprogs) vedkommende har 
ikke uden videre kunnet overføres på sprog og sgroggrupper hvoraf kun få har en 
skriftlig overlevering fra tidligere stadier og hvis ydre skæbne ned gennem historien 
er lidet kendt. Ved grupperingen og inddelingen af indo-europæiske sprog har, ved 
siden af ordsammenligninger, også grammatiske sammenligninger spillet en rolle, 
fordi grammatikken i de indo-europæiske sprog er af en meget særpræget, let gen
kendelig art (den såkaldte flekterende type, med indviklede bøjningssystemer for både 
substantiver og verber). De østasiatiske sprog er overvejende af isolerende type (med 
bøjningsløse ord) eller agglutinerende type (med regelret ophobning af bøjningsendel
ser), hver type udbredt over store områder med mange sprog, som man ikke på grund
lag af disse strukturer ville vove at antage var oprindelig beslægtede. Metoderne for 
sammenligning må derfor tilpasses og finslibes med henblik på materialet og resulta
ternes holdbarhed. Alle ligheder mellem sprog, som ikke er baseret på konstant lydlig 
overensstemmelse („lydlove“), må regnes som former for typologisk slægtskab, der 
kan have andre årsager end oprindelig „genetisk“ slægtskab (lån, påvirkning, spontan 
selvstændig udvikling). Men selv ved lydlig overensstemmelse mellem ord med samme 
betydning i forskellige sprog må man være på vagt overfor muligheden af lån fra det 
ene sprog til det andet (man kan opstille lydlove for overensstemmelse mellem dansk 
og tysk i de mange ord som vi véd at dansk har lånt fra tysk, f. eks. behandle - be
handeln, bevise - beweisen, formode - vermuten, men disse love er forskellige fra og 
enklere end dem der gælder for ældre ægte beslægtede ordpar, f. eks. fader - Vater, 
sige - sagen, gå - gehen). Kun hvis overensstemmelser gælder det helt fundamentale 
dagligdags ordforråd kan man slutte at der er tale om oprindeligt ordslægtskab. I 
øvrigt kan man også ved at betragte antallet og arten af ordslægtskab inden for det 
fundamentale ordforråd danne sig et vist indtryk af hvor længe siden det må have 
været at to sprog begyndte at udskille sig fra hinanden. Det er dog nok at gå for langt 
at opstille præcise formler og tabeller hvoraf man med nøjagtighed skulle kunne af
læse den henrundne tid („tidsdybden“ som det kaldes i den såkaldte lexico-statistiske 
metode).

Den omstændighed at typologiske overensstemmelser ikke beviser slægtskab gør 
imidlertid ikke den typologiske metodes resultater mindre vigtige og spændende.
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Tværtimod bidrager typologien på en fundamental måde til vores forståelse af sprog
strukturen og sprogforandringen. Det bliver herved klart hvor dybtgående påvirknin
gen kan være mellem ubeslægtede sprog og hvor vidt omkring bølger af strukturelle 
mønstre kan sprede sig. Østasiens sprog yder midt i et tilsyneladende kaos storslåede 
eksempler på disse fascinerende processer hvorved det ensartede sønderslås mens det 
uensartede på en overraskende måde samles igen.

Der skal her behandles de sprog i Øst- og Sydøstasien som kan henregnes til de 
altaiske, sino-tibetanske og austriske sprogætter samt det isolerede sprog ainu (på 
Sakhalin og i Nord-Japan). Derimod vil vi ikke komme ind på de forskellige vanske
ligt placerbare småsprog som tales nord for de her nævnte og som sammenfattes un
der betegnelsen paleo-sibiriske sprog (såsom giljakisk, luoravetlisk, jakagirsk og ket). 
Og sprogætterne er den sammenlignende sprogvidenskab altså nået frem til ved at 
påvise lydlove, d.v.s. systematisk lydlig overensstemmelse mellem ordene i det funda
mentale ordforråd i de sprog der siges at være genetisk beslægtede.

De altaiske sprog omfatter tyrkisk, uigurisk, mongolsk, tungusisk og manchurisk, 
samt måske koreansk og japansk. Vi skal i denne fremstilling medtage koreansk og 
japansk under betegnelsen altaisk, men bemærker at disse sprog måske tilsammen 
udgør en særlig gruppe, eller måske endog er oprindelig ubeslægtede med hinanden. 
De sino-tibetanske sprog (som snarere bør kaldes tibeto-sinitiske ud fra den regel at 
man oftest nævner sproggruppen fra vest mod øst), falder i hovedgrupperne sinitisk 
(= kinesisk) som underinddeles i en række sprog (der ofte kaldes kinesiske dialekter) 
og tibeto-karensk, der inddeles i tibeto-burmansk og karensk (det er dog også mulig 
at karensk oprindelig er et sinitisk sprog). Tibeto-burmansk inddeles atter i tibetisk, 
barisk og burmesisk. Den videre underinddeling fremgår af skema 1. Austrisk består 
af austro-viet (traditionelt kaldet austroasiatisk) og austro-thai (også kaldet austrone- 
sisk). Det er dog også mulig at austro-thai og austro-viet er to oprindelig uafhængige 
sprogætter. Austro-thai inddeles i malajo-polynesisk og thai (samt formodentlig miao- 
yao), austro-viet i mon-khmer og viet-muong. Malajo-polynesisk (som snarere burde 
hedde indonesisk-oceansisk) består af indonesisk, formosansk og oceanisk. Den videre 
underinddeling ses på skema 2.

Typologisk klassifikation efter ordbygning

Vi skal herefter vende os til den typologiske betragtningsmåde, altså til en klassifika
tion efter de særegenheder enkeltsprogene faktisk udviser, uden hensyn til systema
tiske lydlove. Ved en sådan fremgangsmåde vil det straks falde i øjnene at sprogene 
i en mellemzone der omfatter Kina og nogle tilstødende områder udmærker sig ved 
at ord (eller de betydningsbærende elementer, hvoraf ordene er opbygget, morfemer) 
er meget korte, i reglen kun på én stavelse, hvorimod sprogene nord for denne og 
syd for denne zone har ord på flere stavelser. Vi kalder mellemzonesprogene for en- 
stavelsessprog, de andre for flerstavelsessprog (vi vil således tale om de nordlige og 
de sydlige flerstavelsessprog). Endvidere er det karakteristisk for enstavelsessprogene 
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at alle eller de fleste stavelser foruden konsonanter og vokaler tillige besidder et tredje 
element kaldet tone, som adskiller ellers enslydende stavelser fra hinanden. Tonerne 
adskilles indbyrdes ved deres relative højde (høje og lave toner) og forskellige kon
turer (faldende, stigende, jævne, circumflexe toner), og de er enten rene eller laryn- 
galiserede (særlig åbent eller særlig lukket strubehoved). Betydningsbærende forskelle 
mellem stavelser som helt eller overvejende manifesteres gennem laryngalisering kal
des fonationstyper. Laryngalisering findes i mange enstavelsessprog, fonationstyper i 
en række sydlige flerstavelsessprog.

Den genetiske klassifikation, etableret gennem ordslægtskab, og den typologiske 
klassifikation på grundlag af ordtyper (enstavelses- og flerstavelsesord, tonale og ikke- 
tonale stavelser, laryngaliserede og ikke-laryngaliserede stavelser), er opsummeret i 
skema 3.

De nordlige flerstavelsessprog udmærker sig ved klare let adskillelige konso

nanter og vokaler. Der er aldrig mere end én konsonant i ordets begyndelse. Ordets 
første vokal bestemmer hvilke vokaler der kan optræde i resten af ordets stavelser 
inklusive suf fixer (vokalharmoni eller dvælende omlyd; et fænomen som er forsvun
det i de moderne østlige sprog; moderne japansk udviser et accent-system eller regi
ster-system, efter hvilket nogle stavelser udtales i et højere tonelag end andre).

I 2 I Blandt de tonale enstavelsessprog er de sinitiske sprog („kinesiske dialekter“) 

de vigtigste og kendteste med en flere tusind år gammel skriftlig overlevering. De 
sinitiske sprog falder i to grupper, nord-sinitisk og syd-sinitisk. Nord-sinitisk udtale 
er delvis rekonstrueret for en periode henimod tusind år f.v.t. på grundlag af tekster 
skrevet med de kinesiske logogrammer eller ordtegn, som i forbindelse med rimsy
stemet i de ældste digte („Odernes bog“) giver en del oplysninger om ordenes fono
logi Syd-sinitisk kendes først fra ordbogen Qie-yun (udtalt omtrent tsjiö jyn) fra 
år 601 e.v.t. De moderne sinitiske sprog er ikke rene, men repræsenterer en blanding 
af de to typer, idet migrationer har ført nord-sinitisk langt sydpå, især langs kysten 
helt ned til Fukien-provinsen, medens udtalen af skriftsproget til gengæld er baseret 
på syd-sinitisk som med skriften er ført vidt omkring i hele Kina.

Det moderne kinesiske standard-sprog, som er baseret på Peking-dialekten, er et 
nord-sinitisk sprog med et betydeligt lag af låneord fra skriftsproget. Der er fire ord
toner, hvoraf én (den såkaldte tredje tone) går tilbage til stavelser i oldsproget som 
afsluttedes med lukning af strubehovedet (lukket laryngaliseret fonationstype der 
minder om et dansk stød), og én (fjerde tone) går tilbage til stavelser som afsluttedes 
med åbning af strubehovedet (åben laryngaliseret fonationstype, der minder om en 
h-lyd). Forbindelsen mellem laryngalisering og toner er et kendt fænomen (f. eks. 
svarer dansk stød til en bestemt tone eller accent i norsk og svensk). De to andre 
ordtoner stammer begge fra stavelser uden laryngalisering, således at én (første 
tone) omfatter ord med ustemt begyndelseskonsonant, og én (anden tone) ord med 
stemt begyndelseskonsonant. Også forbindelsen mellem ustemthed og høj tone og 
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mellem stemthed og lav tone kendes mange andre steder fra. Mange ord består af 
mere end én betydningsbærende stavelse (noget i retning af danske ord som tand
læge, tand-pine, tele-fon, tele-graf og auto-graf, som alle er enkeltord bestående af 
mere end ét betydningsbærende element). I sådanne ord kan den sidste stavelse enten 
være betonet (d.v.s. have ordtone og tryk) eller være ubetonet (d.v.s. mangle både 
ordtone og tryk). Dermed er Peking-sproget godt på vej til at blive et flerstavelses- 
sprog.

Nogle nordvestlige sinitiske sprog har færre toner end Peking-sproget og ligner 
endnu mere de nordlige flerstavelsessprog i struktur. Der har med andre ord udviklet 
sig en overgangszone mellem de to store typologiske grupper m nordlige flerstavel

sessprog og 2 tonale enstavelsessprog. Dette er uden tvivl resultatet af påvirkning 

fra et sprog til et andet i de områder hvor folk kan tale mere end ét sprog og hvor 
disse tilhører forskellige typologiske typer (f. eks. manchurisk og kinesisk eller uigu- 
risk og kinesisk o.s.v.). Vi skal se at sådanne ensidige eller gensidige påvirkninger 
spiller en stor rolle overalt hvor sprogområder støder sammen, og kan påvises at ligge 
bag ved selve det fænomen at ubeslægtede nabosprog indgår i samme typologiske 
gruppe.

Allersydligst i Kina tales de sinitiske yue-sprog (udtalt omtrent som jyö-sprog) som 
indeholder en blanding af flere syd-sinitiske sprog. I yue-sproget kantonesisk er den 
fonationstype som vi kaldte lukket-laryngaliseret blevet til stigende toner, mens den 
vi kaldte åben-laryngaliseret er blevet til jævne toner, idet disse stavelser ligesom de 
ularyngaliserede er delt i to grupper, en høj og en lav alt efter om begyndelseskon
sonanten var ustemt eller stemt. Til Pekings fire toner svarer derfor seks toner på 
kantonesisk. Medens de oprindelig laryngaliserede stavelser på Peking-sproget stadig 
på én gang udtales både med tone og laryngalisering (således at tredje tone først fal
der og derefter stiger med en hørlig skurren på kurvens laveste punkt, og fjerde tone 
kun er faldende og taber kraft undervejs med en hørlig henåndende diminuendo 
effekt), så er de kantonesiske toner rent tonale (de oprindelig ularyngaliserede er fal
dende, i modsætning til de oprindelig laryngaliserede, der som nævnt er stigende eller 
jævne).

Med bevarelsen af levn efter de laryngaliserede fonationstyper (skurren og hen
ånden) i moderne nord-sinitisk følger det fænomen som kaldes sandhi, d.v.s. lyd
påvirkning fra én stavelse til en anden. Når nemlig en stavelse med tredje (skurrende) 
tone går forud for en stavelse med samme tone forvandles tonen til anden (ren 
stigende) tone, og når en fjerde (henåndet) tone går forud for en stavelse med samme 
tone forvandles den til en kort (rent faldende) tone. Begge disse sandhiforandringer 
er eksempler på såkaldt foregribende dissimilation (lydfjerne), idet det er vanskelig 
at udtale to ens laryngaliseringer lige efter hinanden. I yue-sprogene som ingen rester 
har bevaret af laryngalisering findes heller ingen sandhi. Et andet fænomen som er 
forbundet med laryngalisering er vokalændring afhængig af tonen (nogle vokaler er 
mere åbne med de laryngaliserede tredje tone og fjerde tone end med de ularynga- 
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liserede første tone og anden tone). Sådanne vokalændringer findes netop i de samme 
sinitiske sprog som dem der har sandhi i forbindelse med tonerne.

Vi har omtalt at de nordlige flerstavelsesord udviser vokalharmoni - en påvirkning 
fra én stavelse til en anden. De nord-sinitiske sprog er som også sagt på vej til at blive 
flerstavelsessprog og udviser netop sådanne fænomener som er typiske for flerstavel- 
sessprog (accent-forskelle, som i nogle sprog spiller samme rolle som vokalharmoni i 
andre, og sandhi, d.v.s. gensidig påvirkning mellem stavelserne, dog således at de 
nordlige flerstavelsessprogs vokalharmoni oprindelig er et assimilationsfænomen og de 
nord-sinitiske sprogs sandhi er et dissimilationsfænomen, altså lydnærme overfor lyd
fjerne; på denne måde opnår sprogene ofte ved forskellige midler parallelle resultater). 
De syd-sinitiske sprog er stadig i langt højere grad enstavelsessprog og udviser i så 
henseende helt samme struktur som de omkringboende thai-folks sprog. Disse thai
sprog som også oprindelig taltes i de egne som nu taler yue-sprog, besidder stort set 
de samme konsonanter og vokaler som yue-sprogene, ligesom toneudviklingen har 
været ganske parallel. De nord-sinitiske sprog har altså stærk strukturel affinitet til de 
nordlige flerstavelsessprog, de syd-sinitiske sprog til de sydligste af de tonale enstavel
sessprog, nemlig foruden thai også miao-yao og viet-muong. Disse sprog tilhører 
imidlertid ikke oprindelig samme sprogæt som sinitisk (nemlig den tibeto-sinitiske 
eller sino-tibetanske sprogæt), men derimod den austriske (miao-yao formodentlig 
austronesisk = austro-thai grenen, viet-muong austroasiatisk = austro-viet grenen). 
Ligesom en gensidig påvirkning kan påvises mellem altaisk og nord-sinitisk, kan en 
sådan også påvises mellem austrisk og syd-sinitisk, og disse påvirkninger har haft til

følge at nordsinitisk er på vej fra type | 2 | tonale flerstavelsessprog ind i type [ 1 | de

nordlige flerstavelsessprog, mens visse austriske sprog (miao-yao, thai, og viet-muong)

allerede har bevæget sig fra 3 sydlige flerstavelsessprog ind i a tonale enstavelses

sprog. På disse vandringer fra én type til en anden er ikke alene sprogenes udtale og 
ordbygning blevet totalt ændret, men sprogenes grammatik, specielt deres syntax har 
også ladet sig påvirke, som vi skal se længere nedenfor.

Indenfor type [ 2 | finder vi også de fleste andre tibeto-sinitiske sprog (som foruden 

i Kina og Tibet tales i Himalaya-regionen og i Burma), nemlig hele den tibeto-karen- 
ske gruppe med undtagelse af en undergruppe under tibeto-burmansk, de bariske 
sprog ( [3~| [~g~| på skema 3) i Assam. De bariske sprog har ikke udviklet egentlige 

ordtoner og har ord på flere stavelser. De falder derfor under | 3 | sydlige flerstavelses

sprog, skønt de genetisk er tibeto-sinitiske sprog. De bariske sprog er imidlertid ikke 
ene blandt de tibeto-burmanske sprog om at besidde flerstavelsesord. Ligesom vi 
blandt de nordlige sinitiske sprog fandt en tendens mod flerstavelsestype, finder vi 
også blandt de sydvestlige tibeto-burmanske sprog i Himalaya-området en sådan ten
dens (således f. eks. i kiranti-sprogene blandt de tibetiske og kuki og kachin-sprogene

blandt de burmesiske sprog). Disse sprog udgør altså en overgangstype mellem 2 og
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H idet de er tonale men har ord med flere stavelser. Blandt de vestlige tibeto-

himalajiske sprog findes sprog som er tonale, men kun i flerstavelsesnavneord (det 
samme gælder det vanskeligt placerbare sprog lepcha i Sikkim), en anden overgangs
type.

De øvrige sprog i | 3 | falder i to grupper, nemlig [T|mon-khmer (en del af austro- 

viet) og [T| [m] [n~| malajo-polynesisk (=indonesisk-oceanisk) (en del af austro-thai).

Mon-khmer sprogene har ord med flere stavelser, men den første stavelse har en 
meget forenklet struktur hvor kun få eller en enkelt af sprogets mange vokaler er 
mulig. Laryngale fonationstyper med ansats til tonalitet (forskel på højt og lavt re
gister) findes i både mon og khmer udviklet af forskellen mellem ustemte og stemte 
begyndelseskonsonanter (ligesom høje og lave toner i sinitiske og thai sprog); men 
toner udviklet af laryngaliseringsforskelle i stavelsesslutning findes, i modsætning til 
sinitisk og thai, ikke.

De malajo-polynesiske (indonesisk-oceaniske) sprog er geografisk uhyre udbredte, 
idet de er repræsenterede fra Madagascar (malgassisk) over Malaysia og Indonesien, 
Filippinerne og Formosa, hele vejen gennem Stillehavet til Hawaii. De formosanske 
sprog I m I ligger altså geografisk imellem de indonesiske sprog [T~| og de oceaniske 

sprog [~n~]. Alle disse sprog er ægte flerstavelsessprog; fonologien er noget mere kom

pliceret i de formosanske sprog end i de to familier vest og øst derfor. I nogle indone
siske sprog (inclusive malajisk) findes en art vokalharmoni, idet åbningsgraden af 
vokalen i første stavelse bestemmer åbningsgraden af den efterfølgende vokal. Enkelte 
steder findes laryngale fonationstyper (på Java) og enkelte steder ansats til ord tone 
eller registerforskelle (på Ny Guinea). Disse sidste fænomener er nok for isolerede til 
at kunne betragtes som overgangsstadier til || 2 || eller 1

Genetisk klassifikation efter ordslægtskab

På skema 3 er trukket stiplede eller ubrudte linjer mellem sprog, sprogfamilier eller 
sprogætter. De stiplede linjer angiver at man har antaget et genetisk slægtskab baseret 
på ordsammenligning. De ubrudte linjer betegner et typologisk slægtskab (disse er dog 
ikke tegnet ind, når de fremgår af selve skemaets opstilling). Vi har allerede gjort 
opmærksom på nogle af disse slægtskaber, men skal her kommentere yderligere nogle.

Fra I h | viet-muong går en linje op til sinitisk, en linje mod højre til thai, og en linje 

ned til mon-khmer. Ordslægtskabet med sinitisk beror uden tvivl på vietnamesiske 
lån fra kinesisk i de lange perioder hvor vietnameserne har været politisk og kulturelt 
afhængige af Kina. Derimod har man været i tvivl om hvorvidt forbindelsen med thai 
eller med khmer var den oprindeligste. Det er imidlertid blevet klart at forbindelsen 
med thai skyldes lån fra thai til vietnamesisk, hvorimod en del af sprogets fundamen- 
taleste gloser er beslægtede med khmer. Også thai har tre linjer (foruden linjer til 
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viet-muong), én til sinitisk, én til mon-khmer, og én til malajo-polynesisk. Her har 
man ligeledes længe været i tvivl om det genetiske tilhørsforhold. Ordslægtskabet med 
khmer (= kambodiansk) kan dog let forklares som resultat af gensidige lån (hvor thai 
har lånt mere fra khmer end omvendt). Også forbindelsen med sinitisk har vist sig at 
kunne forklares ved gensidige lån (og her viser det sig interessant nok at sinitisk har 
lånt mindst lige så meget fra thai som omvendt) formentlig fra en tid hvor thai-folkene 
var langt talrigere i Kina end i dag. Tilbage bliver ordslægtskabet mellem thai og 
malajo-polynesisk som gælder virkelige grundord der sjældent lånes fra et sprog til et 
andet. Til trods for at thai i det ydre minder meget om sinitiske sprog (og på grund 
af de mange lån delvis også om khmer) er thai altså oprindelig en del af den malajo- 
polynesiske familie.

Mellem oceanisk og ainu, og mellem oceanisk og japansk, har man ment at kunne 
påvise ordslægtskaber. Hvorledes disse skal forklares er endnu dunkelt, men man må 
formodentlig i al fald for japansk regne med en dobbelt oprindelse (altaisk og ocea
nisk?).

Endelig er der i skemaet for ainus og altaisks vedkommende ført stiplede linjer ud 
til IE d.v.s. indo-europæisk, den sprogæt vores eget sprog, tillige med et meget stort 
antal sprog i Europa, Indien og indimellem, tilhører. Sådanne sammenhænge er fore
slået men endnu langt fra alle bevist. For altaisk går vejen over uralsk (= finsk-ugrisk) 
som er blevet sat i forbindelse på den ene side med altaisk, på den anden side med IE. 
Ved opstillingen af sådanne lange kæder af sprog, hvor hvert led i kæden betegner 
ordslægtskab, må man ikke forestille sig at alle sprog fra den ene ende til den anden 
er genetisk beslægtede. Ved så fjerne forbindelser kan vi ikke være sikre på hvilke 
forbindelser der stammer fra oprindeligt slægtskab og hvilke der er resultatet af lån, 
og det er betegnende at når et sprog eller en sprogfamilie har flere bindinger er det 
ofte ikke de samme ord der binder til mere end én side. Kæden fra øst-altaisk (der 
måske begynder allerede med oceanisk) gennem vest-altaisk og uralsk til indo-euro
pæisk kunne fortsættes gennem kamito-semitisk (hvortil f. eks. arabisk og hebraisk 
hører) til bantu-sprogene. Men dermed er ikke påstået at hawaii-sproget er beslægtet 
med zulu, kun at der ved hvert led i kæden findes ordslægtskab der på en eller anden 
måde må forklares.

Fra tibeto-burmansk og fra munda er trukket ubrudte linjer til IE. Det drejer sig 
her om typologiske, grammatiske paralleller. I tibetansk findes aflyd (vokalskifte som 
i dansk springer, sprang, sprunget) i verbernes (udsagnsordenes) bøjning ligesom i IE 
og det er i begge sproggrupper en mellemtunge-vokal der betegner det extroverte 
eller centrifugale: bevægelse udad, transitivitet eller bestemmelse, og en bagtunge
vokal der betegner det introverte eller centripetale: bevægelse indad, intransitivitet 
eller uafhængighed. Den samme ejendommelighed gælder i øvrigt visse sprog i Kau
kasus. Om forholdet skyldes slægtskab, påvirkning eller spontan opståen vides ikke.

Visse tibeto-burmanske sprog såsom tibetansk og lolo (på grænseegnene mellem 
Kina og Burma) besidder en såkaldt ergativ sætningsbygning, hvilket vil sige at man 
hverken har aktive konstruktioner („Manden slår hunden“) eller passive konstruk
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tioner („Hunden bliver slået af manden“) men kun en mellemkonstruktion (der lidt 
pudsigt på dansk måtte gengives som „slår hunden af manden“), hvor vores subjekt 
for transitive verber gengives ved en slags redskabsform („ved hjælp af manden“, „af 
manden“), og hvor man ikke gør forskel på agenten (handleledet) for intransitive og 
objektet (lideledet) for transitive verber (ligesom undertiden på dansk: „der kommer 
gæster“ er konstrueret ligesom „jeg venter gæster“). Det er karakteristisk for sprog 
med ergativ at denne konstruktion ganske særlig anvendes om handlinger i fortid. 
Denne udtryksmåde fandtes også i det ældste IE og findes den dag i dag i indiske 
sprog. Ergative konstruktioner findes også i Kaukasus (og i baskisk som tales i 
Frankrig og Spanien, men som ikke er et indo-europæisk sprog).

Går vi tilbage til nord-sinitisk viser det sig at man også der i vid udstrækning an
vender en ergativ sætningsbygning. Det geografiske område hvor ergative konstruk
tioner anvendes falder i vid udstrækning sammen med det hvor vi fandt aflyd i 
verbalbøjningen. Vi kan heller ikke være sikre på forklaringen af disse sammenhænge, 
men gensidig påvirkning må i vid udstrækning have spillet ind.

I de tibeto-burmanske sprog som anvender ergativ er det også almindelig at de tre 
semantiske meddelelser som indeholdes i en og samme verbalendelse i indo-europæisk, 
nemlig person, tid og måde, udtrykkes i ét og samme morfem (betydningsbærende 
element) (på lolo-sproget akha betegner partiklen e i sætningen gå ha åg di e „jeg vil 
slå dig“ at agenten (handleledet) er første person, at tiden er nutid eller fremtid, og at 
det er noget jeg véd, ikke noget man kan se, høre eller føle; ligesom på tysk -t i er 
kommt „han kommer“, betegner tredje person, nutid, i fortællemåde). En konstruk
tion i akha, som svarer til IE præsens participium (nutids tillægsmåde), har aktiv 
betydning, hvorimod den konstruktion som svarer til perfektum participium (fortids 
tillægsmåde), har passiv betydning (konstrueret med handleledet i ergativ kasus, 
hvilket hænger sammen med at ergativ som nævnt i det hele taget særlig forekommer 
i fortid), ganske som på så mange IE sprog. Det er rimelig at forestille sig påvirkning 
mellem IE og andre sprog i Centralasien.

En række tibeto-sinitiske sprog, særlig himalajiske sprog, men måske også det 
ældste sinitiske, lader pronominerne (stedordene) indgå uopløselige forbindelser med 
verbet (udsagnsordet), som minder om forbindelser mellem possessive pronominer 
(ejestedord) og substantiver (navneord). Dette fænomen kaldes pronominalisering eller 
pronominel inkorporering. Det findes også i munda-sprogene indenfor austro-viet og 
i de indo-europæiske sprog (tysk: ich komme, du kommst, er kommt o.s.v., latin: 
venio, venís, venit o.s.v.; de indo-europæiske verbale personendelser er sikkert reminis
censer efter gamle inkorporerede pronominer). Der hersker enighed om at påvirkning 
mellem sprogene har fundet sted i denne forbindelse, men man er ikke sikker på 
hvilken vej påvirkningen er gået, meget tyder på at fænomenet er oprindelig i tibeto- 
sinitisk.

Vi har altså konstateret at det fjerne Østens sprog efter ordbygningen kan inddeles 
i tre store typologiske grupper, som ikke falder sammen med de genetiske ætter som 
er opstillet på grundlag af ordslægtskab. Endvidere har vi set at der på grænseegnene 
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mellem de typologiske grupper findes sprog i en overgangstilstand fra én gruppe til 
en anden, og at der i grupperne findes sprog som har gjort skridtet fuldt ud fra én 
gruppe til en anden. I nogle tilfælde har vi set forbindelseslinjer til sprog uden for de 
her behandlede grupperinger, og det har ikke altid været mulig at skelne mellem 
genetisk slægtskab og påvirkninger eller lån, eller mellem genetisk og typologisk slægt
skab, og det har ikke altid været mulig at konstatere i hvilken retning påvirkninger 
er gået.

Typologisk klassifikation efter sætningsbygning

Ved klassifikation af sprogene har vi hidtil anvendt kriterierne ordslægtskab (morfem- 
slægtskab) og ordbygning (morfembygning). Vi vender os nu til et tredje kriterium: 
sætningsbygningen.

Vi får her brug for at behandle tre sætningstyper: upersonlige (eller existentielle), 
personlige (eller narrative) og determinative (eller prædikative) sætninger.

På dansk findes alle tre sætningstyper: „Det regner“, „Det strømmer ind med 
penge“, og „Der kommer gæster“, er upersonlige; „Hun smiler“, „Han spiste kagen“ 
og „Hunden blev pryglet af manden“ er personlige; „Han er bager“, „Han er den 
mindste i klassen“ og „Han er den der kan løbe længst“ er determinative. De uperson
lige sætninger udtrykker et forhold og de er entoppede i den forstand at verbet (ud
sagnsordet) er ytringens centralled (midtpunkt) som alle andre led modificerer (bestem
mer). De determinative sætninger udtrykker et omsagn og de er totoppede, idet både 
subjektet (grundledet) og prædikatet (omsagnsledet) er nødvendige i enhver ytring. 
De personlige sætninger udtrykker et forløb, og er flertoppede med to, tre eller flere 
navneled angivende forløbets retning. Dog findes der i de fleste sprog endnu en 
sætningstype, der også kan danne overgangstyper til de andre, nemlig tematiserede 
sætninger hvor et substantiv (navneled) er sat udenfor den normale sætningskonstruk
tion som så i sin helhed fungerer som omtaleled til det exponerede (udenfor satte) 
navneled, der bliver sætningens tema (emne). En sådan sætning er en omtale. I nogle 
sprog kan man skelne mellem tema i en omtale på den ene side og navneled som del 
af et forhold, et omsagn eller et forløb på den anden side (på dansk er „min far“ 
handleled i et forløb i sætningen „min far slog mig aldrig“, men emne i en omtale i 
sætningen „min far han slog mig aldrig“ hvor „min far“ er tematiseret og erstattet i 
forløbet af „han“; ligeledes er „i morgen“ tematiseret i „i morgen så rejser jeg“, „den 
store tabel“ i „den store tabel den kan jeg ikke“).

De fleste sprog har determinative sætninger. Vi skal her kun komme ind på disse 
hvor de er den eneste eller den vigtigste sætningstype.

Til analysen af sætningsbygningen får vi brug for at operere med de størrelser som, 
tillige med deres forkortelser, er opstillet i skema 4.

I de vest-altaiske sprog er alle verber (udsagnsord) upersonlige. Verbet står efter 
alle andre led og kan kun efterfølges af en existentiel sætningspartikel, som betyder 
„der er“, „der findes“, „der sker“ ... Agent og objekt (handleled og lideled) er begge 
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en slags adverbielle modifikatorer (bestemmelser) til verballedet (udsagnsledet) og 
kan i de forskellige sprog i vekslende grad markeres eller lades umarkeret. Manchurisk 
f. eks. markerer normalt lideledet: bi bithebe arambi „jeg skriver et brev“, egentlig 
„skrivning (ara) finder sted (-mbi) som har som mål (-be) et brev (bithe) og som har 
med mig (bi) at gøre“. På moderne japansk gør man forskel på sætningstema (emne) 
og handleled: watashi wa „med hensyn til mig“ og watashi ga „jeg (som handleord 
for et verbum)“. Denne forskel gøres ikke på de vest-altaiske sprog og er ny i japansk 
(ga var tidligere en possessiv partikel der angav handleledet som handlingens ejer: 
„der findes min sang“ — „jeg synger“).

Den altaiske hovedtype kan opstilles som A(M) O(m akkusativ) V(q StPt □: Handleled 
og lideled modificerer (bestemmer) verbet, lideledet kan markeres som akkusativ
objekt, sætningen ender med en (existentiel) partikel efter verbet.

På samme måde som de altaiske sprog anbringer substantiver (navneord) før det 
verbum (udsagnsord) de modificerer (bestemmer), så anbringer de også adjektiver 
(tillægsord) og verber (udsagnsord) før det substantiv (navneord) de modificerer, og 
ligesom de anbringer partikler efter de sætninger de modificerer, så anbringer de også 
partikler efter substantiver og verber som er deres centralled. Dette kan vi angive 
med følgende formel: MC, CPt (eller med andre ord modifikatorer før centralled, men 
partikler efter centralled).

En sætningsbygning som minder meget om den altaiske finder vi i mange tibeto- 
burmanske sprog. Også på tibetansk ender sætningen med en existentiel sætnings
partikel, foran den står verbet (udsagnsordet) og foran dette igen de nominelle modi
fikatorer (navneled som bestemmer udsagnsledet). Men medens det i manchurisk var 
lideledet der blev markeret (som akkusativ) så er det i tibetansk handleledet der mar
keres, nemlig som et instrument (redskab) eller et ophav til handlingen. Vi har med 
andre ord her den ovenfor omtalte ergative konstruktion. Man siger på tibetansk: 
saqs-rgjas kjis chos bstan to „Buddha har lært os loven“, egentlig „Ved hjælp af (-kjis) 
Buddha (sarjs-rgjas) har der været (to) lærdom (bstan) vedrørende loven (chos)“.

Medens den manchuriske verbalsætning (udsagn) er upersonlig (existentiel) akkusa- 
tivisk, er den tibetanske upersonlig (existentiel) ergativisk. Vi kan opstille den tibeto- 
burmanske hovedtype som A(M> ergativ) O(M) V(o StPt a: handleled og lideled modifi
cerer (bestemmer) verbet, handleledet markeres som ergativ-agent, lideledet er enten 
umarkeret eller markeret som det sted hvor handlingen rammer eller foregår (jævnfør 
dansk „slå hunden“ og „slå på hunden“), sætningen ender med en (existentiel) partikel 
efter verbet. Handleledet ved intransitive verber er umarkeret. Ligesom på altaisk 
sættes modifikatorer før centralled, omend de moderne sprog har tendens til at udvikle 
en klasse af efterstillede tillægsordagtige led som oprindelig var centralled („Mandens 
godhed“ bliver til „Den gode mand“), og partikler sættes efter centralled. Partiklerne 
er fælles for substantiver og verber, eller rettere verbet behandles som en slags sub
stantiv („der findes slag“ = „der er nogen der slår“), men verberne har et særligt sæt 
foranstillede tilføjelser, såkaldte præfixer, som vi her klassificerer under ét med 
partikler. Formlen for tibeto-burmansk modifikation bliver da MCV, MC^ (CNM), 
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PtCy (CyPt), CyPt a: modifikator går forud for centralled hvis dette er et verbum, 
medens modifikator i reglen går forud for, men sommetider følger efter centralled, 
hvis dette er et substantiv; partikler kan så både før og efter verber (nemlig i den ud
strækning de behandles som verber eller substantiver), men står altid efter substantiver.

Hvis vi vender os til den anden hovedgren af tibeto-sinitisk, nemlig sinitisk, finder 
vi i moderne nord-sinitisk (f. eks. moderne standard kinesisk) to forskellige sætnings
typer. Den ene sætningstype minder dels om den altaiske type, idet lideledet altid er 
markeret, dels om den tibetanske, idet det nominelle led (navneledet) ved intransitive 
verber har eller kan have samme markering som lideledet (objektet) ved transitive. 
Disse to sidstnævnte led kaldes tilsammen inerte eller ikke-handlende. Endvidere kan 
hendleledet ved transitive verber markeres som ergativt. I den moderne standard kine
siske sætning rång wo bå shü måi le „jeg solgte bogen“ er „jeg“ (wo) markeret som 
ergativt med hjælp af rång, „bogen“ (shü) som lideled ved hjælp af ba og „sælge“ 
(måi) som afsluttet handling ved hjælp af partiklen le. Man siger altså egentlig „Af 
mig har der fundet salg sted som drejer sig om bogen“. I sætningen bå ge zhü påo le 
„Der er løbet en gris væk“ er „en gris“ (ge zhü) markeret som lideled (eller bedre inert 
led) på samme måde som „bogen“ (shü) i sætningen ovenfor (også i den danske over
sættelse står „en gris“ efter udsagnsordet ligesom et objekt — i stedet for det mere 
formelle „En gris er løbet væk“).

I den ovenfor behandlede sætningstype har nord-sinitisk samme ordfølge som altaisk 
og tibeto-burmansk: handleled, lideled, verbum, partikel. Der findes imidlertid som 
omtalt endnu en nord-sinitisk sætningstype. I denne sætningstype kommer lideordet 
efter verbet og det er ikke nødvendigt med en partikel til sidst. F. eks. kan man sige 
wo mài shü „jeg sælger bøger“, hvor lideledet „bøger“ (shü) står til sidst og ingen af 
navneledene er markeret. Af nogle sådanne sætninger kan dannes en passiv: wo då tå 
„Jeg slår ham“, ta béi wo då le „Han blev slået af mig“, hvor bei angiver handleledet 
i en passiv sætning. Disse sætninger er personlige (narrative). I personlige sætnings
typer kan handleledet kun markeres som et redskab eller udgangspunkt for handlingen 
i passive sætninger, som står i kontrast til aktive sætninger.

De omhandlede nord-sinitiske sætningstyper kan skrives som henholdsvis A(Mj ergativ) 
O(M, inert) V StPt og (aktiv:) A(X) V(Tr) O(Y) StPt — (passiv:) O(x) A(M) V(Tr) StPt. 
Modifikator går forud for centralled, partikler går forud for substantiver med én und
tagelse, det possessive de som i fùqin de („fars“), men følger efter verber (med und
tagelse af béi og gëi der foran verber betegner henholdsvis passive og dative konstruk
tioner).

Syd-sinitiske sprog foretrækker den personlige (narrative) konstruktion fremfor den 
upersonlige (existentielle). I sætninger med to navneled (et akkusativ og et dativ) efter 
verbet sætter nord-sinitisk dativ (hensynsled) før akkusativ (lideled) medens syd-sinitisk 
sætter dativ efter akkusativ. I visse forbindelser sættes modifikator (bestemmelse) efter 
navneord. I disse henseender nærmer syd-sinitisk sig thai-sprogene (således som vi så 
ovenfor at de også gør i fonologisk henseende), der kan karakteriseres med følgende 
formler: A(X) V(Tr) O(Y) (StPt) og CM. Ligesom sinitisk kan thai danne en passiv:
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O(x) A(m) V(Tr)- I aktiv markeres hverken handleled eller lideled. Med hensyn til 
markering er aktive sætninger i disse sprog altså neutrale.

Blandt de tibeto-karenske sprog følger kun de karenske den syd-sinitiske model. 
Disse sprog som efter deres genetiske slægtskab i reglen sættes nærmere tibeto-bur- 
mansk end sinitisk udgør typologisk set et overgangsled mellem tibeto-burmansk og 
sinitisk, ligesom thai udgør et overgangsled mellem sinitisk og de sydlige flerstavelses- 
sprog. Thai-ordfølgen er den samme som i viet-muong og i mon-khmer, medens ord
slægtskaber jo anbringer thai sammen med de malajo-polynesiske sprog.

Den store gruppe sprog som har udviklet personlig sætningskonstruktion med 
transitive verber og passiv er alle tonale enstavelsessprog. Det ligger nær at antage at 
den afslibningsproces, hvorved ord er blevet enkeltstavelser med laryngale fonations
typer og toner, har arbejdet hånd i hånd med en grammatisk tilpudsning med fast 
ordfølge uden markering til betegnelse af navneledenes funktion. At lideledet følger 
efter verbet er et træk som stemmer overens med de sydlige malajo-polynesiske nabo
sprog indonesisk og formosansk, omend substantivernes forhold til verbet er af en 
ganske anden karakter i disse sprog.

I det ældste sinitiske sprog, tidlig arkaisk kinesisk (første halvdel af det første år
tusind f.v.t.) er der reminiscenser af en sætningstype hvor alle pronominer sættes 
foran udsagnsordet uanset deres funktion - dette minder om den tibeto-burmanske 
ordfølge. I senere arkaisk kinesisk (sidste halvdel af det første årtusind f.v.t.) står 
prominelle handleled i genitiv (og navneord står i genitiv som handleled i bisætninger) 
- et træk der hinder dels om de pronominaliserende himalaja-sprog dels om malajo- 
polynesisk. Det må antages at forskellige arkaisk-kinesiske stammer har haft forskel
lige kontakter med andre folkeslag.

I de indonesiske og formosanske sprog findes hverken upersonlige (existentielle) 
sætninger (forhold) eller personlige (narrative) sætninger (udsagn), men kun determi
native (prædikative) sætninger (omsagn). Det vil sige at det led som indeholder verbet 
skal altid sættes lige med et nominalled. Man siger ikke „Jeg spiser“ men „Den der 
spiser det er mig“; man siger ikke „Han spiser risen“, men „Den der spiser risen det 
er ham“ eller „Det han spiser det er risen“; man siger ikke „Han fældede træet med 
en økse“ men „Den der fældede træet med en økse, det var ham“, eller „Det han 
fældede med øksen, det var træet“, eller „Det han fældede træet med, det var øksen“. 
Der er altid et subjekt (grundled) og et prædikat (omsagnsled), men det er ikke altid 
klart om det er verballedet eller nominalledet der er subjekt. På nogle sprog kan man 
skifte mellem de to konstruktioner, således at enten navneledet er subjekt („Jeg er den 
som slår hunden“) eller udsagnsledet er subjekt („Den der slår hunden det er 
mig“).

På det formosanske sprog atajal kan man sige 
måder:

„Jeg tager ris i en skål“ på fire

magal saku9 pagai piatu? „Jeg er den som tager ris i en
(tage) (jeg) (ris) (skål) skål“
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tage ris“)

galun maku9 piatu9 pagai „Risen er mit mål for at tage
(tage) (mit) (skål) (ris) noget i en skål“

galan maku9 pagai piatu9 „Skålen er det jeg tager ris i“
(tage i) (mit) (ris) (skål) („Skålen er mit sted til at tage 

ris“)
s9agal maku9 pagai piatu9 „Skålen er det jeg tager ris med“
(tage med) (mit) (ris) (skål) („Skålen er mit redskab til at

Vi kan sige at der er én aktiv og tre passiver (direkte passiv, stedspassiv og redskabs
passiv). Men de er allesammen determinative (indeholder grundled og omsagnsled).

Ligeledes forholder det sig på det filippinske sprog maranao, hvor man kan sige: 

somombali9 so mana9 sa karabao „Manden er den der udfører slagtning af vandbøf- 
(slagter) (mand) (bøffel) len“, d.v.s. „Manden slagter vandbøflen“ (aktiv) 

sombali9in o mama9 so karabao „Mandens mål for slagtning er vandbøflen“, d.v.s.
„Vandbøflen bliver slagtet af manden“ (direkte 
passiv)

sombali9an o mama9 so maior sa karabao „Høvdingen er mandens sted (hensyn) for 
(høvding) slagtning af vandbøflen“, d.v.s. „Manden 

slagter vandbøflen til høvdingen“ (steds
eller hensynspassiv)

isombali9 o mama9 so gelat ko karabao „Mandens redskab for slagtning på vand- 
(kniv) bøflen er kniven“, d.v.s. „Manden slagter

vandbøflen med kniven“ (redskabspassiv)

Både på atajal og på maranao står handleledet i genitiv (possessiv kasus, ejefald) i 
alle tre passivformer (udsagnsledet udtrykker „hans mål for handlingen“, „hans sted 
eller hensyn for handlingen“, eller „hans redskab for handlingen“).

På maranao står i aktive sætninger og i stedspassiv lideledet imidlertid også i en slags 
genitiv („bøflens slagtning“ = „slagtning af bøflen“). Man skelner mellem domine
rende (eller subjektiv) genitiv og domineret (eller objektiv) genitiv. På latin kan amor 
dei være begge dele („Guds kærlighed“ eller „Kærlighed til Gud“). Mange malajo- 
polynesiske sprog skelner imellem de to og deriblandt altså maranao: so sapi? o solotan 
„Sultanens ko“ er dominerende genitiv fordi sultanen bestemmer over sin ko, mens 
solotan sa mandeian „Sultanen af Mandeia, Mandeias sultan“ er domineret genitiv, 
fordi Mandeia ikke bestemmer over sin sultan men omvendt. Partiklen o betegner 
altså dominerende eller subjektiv genitiv og derfor får vi sombali9in o mama9 „Man
dens mål for slagtning, det som manden slagter“, mens sa betegner domineret eller 
objektiv genitiv som i sombali9an sa karabao „Hans sted (hensyn) for slagtning af 
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vandbøflen“. I næsten alle polynesiske sprog findes disse to former for genitiv, men 
med de omvendte vokaler idet former med a betegner dominerende, former med o 
domineret genitiv. Endelig fremviser japansk rester af et system med to slags genitiv.

De fire sætningstyper i maranao kan skrives som:

V(S, ophav) ^(P) O(M, domineret genitiv)

V(S, mål) A(m, dominerende genitiv) ®(P)

V(S. sted) A(M, dominrende genitiv) O(M, domineret genitiv)

V(S, redskab) dominerende genitiv) I$(P) ^(M, sted)

Det er fælles for alle typer at verbet (udsagnsordet) indeholder subjektet (grundled
det), mens prædikatet (omsagnsledet) kan være handleledet, lideledet, stedsledet eller 
redskabsledet. Prædikatet angives altid ved partiklen so. Hvis prædikatet er et redskab 
(Is), står lideledet ikke i domineret genitiv men i lokativ (stedskasus) med partiklen ko. 
For at være helt nøjagtig burde verbet (V) også markeres som centralled til sine modi
fikationer, nemlig O(M) osv, □:

V (S, ophav) (C)» V (S> mål) (C) OSV.

Det er på indonesisk hovedreglen at modifikator står efter centralled, og at partikler 
står efter verber, men før substantiver: CM, CvPt, Pt CN.

Moderne malajisk (bahasa malaysia i Malaysia, og bahasa indonesia i Indonesien) 
er meget forenklet i forhold til de her beskrevne typer. Kun ved pronominer (stedord) 
indgår genitiv (ejefald) i sætningskonstruktionen idet handleledet i passiv i første og 
anden person betegnes med en foransat genitiv, i tredje person ved en eftersat genitiv 
(samt forstavelsen di); lideledet kan ved tredje persons pronomen sættes i genitiv i
aktive sætninger: 

rumahÅu 
rumahZrau 
rumahnyu

„mit hus“ 
„dit hus“ 
„hans hus“

Æntolong 
Æautolong 
ditolongnya 
tolongnya

„hjælpes af mig“ 
„hjælpes af dig“ 
„hjælpes af ham“
„hjælper ham“

Den malajiske ordfølge er i øvrigt den samme som i thai-sprogene: håndledet før 
og lideledet efter verbet. Malajisk udgør altså en overgangsform mellem den sydlige 
type enstavelsessprog og den sydøstlige type flerstavelsessprog.

De oceaniske sprog er som de altaiske og de tibeto-burmanske sprog upersonlige 
(existentielle). De oceaniske sætninger indeholder ligeledes en existentiel sætningspar
tikel og nogle af dem markerer handleledet som ergativt, nogle markerer lideordet 
som akkusativ. Ordfølgen er imidlertid stik omvendt af de tidligere behandlede exi
stentielle sprog, idet sætningen indledes med sætningspartiklen, derefter følger verbal
ledet (udsagnsledet) og endelig de forskellige nominalled (navneled). Maori blandt de 
periferi-polynesiske (eller øst-polynesiske) sprog er et eksempel på akkusativisk sæt
ningsbygning, mens samoansk blandt de central-polynesiske sprog er et eksempel på 
ergativ sætningsbygning.
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På maori kan man sige: ka patu te tangata i te. poaka „Manden dræbte grisen“, 
egentlig „Der var (ka) mand (tangata)-drab (patu) som gik ud over (i) grisen (poaka)“ 
(te er den bestemte artikel). Handleledet te tangata er umarkeret og lideledet te poaka 
er markeret som akkusativ ved hjælp af partiklen i.

På samoansk kan siges: så9ave e le fafine le ta9avale („Kvinden kørte bilen“, egent
lig „Der var (så) bil (ta9avale)-kørsel (9ave) af (e) kvinden (fafine)“ (le er den bestemte 
artikel). Lideledet le ta?avale er umarkeret og handleledet le fafine er markeret som 
ergativ ved hjælp af partiklen e.

Både på maori og på samoansk kan man i underordnede sætninger gøre brug af de 
omtalte to slags genitiv (a-genitiv = dominerende, subjektiv genitiv, o-genitiv = 
domineret, objektiv genitiv) til at markere handleled eller lideled.

Ligesom på indonesiske og formosanske sprog anbringer man i oceanisk modifika- 
tor efter centralord, og partikler efter verber men før substantiver.

Med formler kan vi gengive de oceaniske sætningstyper som:

(central-polynesisk) StPt V(C) A(M> ergativ) O(M)Î CM, CyPt, PtCN 

(periferi-polynesisk) StPt V(C) A(M) O(M> akku8ativ); CM, CvPt, PtCN.

Skematisk oversigt over klassifikationerne

Vi kan nu sammenfatte alle de opstillede formler i ét enkelt skema 5. Dette skema 
viser hvorledes sætningsbygningen ændres trin for trin efterhånden som vi bevæger 
os fra den ene sproggruppe til den anden og ender med et system som på næsten alle 
punkter er det omvendte af det hvormed vi begyndte.

Endnu mere slående bliver billedet, hvis vi nøjes med at opstille hovedtyperne som 
i skema 6.

Vi kan endelig opstille enkelte relevante træk i endnu et skema 7. Dette skema 
viser oppefra og ned tre tydelige bølger: Fra existentiel sætningsbygning over narrativ 
og determinativ tilbage til existentiel. Nominalledenes markering i forhold til verbal
ledet begynder med akkusativ markering, og bevæger sig over ergativ, inert, neutral 
og possessiv tilbage til ergativ og akkusativ markering. Endelig bevæger verballedets 
placering sig fra verbal-final over verbal-central til verbal-initial. Vi vender altså til
bage til de samme elementer i modsat rækkefølge.

Vi har set at der blandt mellemzone-sprogene, de tonale enstavelsessprog, findes 
sprog med aflyd (betydningsbærende vokalskifte), mens der nord og syd for denne 
zone træffes omlyd (lydsmitte mellem vokaler i hver sin stavelse). Vi har også set at 
der i mellemzonens nordlige (og østlige) sprog ligeledes findes lydsmitte fra stavelse 
til stavelse (sandhi), men at det her gælder laryngaliserings- og tone-fænomener, i for
bindelse med hvilke også vokaler kan forandres. I de sydvestlige flerstavelsessprog 
(mon-khmer) findes toneregistre i forbindelse med laryngalfænomener, medens de 
sydøstlige flerstavelsessprog (med undtagelse af et par enklaver), ligesom de nordlige 
flerstavelsessprog, mangler både toner og laryngalisering. Vi har altså her en bevæ

17



gelse fra omlyd og tonløshed gennem aflyd og toner, over toneregistre, og over omlyd 
og tonløshed til ren tonløshed. Endelig skal vi igen nævne at der mellem tonale en- 
stavelsessprog på den ene side og flerstavelsessprog med frit vokalvalg på den anden 
side ligger en overgangszone (mon-khmer) hvor den første stavelse i et flerstavelsesord 
ikke kan udnytte hele sprogets inventar af vokaler.

Vi husker fra skema 3 hvorledes det fjerne Østens sprog i en kæde har relationer 
til hinanden opstillet ud fra ordslægtskabskriterier, og hvorledes kæden sluttes ved de 
eventuelle ordslægtskaber mellem oceanisk på den ene side og japansk på den anden. 
En sproginddeling efter ordbygningskriterier danner også et kædeagtigt mønster. En
delig bringer sætningsbygningens typologi os tilbage hvor vi begyndte med et smukt 
spejlbillede af udgangstypen.
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FORKORTELSER
AUS. = Australsk JAP. = Japansk MO. = Mon
BA. = Baskisk JUK. = Jukagirsk MU. = Munda
BU. = Buskmandsk K. = Kaukasiske NED. = Nederlandsk
DR. = Dravidisk sprog PA. = Papua
ENG. = Engelsk KA. = Kamtjadalsk SEM. = Semitisk
ESK. = Eskimoisk KAM. = Kamitisk TA. = Tasmanisk
F.-U. = Finsk-ugrisk KH. = Khmer TIB.-BIR. = Tibeto-burmansk
GI. = Giljakisk KO. = Koreansk TJU. = Tjuktjisk
HO. = Hottentottisk KOR. = Korjakisk U. = Ungarsk
I.-E. = Indo-europæisk KU. = Kusjitisk VIET. = Vietnamesisk
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Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at 
bidrage til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod 
praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.

Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende for
skere hentet såvel i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen 
er gjort så almen, at det enkelte hæfte kan tjene som udgangspunkt for en 
videre beskæftigelse med de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også 
omfattende litteraturhenvisninger.

Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske viden
skabsgrene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den 
sidste menneskealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater; 
også spørgsmålet om grundforskningens praktiske betydning og de farer, 
den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundvidenskabelige 
forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.

De nedennævnte 10 pjecer forventes udsendt 1977-78. De nummererede er 
allerede udkommet:

1. Mogens Pihl: Hvad er grundvidenskab?
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4. C. Møller: Omvæltninger i fysikernes tankesæt i vort århundrede.

Arne Noe-Nygaard: Jordens nye ansigt.
Olaf Pedersen: Videnskabshistorien og dens aktuelle betydning.
Erik A. Nielsen: Hvad kan litteraturvidenskaben?
Ingmar Bengtsson: Musikvidenskaben nu og i fremtiden.
Ole Maaløe: Biologiens molekylære grundlag.
B. Gomard: Retsvidenskabens opgaver og metode belyst ved eksempler 

fra aktieselskabsretten.
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