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Hvad Fordeel har det for det mennesselige Kisn/ 
at der gives flere Sprog i Verden?

Ved

Anders G a mb o r g>

Forerindring.
jeg i Dag 14 Dage havde den 2Ere forste Gang at mode i delte Sel

skab, blev den filosofisse Classe anmodet om at (omfe paa et Sporgsmaal, som 
kunde tiene til Priisopgave for indevarende Aar. Det faldt mig da ind at 
foresiaae: Hvad Nytte det har for det mennesselige Kion, at der gives 
siere forssiellige Sprog i Verden. Een af mine Venner, som jeg for
talte mit Forsat, bad mig at opsatte mine Tanker derom, og forelase Sel- 
ssabet. Dette fandt jeg og faa meget mere passende, som Sporgsmaalet ved 
forste Hiekast synes paradox, i det at man sadvanligviis anfeer de siers Sprog 
for et Onde. Da denne Materie derfor heller ikke af nogen, faavidt mig er 
bekiendt, er behandlet, faa smiggrer jeg mig med, at man vil bare over med 
Manglerne i denne fliden Afhandling, der tilmed i faa kort Tid under adssil- 
lige andre Forretninger er udarbejdet.
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6 3 o G. Hvad Fordeel har det for det menneskelige Ki»n,
Man har ofte nok klager over den store Ulejlighed af de mange Sprog i 
Verden. "Det koster saa megen Msie og Besværlighed", hedder det, "at 
"leere flere Sprog, og uden Sprogkundskab er man ofte ikke alene baade dov 
"og stum blandt sine Medmennesker, men kan ikke engang hente Viisdom i 
"Fremmedes Skrivter."*  "For Videnskaberne-", hedder det fremdeles, "ee 
"det til ikke liden Ski,de, at deres Dyrkere ikke have falles Sprog. Vi- 
"venskaberne maae gaae langsomt frem, fordi det ene Menneske ferst efter 
"lang Omvei kan bygge fort paa det anders Grundvold."

Det er langt fra mig at ville ncrgte Dit Sande i disse og flere Klager i 
Anledning af de mange Sprog i Verden. At det ofte er til ikke liden Ulej
lighed, at det ene Menneske ikke uhindret kan meddele sig det andet formedelst 
forskielligt Sprog, hvo kan tvivle derom? Og at Videnskaberne vinde, jo 
flere de dyrkes af, er ligesaa uncegtcligk.

Men hvad om man ved blot at betragte Uleilighederne af de flere Sprog 
glemmer at efterspore og opssge de Fordele, som det paa den anden Side har 
for det menneskelige Kion, at der gives flere Sprog i Verden? Hvad om 
den tilforn ligesaa almindelige som vrange Forestilling, at de flere Sprog vare 
en Virkning af den fortornede Guddoms Straffedomme, har giort, at man 
har anfeet Sproggenes Forskiellighed for et absolut Onde?

- Er det sandt, at enhver Ting har to Sider, som den kan sees fra; og 
at der er intet Ondt, som der jo og er noget Godt ved: skulde dette saa ikke 
og finde Sted i denne Henseende? Skulde der vel flet ingen Nytte vcrre ved 
Sproggenes Flerhed i Verden? Jeg mener, derom kan heller ingen Tvivl 
vare. Har end Sproggenes Forskiellighed endeel Uleiligheder forbundne med 
sig saavel for Videnskaberne som for del enkelte Menneske under adskillige 
Omstcendiaheder, saa har den dog og fra andre Synspunkter betragtet saa 
store Fordele, at vi med Feie kan afvise hine Klager. Men hvilke ere da 
diffe Fordele, der flyde af de forskiellige Sprog i Verden?

Er det Menneskets store Kald at lcrre at kiende den hele ham omgivende 
Natur og alle dens enkelte Dele med Aarsager og Virkninger, og det saa 
nsie som mueligt; og det ene Menneske til den Ende kan og bor nytte det 
anders Erfaringer og Iagttagelser: saa seer jeg i SproggeneS Flerhed eller 
Forskellighed en rug Kilde til den menneffelMKundffabö Udvidelse.
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at der gives flere Sprog i Verden? 631
Ethvert Sprog indeholder et Magazin af Forestillinger og Begreber, 

som Menneskene paa forffiellige Steder og til forffiellige Tider have abstrahe
ret sig. Eftersom man nit har feet en og samme Ting anderledes et Sted 
end et andet, saa har man og benoevnet den anderledes i et Sprog end i et 
andet. De forffiellige Ord i forffiellige Sprog ere egentlig Afbildninger af 
Ting og Gienstande, betragtede fra forffiellige Synspuncter eller under for- 
fkicllige Biomstændigheder. Naar altsaa Mennesket Icerer flere Sprog, seer 
han i Ordene en og samme Ting fra forffiellige Sider, og faaer derved langt 
klarere og fuldstcendiqere Begreber om Tingen, end han ellers ved ikkun eet 
Navn fik. Ja de Erfaringer, som ligge til Grund for en og samme Tings 
forffiellige Venervnelse i de flere Sprog, vare maaffce aldrig giorte, i det 
ringeste ikke saaledeS bragte til andre Menneskers Kundskab, hvis ikke Ved
kommende paa samme Tid havde maattct skabe nye Ord, der fik Indpas, og 
bleve opbevarede af deres Medmennesker, just fordi man der ingen Ord eller 
Navne havde til kiffe selvsamme Gienstande i Forvejen.

Ligesom man med Rette siger, at der ikke gives fuldkomne Synonymer 
i noget Sprog, men diffe alnd ere forskiellige fra hinanden ved et eller andet 
Bibegreb (*):  saa giorlder dette ligeledes om et og samme Ord i forffiellige 
Sprog. Heraf folger (ar jeg i Forbigaaende skal bemcerke det), ar en fuld
kommen Oversættelse af et Sprog i et andet er aldeles umuelig; og at altsaa 
de, der lade sig noie med blotte Ovcrscettcls.r, isår af Sprog, der ere meget 
forffiellige fra deres Moderemaal, nodvendigviis gane glip af en Mcrngde 
intereffante Forestillinger. Af det Anfsrte flutter jeg fremdeles, at det er 
ikke saa gandffe rigtigt, hvad man saa ofte horer sige, "at Kundskab af flere 
Sprog er ikkun en Nogel ril Vivenffaber og Lcrrdom, og ikke Lcerdom selv? 
Grundig Kundffab af flere sta ens Modersmaal meget forffiellige Sprog 
giver 06 baade fuldstcendigere og tydeligere Begreber, og Icerer os tillige, fra 
hvilke Synspuncter diffe og hine Nationer have anseer denne eller hiin Ting. 
Man tillade mig ar oplyse mine Tanker med er Par Exempler.

(*) SaaledeS udmark? LovenS mange Navne i det arabiske Sprog sig ved forskiellige 
Bibegreber.
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ÜZL G. Hvad Fordeel har det for det menneskelige Kion,
Det hebraiske Ord, DIN, der betyder et Menneffe, betegner tillige 

at Mennesket er Jord. Denne Biidee: Mennesker er Jord, falder ingen 
ind ved det danske Ord, Menneffe; men falder enhver Orientalist ind ved det 
hebraiffe DIN.

Lceser eller horer jeg det gråske Ord , som ligeledes betyder et
Menneffe, saa faaer jeg strax en gandffe anden Forestilling om Menneffet. 
Jeg t center nu ikke: Menneffet er Jord; men jeg maae forestille mig Menne- 
ffek som det stolte Dyr, der vender Ansigtet i Vciret.

Dersom det latinffe Ord, homo, deriveres af eller humus, maae 
man ligeledes tcenke sig Menneffet som Jord, og man kan formode, at det er 
det hebraiffe DIN, der er overfar efter sin Betydning. Vistnok bruger 
bande Cicero og stere romerffe Skribenters ofte Ordet homo saaledes, at det 
involverer en Biforestilling af Svaghed og Ringhed i Modscrtning til vir. 
F. Ex. Si complecti hominem volueris, d. e.: Dersom Du vil rage 
Dig af den arme Karl. An poteram infitiari, me efie hominem, 

communem naturæ fen fu m repudiare (*).  Saaledes er og ofte Be- 
tydnigen af humanus; f. Ex. aliqvid humani paflus; Homo fum, 
humani nihil etc. (Terent.)

Ordet, Gud, har ligeledes i de forffiellige Sprog forffiellige Bibe
greber. De hebraiske Ord, DTI^N, rftiT, indeholde Bibegrebec af 
Styrke, Hoihed, Evighed oq Ufora'nderlighed; alksaa den starke Gud, den 
hoieste eller rilbedelsevcrrdige Gud, den evige og uforanderlige (**).

Det gråske Ord, ©sog, saavelsom det latinffe, Deus, har vel en Bi
forestilling af Frygt, allsaa det frygtelige Vcesen. Plato (in Cratylo) de
riverer Gerr af Sew curro, at der ffulde sigte til de sig bevcrgende Stierner; 
Herodot derimod af tem pro qvafi TEvreg ra navret, n^ay^ara.
Men man forklare det og som man vil, saa er det dog en uncegtelig Sand
hed, at man i de aldre Sprog ikke forbandt den filosofiffe Forestilling dermed, 
som vi i de nyere Sprog forbinde med Ordet, Gud. Man talte og om Guder 

i Fler-

(*)  N o 11 e n i i Lexicon Antibarbarum. p. 977. Ed. 2.
(**)  Maaskee har Sf? sigtet til Solen, hvorfra Gråkernes eMc; , üg niKDY mrv kan 

i sin frrste Begyndelse vel have vcerer SliernerneS Gud, d. e. Solen.
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i Flertallet, uden at vet stovte dem, hvilket vi efter vort Begreb om Gud ikke 
ere istand til (*).

(*) Selv Paulus siger: "Omendffisndt der ere flere Guder baade i Himmelen oa paa 
"Jorden, som der virkelig ere mange Guder og Herrer, saa have vi o. s. v." i C or. 
8, 5»

Som nu Ordene i forssrellige Sprog forskaffe fuldstcendiaere og rigtigere 
Begreber, faa cre Sproggene og med Rette at ansee for et Supplement til 
mange Videnskaber og disses Historie hos forstiellige Folkeslag.

Adssillige Nationers Historie er enten aldeles ikke optegnet, eller Efter
retningerne ere ved Tidens Lcrngde forkommede eller meget nfuldstcendig beva
rede til Efterkommerne; derimod have deres Sprog, efterat de selv vare ud- 
stekkede af Jorden, vedligeholdt sig. Deraf ere vi nu istand til at slutte saare 
meget i Hensigt til deres Seeder og Skikke, deres Religion og Tcenkemaade, 
deres Kultur og Opklaring. En blot Ordbog over et fremmed eller uddod 
Sprog, der af mange ansees for den tsrrcste af al Lekture, fan fra denne 
Side betragtet give Stof til faare vigtige og interessante Opdagelser. 9?«at? 
nogle Folk f. Ex. ikke have andet Navn til at betegne Gud med end Tordneren, 
faa er dette ene Ord tilstrakkeligt tit at give os Begreb om deres hele religiose 
Tcenkemnade. Enhver Historieskriver og Alderdomsforsser betiener sig derfor 
af Ords Etymologis til at bestemme dette eller hiint Folks Oprindelse, denne 
eller hiin Opdagelses egentlige Fsdeland, samt Videnssabernes Gang fra der 
ene Folk til det andet. Som Gråkernes xaptKos og Romernes kamelus 
viser, at de ikke have kicndt dette Dyr, ferent) de tillige fra Orienten erfarede 
dets Navn; faa rebe ogsåa mangfoldige grasse Ord i forssiellige Videnssaber 
disses ferste blide Fcrdreneland. At Kaffe og Potatos ikke have hiemme i Eu
ropa, uagtet de der kan dyrkes og trives, falder enhver i Ainene ved deres 
blotte Navne.

Dog det er ikke blot Historieskriveren og Alderdomoforsseren, fom kan 
drage Nytte af de flere Sprog, men for Filofoftn ere disse af den alleryderste 
Vigtighed.

Dersom det er sandt, hvad Pope siger, at det egentlige Studium for 
Mennesset er Mennesset selv: faa bor man iscrr sege at forssaffe sig Kundssab 

i flere 



äz4 G. Hvad Fordeel har det for det menneffelige Kion,
i flere gamle saavelsom udyrkede Sprog. Der er intet, hvorved Menneffet 
nsiere kan leere at tiende sig og sin Art, end just de flere Sprog. De flere 
Sprog tils-mmeutagne udgwre et stort Speil, hvori den menneffelige Aand 
faa at sige kan beffue sig selv Ansigt til Anpgt. I de flere Sprog ligger den 
menneffelige Forstands Historie synlig for Menneffet selv. Var der ikke 
mere end eet Sprog i Verden, var dette uden Tvivl forlcrngst blevet uddyrket 
ril en saadan Fiinhed eller Aandelighed, otti jeg fan maae tale, at dets forste 
Sandselighev ikke vilde voere at erkiende. De udtryksftilde Onomatopoietika, 
hvoraf man med Rette kan (tutte faa meget, vilde vare forsvundne.

At Gråkerne i Hensigt til SproggeneS Oprindelse og andre didhen- 
hsrende Materier ikke bragte det videre, men i Sprogfllosofle have maattet 
levne saa mange Laurbar til de Nyere, kommer efter mine Tanker af, at de 
saa lidet kiendte til fremmede Sprog. De rag og udyrkede Sprog kiendle 
man blot efter Fabler og upaalidelige Fortallingee.

I de nyere Tider derimod har man ved Hielp af Sprogkundskab og til
forladelige Reisebeffrivelser ikke alene opdaget SproggeneS menneffelige Oprin
delse, men og den menneffelige Forstands successive Udrukkling og Fremgang, 
som uden flere Sprogs Kundffab ncrppe kunde have fundet Sted.

De store Fremffridt, som forffiellige Dele af Filosofien i de nyere Ti
der have giort, maae vi for det meste takke Sp ogfilosofien for. Men denne 
Sprogfilosofie, hvor ringe og mager ffulde den ikke vcere, hvis der ikke var 
mere end eet Sprog; hvis ikke den menneffelige Forstand ved flere Sprogs 
Sammenligning havde uddraget mange vigtige Resultater?

Jeg anseer det for overflsdigt videre at indlade mig heri, da det er saa 
almindelig bekiendt. Thi, at jeg ikke ffal tale om et af dette SclffabS Med
lemmer (*),  der og fra denne Side har indlagt sig Udsdelighed, hvo kiender ikke 
en Leibniz's, en Lamberts, en Herders, en Tiedemans, en Michaelis's, 
en Bergiers, en de Brosses's, en Harris's, en Monboddo's med fleres 
Fortjeneste i saa Henseende? Men jeg maae endnu tale om hvad Fordele 
Flerheden of Sprog har sor Poeterne.

(*) Herr EtatSraad Tetene.
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Dersom Poesien er en saare betydelig Kunst, der mere end nogen anden 
bidrager til at fornoie Menneskene og formilde deres Sceder; og gode Poe
ter desaarsaq med Fsie ere anseete for det menneskelige Kiong Velgiorere: faa 
bor vi vistnok ikke vcere ligegyldige ved noget, som kan befordre Poesiens stsrre 
Fuldkommenhed.

Jeg vil her ikke tale om, at forffiellige Sprog have forffiellige Egen
skaber, der gisre dem mere eller mindre skikkede til Poesie og Musik i Almin
delighed, eller til dette eller hiint Slags i SerrdeleShed, endffiondt dog deraf 
Tilflyder Mennesket det Gode, at han settles istand til at uyde siere Fornoiclsec 
i det Hele; men jeg vil blot vise, at Poeten kan drage stor Nytte for sin 
Kunst af flere forffiellige Sprogs Kundskab.

Af hvad jeg for erindrede, at et og samme Ord i forffiellige Sprog ud
trykker tilligemed Tingen ogsaa adffillige Biforestillinger om samme, folger 
umiddelbar, at flere Sprogs Kundffab maae forsyne Poeten med de ffionnests 
Billeder, de fineste Tanker. Fortreffelige Poeter have derfor heller ikke for
somt deraf at drage Nytte. Naar det hebraiffe Ord, DIN, som jeg for 
sagde, involverer den Biforestilling, at Mennesket er Jord, faa er denne 
Idee af manae baade oeldre og nyere Poeter brugt og gientaget, oq af deres 
Medmenneffer alkid hort og lcest med nyt Behag. Hiin ffisnne Fiction! 
Gud ffabke Menneffet af Skov (af Jorden), og bl«ste Liv i hans Neese, 
(Gen. 2, 7.), har uden Tvivl deraf sin Oprindelse. Ja derfra skriver vel 
og Fablen om Prometheus sist. Gellert synger smukt:

Wie sicher lebt der Mensch der Staub, 
Sern Leben ist ein fallend Laub, o. s. v.

Og hvor deiliq siger ikke Thaarup:

-O, Kongeson! lad Smiggers Stemme
Dig ei forføre til at glemme, 
At Jordens Gud er Stovets Ssn.

Det graffe Ord, der betegner et Menneffe, men tillige udtrykker
den Forestilling, at Menneffet vender Ansigtet i Veiret, synes npaativlelig 
at vcere den forste Kilde, hvorfra Ovid har faa.et den ffisnne Sammenlig
ning mellem Menneffet og Dyrene:

Xli Samling. V. 25. M M 111 M Pro- 
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Pronaqve qvum fpectent animalia cetera terram, 
Os homini fublime dedit, coelumqve videre 
Juffit et erec.tos ad fidera tollere vultus.

Metamorph. I. 84.

Det er derncrst en bekiendt Sag, ot raa og udyrkede Sprog ere de messt 
billedrige Sprog-, der just af den Aarsag ere fortrinlig skikkede ril Poesis 
Denne'Egenffab taber sig efterhaanden som et Sprog ved Filosofiens Dyrk
ning faaer Ord til at betegne abstrakte Begreber. Heraf er det tillige begri
beligt, at jeg i Forbigaaende skal berøre det, at Poesie er celdre end Prosa,- 
og at ethvert Land naturligviiS frembringer store Poeter Icenge ser der opstaaer 
nogen Filosof af Betydenhed. At vide dette er vigtigt for Digteren i et kul
tiveret Land, hvis Sprog er meget dyrket. Han kan deraf uddrage den Re
gel, at han bør søge at orientere sig i sit dyrkede Sprog, og fee at fatte sig 
ind i et udyrket. Og for med Hcrld at kunne giøre dette, bør han studere 
raa og udyrkede Sprog. De fattigste Sprog (ikke just de østerlandske) give 
i den Henseende det rigeste Udbytte. Et Sprogs Armod er det, som bedst 
kan lotte Poeten at skildre. I de udyrkede Sprog seer Poeten hvorledes man 
af Mangel paa Ord, der betegne abstrakte Begreber (fordi den menneskelige 
Forstand under saadanne Omstændigheder endnu ikke har giort flige Abstraktio
ner), nødvendigviis maae male og beskrive hvad man skal sige. Naar man 
s. Ex. i et lidet dyrket Spro- intet Ord har til at betegne det abstrakte Begreb, 
riig: faa maae man male den rige Mand, saaledes som han virkelig er, nem
lig som den, der enten har faa eller faa mange Kameler, barrer saadanne Klor- 
Ler, har Selv- og Guldkar eller Penge i en vis Morngde. Skal man ud
trykke et lykkeligt rügt Land, faa maae man beskrive det som det, der har 
Overfiødighed paa Korn, eller flyder med Melk og Honning 0. s. v. Hvad 
nu Digteren i det raa Sprog giør af Nødvendighed, det skal Digteren i et 
kultiveret Sprog giøre efter frit Valg. Hiins digteriske Fortjeneste er af den 
Aarsag ikke stor, fordi han giør en Dyd af Nødvendighed; hans Fortjeneste 
er ikke faa meget hans egen fom mere Tidens og Sprogets; men den kultiverte 
Digters Fortjeneste er stor, naar han forstaaer at afholde sig fra abstrakte Ord, 
og forne passende Malerier isteden.

Man
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Man har sagt, ar L«rdom er ikke alene overflodig, men endog skadelig 
for Poeten. Disse skal lcrse og studere Naturen isteden for Bsger. Ved 
Bsger blive de ikkun Efterabere, men den uudksmmelige Naturs Betragtning 
gior dem til det, de skal vcere, ril Skabere. Jeg vil ikke ncegte Pastanden. 
Roms ffionne Litteratur, der for stsrste Delen er blot Efterlignelfe af Gr«- 
kernes, faavelfom flere Tiders Erfaring synes at stadfaste den. Men bek«n- 
ker man vel, hvor vanskeligt om ikke umueligt det er for Poeten faaledes rig
tig at betragte Naturen, just fordi han ved hans Opdragelse forst har l«rt at 
tiende Ven efter andres Underviisning ved Beger i et dyrket Sprog? Er ikke 
Sproget er Glas, hvorigiennem Mennesket betragter Naturen? Er Glasset 
siebet til et Mikroskop, saa kan han vel deri see enhver liden enkelt Deel tyde
lig; men at see de storre Dele, eller flere i Forbindelse, lader han vel v«re. 
Jgiennem det dyrkede Sprog seer Mennesket Genstandene ikke saaledeS, som 
de forekomme hans Sandfer, men saaledeS, som de efter lang Stirren fore
komme den menneskelige Forstand. For derfor rigtig at kunne betragte Na
turen, troer jeg Poeten bor studere raa og udyrkede Sprog. Der vil han 
bedst opdage, hvorledes Naturen forekommer det sandselige Menneske, og 
hvorledes den altsaa bor males.

En anden Fordeel, som Sproggenes Flerhed har for det menneskesige 
Kion, bestaaer deri, al den menneskelige Forstand derved forsynes med en 
ligesaa nyttig som behagelig Beffieftigelse. De flere Sprog riene den 
menneskelige Forstand til at ove sig med, hvorved dens formelle Fuldkommen
hed fortrinligen befordres.

Har man anfeet skrivtlige Aabenbarinqer, uden. Henfyn til deres Sand
hed eller Falskhed, for velgisrende og fordelagtige for det menneskelige Kisn, 
fordi Forstanden derved har faaer noget at ove og beskæftige sig med, og fordi 
den evige Commenteren over hellige Boger har virket ti! almindelig Cultur'og 
Oplysning: fa o er det egentlig Beskæftigelsen med de flere og dsde Sprog, 
der har den Fortjeneste, og det faa meget mere, som Beskieftigelsen med hel
lige Boger ikke sielden har havt de gyseligste Folger for det menneskelige K»on.

Disse ere altsaa de fornemste Fordele, der tilflyde det menneskelige Kion 
Sproggenes Flerhed i Verden, og de ere ester mine Tanker saa betydelige, 
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at, forudsat det var mueligt, det hele menneskelige Kisn havde ikkun eet Tun- 
gemaal, man alligevel ikke havde Acrrsag til at beklage sig over, at der gives 
fiere.

Men waaskee undrer nogen sig over, at jeg siet ikke har bersrt den for
delagtige Indflydelse, som Sproggenes Forskellighed har i Hensigt til Pa- 
Niotisme. Vistnok er denne Indflydelse saa kiendelig, at den falder enhver 
i Hinene, der toenker over de flere Sprogs Virkning; men jeg har alligevel 
wed frie Villie sorbigaaet at tale derom, af Aarsag nemlig, at jeg ingenlunde 
anscer samme for noget Godt. Thi saa meget som de flere Sprog paa den 
ene Side virke til Patriotisme og indbyrdes Velvillighed, saa meget virke de 
og til Had og Forfelgelse mod dem, der ikke have f«lleS Sprog. Alle uop
lyste Mennesker, og Det er desto vcerre! den stsrste Hob, ansee scedvanligviis 
dem, der have et andrt Sprog end de selv, for ganrsk. andre Mennesker, 
for en flettere Race, som de nceppe skylde Retfardighed end sige Menneffckiec- 
lighed. Hos raa og ukulriverte Folk er en Fremmed og en Fjende gierne syno- s 
nyme Ord; og en Fremmed er den, som har er andet Sprog. Dersom alt- 
saa Sproggenes fordelagtige Indflydelse paa Patriotismen kunde nogenledes 
veie op imod den skadelige Indflydelse samme har i Hensigt til dem, der ikke 
hore til samme Folk eller Land: saa var det alt hvad vi kunde onske. Men 
og dette tor jeg ikke haabe. Patriotisme, der selv hos oplyste Nationer ikke 
sielden ferer ril Uretfærdighed mod andre Folk, vilde uden Tvivl finde Sted, 
om og det hele menneskelige Kien havde er fcelleS Sprog, og derimod Vilde 
Had eg Forsolgelse imod Fremmede blive mindre.
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