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INDBYDELSESSKRIFT

til

den offentlige Examen

Christiania Kathedralskoie

i 1853.

CHRISTIANIA.

Trykt i F. Steens Enkes Bogtrykkeri.



Om de samle klassikeres Berettigelse 
til den Plads, de nu indtage i Under- 

viisningen ved de lærde Skoler.

1.
Det er ofte meget vanskeligt at skjenne, hvad der er den 

herskende Mening om en offentlig Indretning, eller at vide, 
om de, som have nogen Opmærksomhed henvendt paa den, 
linde sig tilfredsstillede ved den, saadan, som den er, eller 
om de onske den forandret. Dette bliver destomere van
skeligt, jo mere Indretningen er af den Beskaffenhed, at 
kim faa kunne bedømme den. Om nemlig end liere udtale 
sine Meninger om en saadan Indretning, saa veed man jo 
dog ikke, hvad Virkning disse have paa de Mange, som li- 
gesaalidt kunne bedømme de Grunde, der anføres for de 
forskjellige Meninger, som de paa egen Haand kunne danne 
sig en Mening om Sagen. Blandt de Indretninger, hvorom 
dette gjælder, hore de lærde Skoler. Det er derfor maa- 
ske ugrundet, naar jeg med flere Skolemænd nærer den 
Frygt, at den Mening er temmelig almindelig, at vore Sko
lers Indretning er forældet, og at derfor deres Arbeide er 
mindre nyttigt, end det kunde og burde være. Uvad man 
saaledes især troer at have Mange imod sig, er den store 
Deel af Underviisningen i Skolerne, som de gamle Classi- 
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keres Læsning optager. Saameget lader sig dog ikke be
tvivle, at der gives Enkelte, som mene, at denne Læsning 
bør indskrænkes eller vel endog afskaffes, og som antage, 
at den Tid ikke er saa fjern, da noget Saadant vil skee. 
At. saadanne Meninger have kunnet danne sig, kan ikke for
undre, naar man betænker, hvor forunderlig en Ting det i 
Sandhed er, at det skal være rigtigt, at disse Fag optage 
saa megen Tid, som de nu gjore. Hertil kommer, at jeg 
troer, at de, som skulde være Græskens og Latinens eller 
Classikernes Venner og Forsvarere, ikke have bidraget saa 
lidet til den Fordom og Ugunst, de ere bievne Gjenstand 
for. Man horer nemlig ikke saa sjelden, at saadanne ned
rive dem, som synes at være berettigede til at bedømme 
dem. Andre tale paa en stødende Maade om de Fortrin, de 
troe at have erhvervet sig og om de Fordringer, de troe sig 
berettigede til, fordi de have studeret dem, paa samme Tid 
som Mange, skjøndt de selv have classisk Dannelse, i Sel
skabslivet, for at behage eller af et Slags Feighed, ikke 
tale om Latin og Græsk uden som Pedanderie. Saa uskyl
digt, som dette Sidste i Grunden kan være, bringes man dog 
derved til at tænke paa den vittige franske Abbed, der spot
tede saalænge over den Religion, i hvis Tjeneste han nød 
sit magelige og overflødige Liv, indtil man tilsidst tog ham 
paa hans Ord, jog ham ud af Landet, og forlod hans Reli
gion.

Men skjondt man let kan forklare sig saadanne Menin
ger, som de ovennævnte, bør man dog i vore Dage, da Me
ninger saa let kunne blive til Handlinger, ikke derfor lade 
dem hengaae upaaagtede. Jeg haaber derfor, man ikke vil 
finde det ubetimeligt, om jeg ved denne Lejlighed anstiller 
nogle Betragtninger over det Spørgsmaal, hvorvidt det er en- 
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skeligt, at Classikernes Læsning i Skolerne afskaffes eller 
indskrænkes. Ja, da der, som bekjendt, er Undersøgelser i 
Gang om muelige hensigtsmæssige Forandringer i Bestem
melserne for de lærde Skoler, og der saaledes i denne Sag 
kan blive Anledning for umodne Meninger til at gjore sig 
gjældende, tor jeg endog haabe, at man for Betimeligliedens 
Skyld vil være skaansom i at bedømme mit lille Arbeide.

2.

Denne Sag faaer forøget Vigtighed nu, da disse Studier 
have faaet en saa aldeles forandret Stilling ved Universite
tet. For tyve Aar siden taltes og skreves der Latin ved de 
fleste Embedsexaminer; til de regelmæssige Universitetsfe- 
ste skreves latinske Programmer, Festene feiredes ved la
tinske Taler, og Disputatser holdtes paa Lafin over Afhand
linger, som bleve skrevne paa dette Sprog. At alt dette 
nu næsten er ophort, kan Ingen andet end glæde sig over. 
Men dermed er ogsaa en iøjnefaldende Grund til at lære 
Latin bortfalden. Rigtignok, naar man undtager Universi
tetslærerne, saa taltes og skreves der i Regelen en slet 
Latin, og Programmerne bleve ikke læste, og Talerne bleve 
ikke forstaaede; men den Nødvendighed, at der til Embeds- 
examen skulde tales og skrives Latin, gjorde dog, at man 
bitterlig beklagede det, naar man var kommen til Universi
tetet med slette Kundskaber i dette Sprog, og ofte anvend
te de Studerende megen Tid paa at erhverve sig denne Fær
dighed, deels ved Læsning af lettere Forfattere, deels ved 
Stiilskriven, deels ved regelmæssige latinske Samtaler med 
hverandre.

Hertil er senere kommen den Forandring, at græsk og 
latinsk Philologie er udgaaet af Anden-Examen ved Univer- 
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sitetet. Det kan vel synes, at en tre til fire Timers ugent
lig Forelæsning i en tre til fire Maaneder hverken kunde 
gjore fra eller til i de Studerendes Uddannelse, Men det 
er dog ikke saa i deres Øine, som forfegte disse Viden
skabsfags Vigtighed. Læsningen f. Ex. af en græsk Tra
gedie under en smagfuld og kundskabsrig Lærers Veiled
ning, naar Eleven har en modnere Forstand og befinder sig 
paa et saadant Standpunct i Kundskab, at man ikke behø
ver at opholde sig ved Sprogets almindeligere Regler, fore
kommer dem at bringe en ikke saa ringe Tilvæxt i Dannelse.

Men om man vil paastaae, at ligesom de Fleste ere 
enige i, at den forste af disse Forandringer er et Gode, saa- 
ledes bør det tilstaaes, at Skadeligheden af den anden idet- 
mindste er tvivlsom med Hensyn til det Standpunct i Dan
nelse, hvortil de Studerende bringes, saa er der en anden 
Side af Sagen, som fortjener at lægges Mærke til. Efter 
disse Forandringer er græsk og latinsk Philologie saa godt 
som udelukkede fra Universitetet. Denne Udelukkelse fra 
Landets overste Undervisningsanstalt kan umulig andet end 
formindske den Anseelse, hvori disse Studier hidtil have 
staaet. Herimod vil man indvende, at der ved Universitetet 
er en Examen for vordende Lærere ved de lærde Skoler, 
hvortil der fordres grundige Kundskaber i Philologie. Men 
denne Examen er jo beregnet paa, at Skolerne vedblive 
omtrent saadanne, som de nu ere. Afskaffer man derfor 
f. Ex., som Nogle ville, den classiske (iræsk ved Skolerne, 
saa er der liden Sandsynlighed for og liden Rimelighed i, 
at den vordende Skolelærer skulde vedblive at tvinges til 
at anvende saamegen Tid og saamegen Moie paa dette Sprog 
og dets Litteratur.

Den Ære og Værdighed, som Classiciteten for Tiden 
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har i vort Land, bæres altsaa væsentlig af Skolerne, iste- 
detfor, at for faa Aar siden Skolerne heri spillede en un
derordnet Rolle ved Siden af Universitetet, idet den Under- 
viisning, de meddeelte, kun betragtedes som en Forberedel
se til dette. Med denne Byrde kunne Skolerne tage sig 
nok saa godt ud, og classisk Dannelse kan synes at holdes 
sømmelig hoit i Veiret, saalænge den ældre Slægt lever, 
som alvorlig har beskjæftiget sig med Oldtidens Sprog og 
Skrifter ikke alene i deres Barndom, men ogsaa en længere 
Tid ind i deres modnere Alder, men, naar Skolerne tabe 
denne Støtte, vil det vise sig, om ikke Byrden bliver for 
tung for deres Skuldre. Endnu værre vil det gaae, hvis 
man allerede nu giver disse Studier fornyede folelige Be
viser paa Unaade.

Ingen vil vel driste sig til at sige, hvorlænge der bor 
læses Græsk og Latin i de norske Skoler, eller paastaae, at 
dette bor vedblive til evig Tid; men jeg troer, at man kan 
vedkjende sig, at man tvivler om, at det nu er rigtigt at 
afskaffe disse Fag, og hvis dette er tvivlsomt, saa bor der 
heller ikke foretages saadanne Forandringer dermed, som 
man kan have nogen Frygt for at ville lede til deres Afskaf
felse. Til de Forandringer, som synes at kunne have en 
saadan Virkning, hører enhver Indskrænkning, da just den 
vægtigste Indvending mod Classikernes Læsning i Skolen 
er den, at Eleven ved fuldendt Skolegang har læst saa lidt 
af saavel græsk som romersk Litteratur i Forhold til beg
ges Rigdom og Omfang. Jo mindre man derfor læser, de
sto storre bliver Misforholdet mellem dette og det Arbeide, 
det koster at blive nogenlunde Herre over Sproget, desto 
rimeligere altsaa Intet at læse. Det var meget Ubetydelig
heden af, hvad der læstes, man anførte som Grund for, at 
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den græsk-latinske Philologie burde udelukkes fra Anden- 
Examen. Den samme Slutningsmaade vil ikke mindre hel
digt kunne anvendes mod den i Skolerne, og med større 
Held for hver ugentlig Underviisningstime, man berøver den. 
Vil man altsaa indrømme denne Videnskab noget Værd, saa 
maa man ikke indføre nogen Indskrænkning i dens Dyrkel
se ved Skolerne uden at være betænkt paa samtidig der
med igjen at skaffe den nogen Plads ved Universitetet. Men 
da dette ikke efter Rimelighed kan lade sig gjøre paa no
gen Tid, da Forandringen i modsat Retning er saa ny, sy
nes det rigtigst at lade Sagen forblive i sin nærværende 
Stilling indtil videre. I det Hele burde aldrig Universitetet 
og Skolen adskilles, naar der var Tale om Reformer. Da 
Universitetet fortsætter, hvad Skolen begynder, bor begge 
gaae frem efter en sammenhængende Plan; men en saadan 
kan vanskelig tilveiebringes, naar der til en Tid indføres 
Forandringer ved den ene af disse Indretninger, til en an
den Tid ved den anden, og under andre Mænds Indflydelse. 
Det heder nok, at hver af disse Indretninger har sin sær
skilte Bestemmelse, at Universitetet skal virke for Viden
skaben, og Skolen for Dannelsen, men, naar det er en Kjends- 
gjerning, at de fleste Elever ved Skolerne gaae til Univer
sitetet, og at de studere der for at kunne tage de Exami- 
ner, som ere nødvendige for at kunne blive Embedsmænd, 
saa bør man dog komme saamange Menneskers Tarv imo- 
de, saavidt dette kan skee uden Skade for de Øjemed, man 
ellers troer at have at arbeide til. — Man tilgive denne 
Udskeielse!

3.
Men forsaavidt der vil blive gjort Forsøg paa at for

trænge de classiske Studier fra den offentlige Underviis- 
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ning, eller der hos den oplyste Deel af Folket, med Hen
syn til deres Berettigelse til den Plads, de nu indlage i Sko
len, mangler den Anerkjendelse, som er nødvendig, for al 
de kunne trives, saa gjælder det naturligviis at kunne imo- 
degaae de Grunde, man anfører imod dem. Her moder da 
den Vanskelighed, at Striden er saa gammel, at de fleste 
Grunde baade for og imod ere vel bekjendte. Man troer 
at være kommen til sin Mening efter grundig Prøvelse. 
Der udfordres derfor Talent eller „en vægtig Stemme“ for 
at fængsle Nogens Opmærksomhed ved en ny Drøftelse af 
Sagen. Da jeg veed, hvormeget jeg mangler i begge disse 
Henseender, vil jeg beflitte mig paa Korthed og anføre væg
tige Stemmer, naar jeg troer at maatte gjore Paastande, 
som ikke egentlig kunne være Gjenstand for Beviis.

4.

Af dem, som uden at have umiddelbart Bekjendtskab 
til de Gamles Litteratur betvivle, at disse indeholde Værker, 
som kunne taale en Sammenligning med de Nyere, kan jeg 
ikke vente, at de skulle lade sig bevæge ved nogen min 
Lovtale, og dem, som have Sagkundskab og dog be
nægte dette, indseer jeg, at det vil blive vanskeligt at om
stemme, da Sporgsmaalet for en stor Deel horer under 
Smagens Domstol. Jeg vil derfor hverken forsøge paa at 
bevæge de Første eller indlade mig i nogen Drøftelse med 
de Sidste, men jeg vil haabe, at ingen af dem vil modsige, 
at, naar de Gamle omtales af Nutidens bedste Forfattere af 
de Folkeslag, hvis Litteratur de sætte over de Gamles, saa 
skeer det i Almindelighed med den største Beundring.

Til en Prøve herpaa vil jeg anføre et Par Steder af 
Edinburgh Review. Det Første findes i dette Tidsskrift for 
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April 1844. JVi 172. Det er Begyndelsen af en Afhandling 
om arabisk Philosophie i Forbindelse med en Anmeldelse af 
„Essai sur les ecoles Philosophiques che^ les Arabes. 
Par Auguste Schmölders.“ i folgende Ytringer: „Grundvol
den for den nyere Oplysning har altid hvilet og maa altid 
komme til at hvile paa de udødelige Skrifter, som ere 
efterladte os af Grækenland og Rom. Disse have den ære
fulde Forret at forblive altid unge — at forblive Lærere 
for Slægter efter Slægter. Andre gamle Stater tilbyde os 
lidet Andet end Snurrigheder (curiosities). Vi kunne trænge 
ind i Pyramidernes Gravkammere, vi kunne forundre os ved 
Betragtningen af den sortsmudsede tause Slægt paa Ægyp
tens Mindesmærker; vi kunne dynge sammen Brudstykker af 
Indiens Lærdom; vi kunne samle Oldsager fra China, fra 
Arabien eller fra Yucatan; men vore Bestræbelser i disse 
Retninger fore kun til lidet Mere end Tilfredsstillelsen af 
en Dilettantnysgjerrighed. Til dem henvende vi os ikke for 
at spørge: Vægter! hvad er Klokken? Til dem tyc vi aldrig 
for at faae Oplysning i de Materier, som have en indgri
bende og evig Interesse for Menneskeheden“.

Det andet Sted lindes i samme Tidsskrift for April 1848. 
Ali 180. Det er af en Artikel, som har til Overskrift: 
„The London Catalogue ofBooks, published in great Bri
tain from 1814. to 1846. London 8ro. pp. 542.“ Den in- 
deholder en Afhandling om Forfængeligheden og Værdien 
af litterair Navnkundighed, som jeg vil bede, at man vil tage 
sig den Forneielse at gjennemlæse, hvis man forundrer sig 
over, at jeg beraaber mig paa dens Forfatter som en væg
tig Stemme. Efterat have viist, hvorledes de største For
fattere dog tilsidst ende med at blive glemte, ytrer han sig 
paa folgende Maade om de Forfattere, hvorom lier handles: 
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„Ved at gjennemblade en saadan Bog som Londonner-Ca- 
talogen forbauses man, under de loinefaldende Omskiftelser 
i Litteraturen, over den tilsyneladende faste og uforander
lige Indflydelse af to Dele af den, nemlig af de græske og 
romerske Classikere og af Bibelen. Meget af den Littera
tur, som fremkaldes ved begge, dele udentvivl den Skjæbne, 
som rammer andre Arter. De Boger, de hver for sig frem- 
lokke, enten critiske eller theologiske, forgaae, men de selv 
beholde deres Herredomme over den menneskelige Aaud, 
indpodes i ethvert civiliseret Folks Litteratur, og vedblive 
at fremkalde en aldrig endende Række af Bind til deres 
Forsvar, Belysning og Fortolkning. Efter en meget maade- 
holden Beregning troe vi, man kan paastaae, at idetmindste 
en Trediedeel af de Boger, denne Catalog indeholder, mere 
eller mindre ligefrem er udsprungen af de to Litteratur
kilder, vi have nævnt, i Skikkelse af nye Udgaver, Oversæt
telser, Fortolkninger, Grammatiker, Ordbøger, eller histori
ske, chronologiske og geographiske Oplysninger“.

„De gamle græske og romerske Classikere have en i 
Sandhed underbar Bestemmelse. De kunne, synes det, ikke 
blive gamle, og Tiden, som forælder selve Alderdommen, 
lader dog dem urørte. De Gamle alene kjendte til Fuld
kommenhed den Kunst at indbalsamere Tanken. Den stren
ge Smag, som aabenbarer sig i dem, har virket ligesom 
Ægyptens rene Luft til at bevare dette Lands Billedhugger- 
arbeider og Malerier, paa hvilke Reisende fortælle os at 
Sporene af Meisselen ere ligesaa skarpe og Malningens 
Farver ligesaa friske, som om Kunstnerne igaar havde for
ladt deres Arbeide“.

„Der er en Henseende, hvori selv den, som meest een- 
sidigen kun seer paa det Nyttige, og af den Grund foragter 
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Classikeriie, neppe kan lade haant om dem. Fordi de af 
alle civiliserede Nationer, fra det Øieblik, de blive værdige 
dette Navn, eensteinmigen vælges til at udgjore en nødven
dig Bestanddeel af en dannet Mands Opdragelse (liberaledu- 
catiori).. som Mestere i Stiil og Monstre for Smag, spille 
disse ærværdige Forfattere, som denne Catalog viser, en 
meget vigtig Rolle i Menneskeslægtens Handel og Nærings
drift. Det er mærkværdig at tænke sig, hvorledes disse 
Fortidens Aander forsyne en ikke ringe Deel af vor Tids 
Verden med dens daglige Brod, og hvorledes de ved den 
Beskjæftigelse, de forskaffe saamange Tusinder af Lærere, 
Udgivere, Fortolkere, Forfattere, Bogtrykkere og Forlæggere, 
udgjore en ikke ubetydelig Green af Folkeslagenes industri
elle Virksomhed. En Statsoeconom, om han blot tænker 
paa sin egen Videnskab, skulde see med Agtelse paa Ho
mers og Virgils Sange, naar han vilde betænke, at de, 
umiddelbart eller middelbart, have frembragt mere materiel 
Velstand, end Halvparten af de Miner, menneskelig Begjær- 
lighed har aabnet“. —

Dersom de heri indeholdte Paastande ere sande, saa 
have vi imod dem, som sige, at den Plads, de classiske 
Forfattere have i vort Underviisningsvæsen, er uhjemlet, 
og som mene, at den kun støtter sig til en Overvurdering 
af dem, et Vidnesbyrd, som hverken er mere eller mindre 
end hele den civiliserede Verdens, med Undtagelse af vort 
eget lille Folk, forsaavidt vi staae i Begreb med at afskaffe 
dem.

Som et andet Exempel vil jeg anfore et Sted af Ni- 
artls „ Vie de Philippe Melanchthon.“ i Revue des deux 
Mondes. vol. 20. (Anno 1839.). Han siger i Slutningen af 
Levnetsbeskrivelsen: „Dersom jeg ikke havde Frygt for altfor 
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afgjorende Domme i et Forsøg over en Mand, som indlagde 
sig udødelig Ære ved at undgaae saadanne, og hvis jeg ikke 
frygtede for at faae Udseende af at jage efter usædvanlige 
Paastande, idet jeg taler om en Aand, der frygtede Saadant 
som Feil mod sin Samvittighed, saa vilde jeg sige, at Me
lanchthon var det levende Billede af den Fremstillingsmaa- 
de, som Reformatorerne brugte, og da han tog alle de Hjæl
pemidler, han betjente sig af, hos de Gamle, vilde jeg til- 
foie for at fuldstændiggøre min Mening, at Gjenopvaagnin- 
gen af de Gamles Studium forskaffede Reformationen dens 
Methode. Beviserne herfor ere aabenbare, ikke alene for 
dem, som, uagtet Materierne ere forskjellige, og skjondt in
gen synlig Efterligning er tilstede, kunne erkjende, at Me
thoden er den samme, men ogsaa for dem, som ikke ville 
lade sig overbevise uden ved haandgribelige Mærker. Alle 
gode theologiske Skrifter fra denne Tid, og blandt de bed
ste de af Erasmus og Melanchthon, ere gjennemtrængte af 
den classiske Aand. Den skjønneste Egenskab ved disse 
Skrifter er just Anvendelsen af Classikernes naturlige og 
simple Hjælpemidler paa andre Materier og paa en anden 
Sag. Der er een Feil derved, nemlig en Art af overtroisk 
Frygt for at afvige fra dem i denne Anvendelse, som gik 
lige til Plagiat.----------Men Virkningen i det Hele var
ikkedestomindre ypperlig, da denne slaviske Efterligning 
hjalp den menneskelige Fornuft til at gjenfmde sine Veie 
ved Billederne fra hine beundringsværdige Tider“.

Den Religion, som udgik af den Reformation, hvorom 
her er Tale, er vor Statsreligion. Det vilde derfor dog være 
besynderligt, naar Staten ordner, hvad der henhører til Dan
nelsen, hvis de, som skulle gjælde for de meest Dannede i 
Landet, skulde være ubekjendte med de Skrifter, som her 



14

siges at have udøvet denne store Indflydelse paa Reforma
torerne, og hvis saadanne Ytringer, som de her anførte, 
klang for dem, som om Talen var om Mahabaratha og Ra- 
majana.

Disse Prover paa, hvorledes Oldtidens Forfattere om
tales af Nutidens Skribenter, maae være nok, da det ikke 
lader sig gjore at anføre saa mange, som der vilde udfor- 
dres til at overbevise dem, der ville benægte, at dette ei
den almindelige Maade, hvorpaa de omtales.

5.

Naar det dernæst heder, at de gamle Forfattere, baa- 
de for Sprogenes Skyld og af andre Grunde, ere saa van
skelige, at kun faa bringe det dertil, at de med nogenlunde 
Lethed kunne læse dem, og at derfor de Allerfleste efter 
endt Skolegang lægge dem tilside, saa maa det indrommes, 
at dette forholder sig saa. Ja jeg paastaaer endog, at selv 
for Mænd af Faget er Læsningen for forste Gang af en 
græsk eller latinsk Forfatter et heel alvorligt Arbeide. Men 
just derfor er Maalet for Skoleunderviisningcn i disse Fag 
ikke alene at bibringe Eleverne en passende Indsigt i Spro
gene, men ogsaa at veilede dem ved Læsningen af saame- 
get af Forfatterne, som ansees nødvendigt til deres almin
delige Dannelse. At det, der læses, er saa foragteligt lidet, 
kan jeg ikke linde. I Græsken, hvoraf der læses mindst, 
læres og indoves der i det første Aar saa meget Gramma
tik, at de flinkere Disciple godt kunne give sig i Færd med 
en lettere Forfatter. At Eleverne paa Grund af Sprogets 
Vanskelighed have mindre Lyst til dette, end til, hvad An
det de lære, er en aldeles urigtig Paastand. Efter Vanske
ligheden afmaales naturligviis Hurtigheden, hvormed man 
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gaaer frem, lir man heldig i at træffe det Rette i denne 
Henseende, saa bliver i den daglige Læsning Alt lige van
skeligt eller lige let, og det er kun den forsømmelige Disci
pel, som ikke stadigen lærer enhver Ting til sin Tid, som 
kan klage over Vanskelighed i det ene Fag som i det an
det. Efterat altsaa Eleverne i det forste Aar har lært det 
Væsentligste af Grammatiken, udvide de i fire paafølgende 
Aar denne Kundskab og gjennemgaae derhos saameget af 
Forfatterne, at det i Mængde kan sammenlignes med hele 
det nye Testamente. For blot at nævne een iøjnefaldende 
Fordeel heraf, saa er det for de vordende Theologer til
strækkeligt til at give dem en Forestilling om Testamentets 
Forhold til den ovrige græske Litteratur. Da der paa Sko
len læses et Evangelium i Grundsproget, gjælder dette til
deels om samtlige Elever. Man kan vel ogsaa sige, at, li
gesom man af Testamentet i en vis Forstand kan siges at 
lære alt det, som det er nödvendigt at vide, saaledes maa 
man af en ligestor Mængde af anden god Læsning kunne 
lære Meget, som det er godt at vide. Men den Paavirk- 
ning, man modtager ved Læsning er yderst ufuldkomment, 
angivet ved den Tilvæxt i Kundskab, man derved faaer. 
Dette gjælder om de hellige som om andre Forfattere. Der 
er Forfattere, som virke paa os til det Gode paa en ufor
klarlig Maade, lignende den, hvorpaa efter Sokrates de 
Skjønne virke paa os til det Onde, med den Forskjel, at de 
Skjønne endog kunne virke paa Afstand, medens, hvad der 
er saa farligt med de Skjønne, et Kys, det maa til her. Vi 
maae læse de Skrifter af dem, eller de Steder af deres 
Skrifter, hvori deres hellige Aand, eller hvad Lignende de 
ere begavede med, ligger skjult, og vi maa, for at have 
den fulde Paavirkning af dem, læse dem selv, ikke Over
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sættelser af dem, fordi disse Forfattere vanskelig kunne 
oversættes. Der vil niere end Kunst til for at kunne brin
ge En et Kys fra en Anden. Med dette for Øie bor man 
mere spørge om, hvad, end om, hvormeget der læses. Des
uden har man i det Antal Timer, Eleverne tilbringe under 
duelige og samvittighedsfulde Læreres Veiledning, en bedre 
Maalestok for, hvad de vinde i Forstandsudvikling og i Dan
nelse af Tænkemaaden, end i den Mængde, som der læses, 
uden Hensyn til, enten man læser Græsk eller Norsk, enten 
man læser denne eller hiin Forfatter. Jo mindre den Mæng
de er, man i det samme Antal Timer har læst, desto mere 
maa der have været Anledning til mundtlig Underviisning.

I Latin læses der langt mere. Her bringer man det 
derhos ved Stilskrivning og andre Øvelser saa vidt i Kjend- 
skab til Sproget, at, om man end kun som et alvorligt Stu
dium kan fortsætte Læsningen af de classiske Forfattere, 
hvis Vanskelighed hidrører fra mange andre Aarsager, end 
dem, som ligge i Sproget, saa vil man dog med temmelig 
Lethed kunne benytte den nyere latinske Litteratur, som har 
et mange Gange større Omfang, end den classiske, og hai
en Vigtighed for sig selv.

6.

Hvad det angaaer, at man efter endt Skolegang læg
ger sine græske og latinske Forfattere tilside, saa kan det 
Samme siges om de fleste andre Videnskaber, som de Stu
derende skulle skaffe sig nogen Indsigt i, enten i Skolen 
eller ved Universitetet, med Undtagelse naturligviis af dem, 
som henhøre til de egentlige Embedsstudier. Er der vel 
Mange, som, efter at de ere traadte ud i Livet som Præster 
eller civile Embedsmænd eller Læger, lægge sig efter Ma- 
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thematik eller Astronomie eller Physik eller Chemie eller 
Naturhistorie? Glemme ikke meget mere de Allerfleste den 
videnskabelige Sammenhæng eller de fleste Enkeltheder af, 
hvad de have lært af disse Videnskaber, endog førend de 
have forladt Universitetet ? Det er vel heller ikke Meningen, 
at alle disse Studier skulle fortsættes. Dette gjores endog 
umueligt ved deres Mængde, ved Nødvendigheden for de Stu
derende af at vælge et Brodstudium og ved de Pligter, der 
senere paahvile dem som Embedsmænd. Det er vel ikke en
gang saaledes indrettet, fordi man har haabet paa denne 
Maade at slumpe til at faae sig een eller to virkelige Viden- 
skabsmænd i hvert af disse Fag. Hvis dette er Hensigten, 
maa jeg rigtignok sige, at man har baaret sig visere ad, 
end Bonden, som ikke vidste, hvor Haren gik, og derfor 
satte Snaren paa Taget; thi man har sat Snarer paa 
alle Tage i den ganske Bygd og mange Snarer paa hvert 
Tag. Men jeg troer, at den Snare, som skaffer os en 
Astronom, dog snarere hænger oppe i en eller anden Stjer- 
netaage, med mindre det skulde være paa det Tag, hvor
under den astronomiske Universitetslærer boer, med Udsigter 
til at faae Ansættelse ved Universitetet som Lokkemad. 
Det vilde desuden blive en altfor sand Snare for Mange, 
som, fængslede af en eller anden af disse Videnskaber, kun
de bortledes fra Brodstudierne og blive foragtede Dilettan
ter, eller, om de bleve sande Videnskabsmænd, ikke blive 
bemærkede, eller, om de bleve bemærkede, blive overflødi
ge, da man for Saadanne kun har faa Ansættelser.

Det Rimelige er, at man har troet, at noget Bekjendt- 
skab med alle disse Videnskaber horer med til almindelig 
Dannelse. Den Studerende lærer at skjonne, at den ene 
Videnskab ikke har nogen Forrang at rose sig af fremfor 

2 
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den anden. Han beskyttes derved mod den Eensidighed at 
ringeagte de Videnskaber, han ikke netop selv dyrker, mangt 
et Sted i almindelig Læsning bliver forstaaeligere, og man
ge Phænomener i Verden indholdsrigere for ham. Saale- 
des ere disse Studier, ligesaavel som de saakaldte huma
nistiske, beregnede paa at bringe sin Nytte uden Hensyn 
til, om de senere fortsættes eller ikke. Det er kun et Til
fælde, om Nogen af alle dem, af hvilke der fordres en Ex
amen i disse Videnskaber, blive Folk af Faget. Saadanne 
vilde fremstaae uden dette, saasandt man havde Trang til 
dem, og det er kun ved dem, de dlive ligefrem nyttige for 
Verden, idet de afklædes deres videnskabelige Dragt og 
derved blive anvendelige for Haandværkeren og Agerdyr
keren.

7.

Med de levende Sprog er det vistnok en noget forskjel
lig Sag. Man kan vel sige, at de læres i Skolen i et strængt 
videnskabeligt Øienied, som Hjælpemiddel for den alminde
lige Grammatik. Sammenligning af forskjellige Sprog er 
desuden paa mange Maader lærerig. Men det kan dog ikke 
nægtes, at Hovedhensigten med, at der læres to levende 
Sprog i Skolen, og med, at af Nogle dertil ønskes foiet et 
tredie, er at give Eleverne et Hjælpemiddel, hvorfor der er 
megen Anvendelse i Livet. Alligevel skulde jeg betvivle, at 
det er rigtigt at gjore det til en Opgave for Skoleunderviis- 
ningen at bibringe Eleverne Færdighed i at skrive og tale 
fremmede Sprog eller endog blot Lethed i at læse dem. 
Til de almindelige Skole- og Universitetsstudier er der nep
pe nogen Mangel paa Hjælpemidler i vor egen eller i den 
samlede norske, svenske og danske Litteratur, og enhver
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Mangel bliver Aar for Aar med storre Hurtighed afhjulpen. 
deels ved originale Værker, deels ved Oversættelser. For den 
egentlige Videnskabsmand er det en ringe Vanskelighed, at 
sætte sig ind i et nyt europæisk Sprog for at kunne benyt
te dets Litteratur, forsaavidt den er vigtig for hans Viden
skab. De, som trænge til at kunne tale og skrive et frem
med Sprog, have en langt lettere Adgang til at opnaae dette, 
end der kan gives i en Skole, ved Omgang med Indfødte 
eller ved et Ophold, om endog kort, i det Land, hvor Spro
get tales. Desuden er det vanskeligt at tilfredsstille den 
store Forsjellighed i Trang og Ønsker, som i denne Hen
seende finder Sted.

leg kan i det Hele ikke istemme med i den Beklagelse, 
at Skolen ikke strækker til til alt det, som skal læres. Naar 
et ungt Menneske under nogenlunde gunstige Omstændighe
der har gaaet i Skole indtil sit 17de til 20de Aar, saa er 
der dog vel ingen Frugt, man sikrere maa kunne gjore Reg
ning paa at han har deraf, end en fornuftig Videlyst, som 
vil drive ham til at lære Meget paa egen Haand, naar ikke 
Alt er indordnet under Examiner. Af Alt, hvad der kan an
tages, at den Studerende efter sin Skolegang saaledes vil 
lære, er der Intet, som ligger nærmere, end levende Sprog. 
Men det er uvist, hvilke Sprog det kan være tjenligt for 
ham at lære, og i hvilken Udstrækning han behøver at læ
re dem, samt, om han faaer Anledning til at lægge sig ef
ter at lære dem strax, han har forladt Skolen, eller 10 
eller 20 Aar sildigere. Hvad Skolen derfor har at gjøre, 
foruden at bibringe Eleverne Begyndelsesgrundene i de Sprog, 
man vil betegne som dem, de helst bor vælge at lære, er 
for det Første at lære dem den rigtige Fremgangsmaade 
med i Almindelighed at lære Sprog, dernæst at gjore dem 
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bekjendte med, hvad der kan ansees at være et fælles Grund
lag for de europæiske Sprog, og for det Tredie at sætte 
dem i Stand til med den fulde Interesse at kunne benytte 
de vigtigste europæiske Folks Litteratur. Men alle disse 
Fordringer opfyldes netop ved Studiet af de gamle Sprog 
ogLæsningen afClassikerne. For det Forste er nemlig intet 
levende Sprogs Grammatik saa bearbeidet, som de gamle 
Sprogs. For det Andet kunne de europæiske Sprog, hvor
om her kan være Tale, siges at have to Hovedgrundlag, 
nemlig et germanisk og et græsk-romersk. Det første ha
ve vi i vort eget Sprog. Det andet er det altsaa kun, Ele
verne behøve at lære at kjende. Hvad den tredie Fordring 
angaaer, saa kan der ikke gives dem nogen bedre Forbe
redelse, end Bekjendtskabet med den classiske Oldtid, da 
den, der trænger til oplivende, forædlende og almindelig be
lærende Læsning, lidet kan bevæge sig i noget af de toneangi
vende europæiske Folks Litteratur uden at henvises til denne 
Tid, snart ved Udbrud af Beundring, hvorpaa jeg ovenfor har 
anført Exempler, snart ved Anførelser af dens Forfattere, 
hvilket endog Forfattere hos os selv, der ere Classiciteten 
ugunstige, ikke kunne afholde sig fra, snart ved Hentyd
ninger, ofte blot ved enkelte Ord (f. Ex. „Tændernes Gjær- 
de“ ^reen Mage“}, snart ved interessant udførlig Behand
ling af Emner, hentede fra den.

Til Oplysning om, hvad jeg mener, vil jeg nævne, at 
der neppe udkommer noget Bind af Edinburgh Review eller 
Revue des deux Mondes, som ikke indeholder tiere Artikler, 
der forudsætte classisk dannede Læsere. Af forskjellige 
foregaaende Bind af førstnævnte Tidsskrift havde jeg mær
ket mig enkelte Steder, for at benytte dem ved denne Lei- 
lighed, men det Bind, jeg nu tilfældigviis har ved Haanden, 



21

og hvoraf jeg har taget det andet af de ovenfor anførte 
Steder, nemlig vol. 89., tilbyder mig Alt, hvad jeg behøver. 
Saaledes findes deri en Anmeldelse af en Roman, „Charles 
Vernon, a Transatlantic Tale. By Lieut. colonel Senior. 
London 1848“ Her skulde man ikke troe, man fik Noget 
med Classikerne at gjore. Men Anmeldelsen begynder med 
en Sammenligning mellem Digtinger, hvori Forfatterne for
nemmelig beflitte sig paa vel anlagt Intrigue eller paa Cha- 
racterskildringer, og saadanne, hvori malende Beskrivelser 
ere Hovedsagen. I denne lille Afhandling, som udgjør om
trent Trediedelen af den hele Anmeldelse, findes en temme
lig udførlig Sammenligning mellem Hector og Achilles og 
mellem Iliaden og Odysseen, med Anførelser, deels i Grund
sproget, deels efter en Oversættelse af Cowper, deels paa 
begge Maader. En anden Artikel handler om de franske 
Benedictinere, altsaa om Forfattere af bindstærke Værker 
paa Latin, med en Bedømmelse af deres Sprog i Sammen
ligning med Classikernes og med Paaviisning af deres For
tjeneste af at have reddet classiske Forfattere fra Under
gang. I hver enkelt af syv andre Artikler vil man slippe 
med een eller to Anførelser paa Latin i Prosa eller Vers 
eller med enkelte græske eller latinske Ord. Af en Arti
kel om Universitetsreform kommer jeg til nedenfor at an
føre et Sted, og af en Afhandling om litterairNavnkundigheds 
Forfængelighed og Værdhar jeg ovenfor anført etsted, som en 
ikke classisk dannet Læser ikke kan støde paa uden at blive 
ilde tilmode, medmindre han enten er meget vantro, eller 
han har lært at finde sig i, at der kan være vakkert andre 
Steder, end der, hvor han selv boer, eller hvor han selv 
har været. Hvad jeg hermed vil bevise er, at dette berøm
te Tidsskrift, som anmelder alle Slags Skrifter og afhand
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dets Læsere rundt om i hele den civiliserede Verden findes 
Mænd, som have Bekjendtskab med Mesterværkerne fra Old
tiden og forstaae deres Sprog.

Et andet Exempel: En engelsk Reisende fortæller, hvor
ledes han paa en Reise i Schweitz tog en Omvei for at 
nyde en Solopgang paa et Sted, som var berømt for sin 
Skjonhed paa denne skjonne Stund af Dagen. Veiret hol
der ham i Uvished, om han skal have gjort sin Sidetur og 
forsinket sig i sin Reise forgjæves, eller ikke. Det ender med 
at blive i høieste Maade gunstigt. Medens han da er hen
rykt ved Beskuelsen af Landskabet — som han beskriver — 
og den pragtfulde Morgenrøde, kommer han til at vende sig 
mod den modsatte Himmelegn, og faaer da see et ikke 
mindre overraskende Skuespil. Bjergene og Høiene i den 
vestlige Synskreds farves pludselig paa deres høieste Punk
ter, den ene efter den anden, med en skjøn rod Farve. Det
te Syn, siger han, bragte ham til for første Gang i hans 
Liv ret at forstaae Homers „rosenfingrede Morgenrøde“. 
For her at kunne sætte sig ind i Fortællerens Stemning, 
maa man staae i samme Forhold til den græske Digter, 
som han. For enhver, der ikke gjør det, forekommer Ud
trykket „rosenfingrede Morgenrode“ mere pudserligt end 
skjønt. Jeg erindrer ikke, om han, som jeg er meest til- 
boielig til at troe , benytter Originalens Ord, eller om han 
oversætter dem. I første Tilfælde er Stedet for den ikke 
classisk dannede Læser uden al Interesse. I sidste Tilfælde 
forholder han sig, hvad dette Sted angaaer, til den Læser, 
som har denne Dannelse, som, med Hensyn til den øvrige 
livfulde Skildring, — hvilken jeg ikke har forsøgt at gjen- 
give. — en Læser, der kun kjender Bjerge og Morgenrøde 
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af en Beskrivelse eller af et Malerie, til en Læser, der f. 
Ex. i en norsk Fjeldegn har oplevet Alt, hvad her beskrives. 
Den her omhandlede Nytte af classisk Dannelse er saa 
uundgaaelig at erkjende, at det vilde meget forundre mig, 
hvis der ikke blandt dem, der have denne Dannelse, skul
de findes Mange, som ikke vilde dortbytte den mod nogen 
anden Kundskab, og hvis ikke mange dannede Mænd, der 
mangle den, vilde tilstaae, at de have folt denne Mangel 
mere, end nogen anden Mangel paa Kundskab. Men er 
dette saa, da vil man indrømme, at der er nogen Rigtighed 
i min Paastand, at der sorges fornuftigen for Skoleelevernes 
Tarv, forsaavidt de kunne komme til at læse meget og 
læse fremmed nyere Litteratur, — hvilket er at haabe at 
ville blive Tilfældet med Mange — derved, at man læser 
Classikerne med dem.

8.

Eet Sprog med sin Litteratur er der, som har en sted
moderlig Plads i vort Underviisningsvæsen, og hvorpaa ikke 
kan anvendes, hvad jeg har anført om de levende Sprog, 
nemlig det Gammelnorske. For at dette kunde blive læst 
i Skolerne saaledes, at det gjordes til en Deel af den nor
ske Underviisning, vilde jeg foreslaae, at der skede en For
andring ved Optagelsesprøven ved Universitetet med Hensyn 
til den der brugelige Udarbeidelse i Modersmaalet, men jeg an
seer det ikke her for det rette Sted at udvikle, hvori den
ne Forandring skulde bestaae, eller mine Grunde for samme.

9.

Læsning af Classikerne, sige Nogle, kan man undvære, 
da man kan skaffe sig Bekjendtskab til dein gjennem Over- 
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sætlelser, men deels har jeg allerede berørt, hvor vanske
lig en vis Classe af Forfattere lade sig oversætte, deels 
vilde, efter hvad jeg nylig har sagt om Nytten af clas- 
sisk Dannelse ved Læsningen af nyere Litteratur, et saa
dant Bekjendtskab end ikke i denne Henseende være til
strækkeligt. Hvad dog uden dette vilde være afgjørende, 
er, at, naar det er Nogen magtpaaliggende at kjende en 
Ting, saa er han som oftest hverken tjent dermed, eller 
tilfredsstilles han, medmindre han kjender den tilgavns, 
hvortil horer, at Bekjendtskabet maa være saa umiddelbart 
som mueligt. Dette gjælder ubetinget, forsaavidt man vil de- 
nytte de Gamle i videnskabeligt Øiemed. Oversættelser af 
Classikkerne bruges meget som Hjælpemiddel ved Studiet 
af Originalerne, og der hører classisk Dannelse til, for at 
kunne vurdere dem og finde Smag i deres Læsning; det 
er derfor hoist sandsynligt, at saadanne Oversættelser vilde 
udgaae, af det Folks Litteratur, som ophørte at have i sin 
Midte et større Antal af classisk dannede Mænd, uagtet de 
nu, naar de ere gode, ansees for at udgjore en værdifuld 
Deel af et civiliseret Folks Bogforraad.

10.

I det Foregaaende har jeg fornemmelig søgt at vise 
Græskens og Latinens Berettigelse til sin Plads i Underviis- 
ningen i Sammenligning med og i Forhold til andre Fag. 
Hvad jeg derunder ikke har faaet Anledning til at frem
komme med, vil jeg i det nærmest Følgende ordne saaledes, 
at jeg forst vil tale om Sprogene og dernæst lidt om For
fatterne. Forend jeg dog gaaer over hertil, maa jeg gjore 
en Bemærkning, som baade angaaer Forfatterne og deres 
Sprog. Vi have ovenfor af et engelsk Tidsskrift seet, hvil- 
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ken betydelig Rolle disse Skrifter spille i Nutidens Viden
skabelighed. Dersom vi nu udelukkede os fra Deelagtighed 
heri, saa vilde vi rigtignok paa en nem Maade gjore os uaf
hængige af Udlandet, som det heder. Men, om Folket vil
de have Ære heraf, er et andet Sporgsmaal. Med Æren 
kunde det ogsaavære ligegyldigt, naar man med nogenlun- 
dd Vished kunde vide, at det ellers var viist handlet.

11.

Med Hensyn til Fordelen af at kjende de gamle Sprog 
vil jeg forbigaae deres Vigtighed ved alle Slags historiske 
Undersøgelser, da det ikke kan falde Nogen ind at nægte 
denne. Beslægtede hermed ere lingvistiske og ethnologiske 
Granskninger. At videnskabelige Kunstord meget ere tagne 
af Græsken, er vel en svag Grund til, at man bor lære Græsk, 
men ved Siden af flere kan jeg ikke finde det latterligt 
ogsaa at nævne denne, især, da det er Tilfældet i flere 
Videnskaber. Der er sagt om Grunde, at mange slette 
ikke kunne erstatte Mangelen af een god, ligesom „man 
ikke er tjent med mange raadne Æbler istedetfor eet friskt“. 
Men mange smaa Æbler kunne være saa gode, som eet 
stort. Mere vigtigt ere det med Hensyn paa Latinen, at 
det endnu ikke er saa sjelden, at det ansees rigtigt at be
nytte dette Sprog til videnskabelige Skrifter. Der er end
og nylig hos os udkommet et saadant paa Latin.

12.

Mange have paastaaet, at de gamle Sprog formedelst 
deres eiendommelige Beskaffenhed ere mere skikkede end 
andre (il at opklare Tænkningen. Dersom de have dette 
Fortrin, saa maa det ikke saameget tilskrives deres Beskalfen- 
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hed, som den Omstændighed, at disse Sprogs Grammatik 
er langt mere dyrket, end noget nyere Sprogs. Allerede i 
Oldtiden selv beskjæftigede man sig hermed. Det var maa- 
skee dette Slags Videnskabelighed, som længst vedligeholdt 
sig, skjondt ogsaa det udartede. Det er characteristisk, at 
Grammatikerne i det 5te og 6te Aarhundrede af vor Tids
regning lærte om tolv forskjellige Slags Latin, og at der 
fortælles, at berømte Grammatikere kom sammen og dispu
terede 7 til 14 Dage om grammatiske Sporgsmaal, saasom, 
om Pronominet ego havde Vocativ eller ikke, og det med 
saadan Iver, at de hverken gave sig Tid til at spise eller 
drikke. En merovingisk Konge arbeidede, ligesom en ro
mersks Keiser, paa at faae indfort nye Bogstaver. Siden 
Videnskabelighedens Gjenfodelse er der skrevet saamange 
Grammatiker, Ordboger, Synonymiker og lignende Skrifter 
til Latin og Græsk, at de tilsammen vilde udgjore et stort 
Bibliothek. De skarpsindigste og lærdeste Mæud have været 
dermed beskjæftigede, og de ere det i denne Stund. Hvad 
Under da, at man bedre kan forklare alle Phænoniener i 
disse Sprog, end i noget af de nyere Sprog, hvori man 
endnu ikke er kommen paa det Rene med det Sporgsmaal, 
om deres Grammatik bor formes efter den latinske, eller 
ikke. Men ved Forklaringen af Sprogphænomenerne er det 
just Tænkningen opklares. Der er kun den Fare, at man 
ved saadanne Forklaringer kan forfalde til Spidsfindigheder. 
Men er det tvivlsomt, om de gamle Sprog have noget For
trin i denne Henseende, saa er det ikke tvivlsomt, at de i 
høi Grad maae være skikkede til at øve Eleverne i Tænk
ning, Flid og Udholdenhed. De have en fra vort Sprog 
saa ganske forskjellig Maade at betegne de grammatikalske 
Forholde paa. Der forekommer i dem Begrebsforbindelser 



27

og Begrebsovergange, som ere forskjellige fra dem, der fo
rekomme i vort og andre nyere Sprog. Der er saamange 
Afsondringer i Formerne at lægge Mærke til, og man maa 
ofte studere hvert enkelt Ord for at forstaae, hvad man læ
ser. Ved Oversættelsen til Norsk maa ofte en sammen
trængt Tanke eller en sammensat Betydning af et enkelt 
Ord oplases for at kunne gjengives saaledes, som Norsken 
fordrer det. Dette er rigtignok ogsaa Tilfældet ved Over
sættelse fra andre Sprog, men dog mindre, end ved Over
sættelse fra de gamle, fordi disse mindre congruere med 
Norsken, eller fordi mindre hvert Ord i disse har et al
deles tilsvarende i Norsken. Ved alt bette er det nødven
digt, at Tanken maa øves, ligesom ogsaa derved den rigtige 
Betydning og den rigtige Brug og under den mundtlige Un- 
derviisning den rigtige Udtale af norske Ord maa læres. 
Heller ikke er det blot Gloser og Grammatik, Eleverne paa 
denne Maade lære. Forstaaclsen af mangt et Sted beroer 
paa Bekjendtskab med den gamle Tids Forholde. Dette 
Bekjendtskab maa altsaa Eleven forskaffe sig, eller det maa 
meddeles ham af Læreren. Dog dette vedkommer mere 
Skrifterne, end Sprogene.

13.

At de gamle Sprog ere fuldkomnere end de nyere, vil 
jeg ikke paastaae, men for deres Skyld, som troe dette, 
ligesom ogsaa for deres, der spotte over en saadan Troe, 
vil jeg dog anføre, hvad en Forfatter i det ovenfor nævnte 
Bind af Edinburgh-Review siger herom. Han skriver om 
Ønskeligheden af Reform i Statuterne for de ældre engelske 
Universiteter, og vil, at der ved disse skal læres noget An
det og Mere, end Mathematik og Latin og Græsk, ‘'skjondt“, 
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siger han, „han indrømmer, at der ikke er noget bedre Mid
del til at disciplinere Tænkeevnen, end Elementerne til Ge
ometrien, ingen bedre Øvelse for vedholdende Flid, eller 
nødvendigere Indledning til de høiere Arter af naturlig Phi
losophie, end mathematisk Demonstration og Analyse, — 
at der ikke er noget Sprog paa engang saa bestemt og saa 
rigt, saa fuldt i den frugtbareste Indbildningskrafts Tale, 
eller saa skikket for de fineste Begrebsadskillelser og Af
skygninger, som det Sprog, hvis Kraft ikke blev udtomt 
af Demosthenes, hvis Dybde ikke udgrundet af Aristoteles, 
og hvis Polerethed og Skjønhed ikke naaet af Plato, — 
og at, naar alle nyere Sprog ere lærte, og alle nyere For
fattere studerede, fra Milton og Shakspear til Goethe, Schiller 
og Scott, saa vil man endnu finde Meget til at fortrylles 
ved og til at forbauses over i det Sprog, hvori Socrates 
tugtede Sophisterne og Demosthenes trodsede Macedonieren“.

14

For nu at komme til Forfatterne, saa er ovenfor af 
ct fremmed Tidsskrift gjort opmærksom paa den underbare 
Lod, de have havt i Historien. Denne Lod, den Ting blandt 
Andet, at vi nu i Midten af det nittende Aarhundrede efter 
Christi Fødsel stride om, hvorvidt en Mands Dannelse kan 
siges at være fuldkommen, medmindre han har anvendt sex 
til syv Aar af sin Ungdom paa at studere dem, gjør dem 
saa mærkværdige, at, hvis man tænker sig, at deres Læs
ning over den hele Verden nu med Eet ophørte, og at om 
hundrede Aar den Tingenes Orden fandt Sted, at der ingen 
lovbestemte Studier eller Examiner var, men at Regjeringer- 
ne belønnede al sand Videnskabelighed uden Forskjel, eller 
der var en saa lykkelig Tid, at alle de, som vilde, kunde 
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lægge sig efter Videnskaber og Litteratur uden at bekym
re sig hverken om Konger eller Regjeringer, saa vover jeg 
neppe Meget ved at forudsige, at der da vilde være faa 
Studier, som vilde tiltrække sig tiere Dyrkere, end dette.

Foruden det, som et Skrift i Almindelighed er for sin Læ
ser, ere disse Skrifter Mindesmærker, Oldtidsminder, fra en 
Oldtid, som paa en og samme Tid baade er Grundvolden 
for Europas Historie og tillige saa adskilt fra den, at den 
Tingenes Orden, som i de sidste fjorten Hundrede Aar har 
udviklet sig i Europa, kan siges at være løsrevet fra Sam
menhæng med den. De stille for vore Øine Mennesker un
der private religiøse og borgerlige Forholde, aldeles forskjel
lige fra vore, medens de dog lære os, at Mennesket altid 
bliver sig selv ligt, og det gjennem en Fremstillingsmaade, 
der trods dens Forskjellighed fra vor, dog er lempet efter 
de samme Forstandens Fordringer. Ved Iagttagelsen af den 
Boielighed og Spændkraft hos Mennesket, som aabenbarer 
sig i al denne Forskjellighed, blive vi os selv bevidste som 
Væsener heiligen begavede med disse Egenskaber, og Be
vidstheden om, at vi have disse Egenskaber, løser de Baand, 
som hemme dem. Modsætningen er ogsaa paa en anden 
Maade lærerig. Ved at sammenligne os med Sælhunden 
kunne vi og Eskimoeren lære, hvad et Menneske er. Ved 
at sammenligne os med Eskimoeren lære vi, hvad et ci
viliseret Menneske er. Ved at studere Romeren og Atheni
enseren lære vi, hvad en civiliseret Christen i det nittende 
Aarhundrede er eller burde være. Hvis vi ikke vide klart, hvad 
en Nordmand er, kunne vi læse tydske, franske og engelske 
Aviser eller gjøre en liden Reise til Hamburg, Paris eller London.

Da Forfatterne naturligviis forudsætte mange eien
dommelige Forholde som bekjendte, saasom de skrive 
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for deres Samtid, maa den Studerende, som ovenfor be
mærket, hvis ikke andetstedsfra, af Læreren faae Oplysning- 
om disse for at forstaae sin Forfatter. Herved svulmer 
mangt et Sted hos en Forfatter saaledes i Indholdsrighed, 
at, hvad der læres deraf, langtfra kan bedømmes efter det 
Antal Linier, hvoraf det bestaaer. Selv den, som indvender, 
at det var bedre, man gjorde Eleven bekjendt med vor 
egen Tids Forholde, vil maaskee ikke finde det Svar util
fredsstillende, at ved det Fremmede og Usædvanlige hos de 
gamle Forfattere vaagner Opmærksomheden for det, der til
horer os selv og vor Tid, og at Læreren ikke kan gjore 
sig forstaaelig om en anden Tid uden ved Sammenligning 
med den nærværende. Desuden er der mange Forholde, 
som ere fælles for alle Folkeslag og alle Tider og mange 
Begreber og Forestillinger, som ere betegnede i alle Sprog, 
men som ere ubekjendte for den Unge. Disse blive da, 
efter som de forekomme, forklarede og det maaskee med 
saa meget større Nytte, som den Langsomhed, hvormed man 
nødes til at gaae frem, gjor, at ikke altformeget af denne 
Belærelse kommer paa een Gang og paa en desto behage
ligere Maade for den lærelystne Discipel, fordi den medde
les ligesom i Forbigaaende, eller just, naar han behøver den.

Den Betragtning bør vel ogsaa have nogen Vægt, at 
disse Studier hos alle Folkeslag med europæisk Civilisation 
indtage omtrent den Plads i Opdragelsen, som nu hos os. 
De danne saaledes et Baaud mellem en stor Classe af 
Individer blandt alle disse vidtspredte Folkeslag og derved 
mellem disse Folkeslag selv. De have saaledes en verdens
borgerlig Betydning, som ikke formindskes i vore Dage, 
da Menneskene omtumles mellem hverandre mere end no
gensinde. Fremdeles, i en Tidsalder, da Oplysningen troes 
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at have naaet saadan Høide, og da man fristes til at troe, 
at den næste Slægt endnu vil staae langt høiere, end den 
nærværende, er det godt, at Ungdommen ledes til at see, 
hvor meget der er at lære og beundre og efterligne hos 
Mestere, som have levet for to til tre Tusinde Aar siden, 
saa meget mere, som denne deres Alder, ogsaa uden Hen
syn hertil, for enhver Tænkende giver dem en heiligen for
øget Interesse. Endelig er der en ikke ringe Fordeel i 
den Ro, hvormed nødvendigviis saa gamle Forfattere maae 
tale til os. Læsning af de nyere Folks Litteratur maa for 
Sprogets Skyld tages af en temmelig ny Tid. Den holdes 
derfor vanskelig fri for Samtidens gjærende Elementer. 
Det er ikke vanskelig at paavise Læsebøger for Ungdom
men med politisk Farve.

15.

Hvad der dog maaskee meest af Alt er at tage Hensyn 
til, er, at den christne Geistlighed fra de ældste Tider har 
vedligeholdt et mere eller mindre fortroligt Bekjendtskab 
med den græske og romerske Oldtid. Studiet heraf har 
udgjort et Grundlag for dens Dannelse. Der kan herved 
paavises Misbrug og Udskeielser, som f. Ex. naar det til 
enkelte Tider eller paa enkelse Steder har været Mode 
blandt Geistligheden flittigere at studere og bedre at kjen
de sine hedenske Forfattere, end sin Bibel, eller man har 
svævet om mellem forvildede Gisninger om den græske 
Oldtids Forbindelse med Bibelens Beretninger, eller man har 
hengivet sig til rudbeckiske Drømmerier o. s. v. Men man 
er kommen tilbage herfra, medens Tingen selv er vedble- 
ven i en stedse mere renset og stedse mere fuldkommen Skik
kelse, idet saa mange udmærkede Mænd Aarhundrede efter 
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Aarhundrede have arbeidet i Sproggranskningens og Histo- 
irieforskningens Tjeneste. Dersom der sporges, hvilke For
dele Theologen, som saadan, nu hos os har af sit classiske Stu
dium, saa vil jeg ikke paatage mig udtømmende at besvare 
dette. At det er af Vigtighed for ham saa fuldstændig, 
som mueligt, at kjende det græske Sprog og idetmlndste at 
kjende noget til græske og romerske Oldsager og det la
tinske Sprog, blot for at forstaae sit nye Testamente og 
Skrifter, som staae i Forbindelse dermed, er for indlysende 
eller for vel bekjendt, til at det behøver at omtales, men 
jeg vil nævne et Par andre Fordele, han har deraf, som 
maaskee ere mindre paaagtede. Han har nemlig for det 
Første lært at kjende et udviklet Hedenskab og har derved 
faaet et Begreb om, hvortil Menneskeaanden under saadan- 
ne religiøse Forholde kan bringe det, og hvilke Afveie den 
geraader paa, naar den saaledes er overladt til sig selv. 
Jeg føler, hvor forvovent det er af mig her at have nogen 
Mening, men det forekommer mig, at, hvis Noget skal kun
ne kaldes naturlig Theologie, saa maa det være den Theo
logie, som kan siges at findes i en hedensk Religion. En 
almindelig naturlig Theologie maa være de theologiske Fore
stillinger, som ere fælles for flere eller alle hedenske Re
ligioner. En christelig naturlig Theologie maa være de 
hedenske Forestillinger om Gud, forsaavidt de bekræftes af 
Christendommen. Philosopheren over det Overnaturlige synes 
at være en Uting af andre end Hedninger, medmindre man 
gaaerud fra de christelige Dogmer. Hvis Theologen altsaa 
vil vide, hvormeget Sandhed det er givet Mennesket atsee uden 
Hjælp af Aabenbaringcn, saa maa han have et Hedenskab 
at sammenligne Christendommen med. Men intet Heden
skab er saa skikket til en saadan Sammenligning, som det 
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græskromerske, fordi dette er saa udviklet, og i sin Ud
vikling neppe kan være paavirket af Jødedom og aldeles ikke 
af Christendom, og fordi det er uddoet og beseiret af Chri- 
stendommen. 1 Frankrig har man i den nyeste Tid gjort 
den Indvending mod Classikerne, at de skulle være farli
ge for Christendommen, fordi de ere hedenske, men det er 
saa langt fra, at jeg kan tillægge denne Indvending nogen 
Vægt, at jeg paa ovenstaaende Maade deri finder en Grund 
mere især for Theologen til at studere dem. Skulde Nogen 
ønske al see henne Indvending udforligere iinødegaaet, maa 
jeg tillade mig at henvise til en Afhandling af Jules Janin 
i „Revue des deux Mondes“ for 1ste Oktober, 1852. med 
Overskrift, „L’antiquité et les Péres de l’Eglise“.

Den anden Fordeel, som jeg vilde nævne, for Theolo
gen af hans classiske Dannelse er, at han har faaet et tem
melig anskueligt Billede af Verdensforholdene paa den Tid, 
da Christus fødtes. Rom var da paa sit Høieste i Magt. 
Dets Cultur, hvori den græske var optagen, var i sin bedste 
Blomstring. Her seer han altsaa, som vel det Ypperste blandt 
saa meget Ypperligt, den vise Socrates, „som meest af 
Alle kunde hjælpe dem, der lagde Vind paa Dyden, til at 
blive dydige“, skildret og forherliget af Disciple, der selv 
bleve store Philosopher og Lærere for Aristoteler og Zeno- 
ner, i beundringsværdige Skrifter, som det hørte til en dan
net Romer at have studeret. Paa samme Tid seer han i 
sin Bibel ham at fødes, som det ikke koster en underord
net romersk Embedsmand mere at lade korsfæste, end at 
toe sine Hænder, men som dog efterlader Disciple, der, 
skjøndt de i Dannelse forholde sig til den græske Viismands 
som det foragtede Judæa til den uhyre Romerstat, dog frem- 
træde som Forfattere og Lærere af en uendelig meget lioi- 

3
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ere Orden, end All, livad Grækenland og Rom havde frem
bragt. Naar man seer, at disse Disciple og deres Efterføl
gere gaae saa seierrigt frem mod det hedenske Verdens
herredømme, at tre Aarhundreder sildigere Roms Keiser og 
Roms Styrke knæler for deres Mester, vil man bedre kunne 
bedømme Storheden af dette Epos , hvis man ret veed, 
hvad Stort der var ved den beseirede Part. Dersom 
der kunde tillades mig en Sammenligning af noget saa 
Stort med noget meget Lidet, vilde jeg sige, at man 
hos Homer bliver sat i Stand til at bedømme Acliilles’s 
Storhed og Storheden af hans Seir over Hector ved at læ
re at kjende, hvilken herlig Helt denne er, og ved at see, 
hvorledes han endog overvinder Patroclus, som har kronet 
sine Heltebedrifter med intet Mindre, end med at fælde 
Sarpedon, Zeus’s egen Son. Sandt nok, for den Sag, hvor
om her er Tale, virkede En, mod hvem al menneskelig 
Magt er Svaghed, men han, som virkede, virkede gjennem 
naturlige Aarsager og det var Mennesker, som vare hans 
Redskaber. Det er disse Redskaber, hvis Plads Nutidens 
Geistlighed indtager. „Gud er ataat“ nu, som han var det 
i hiin Tid, og det er vor Geistligheds Kald med Troen her- 
paa at vise sig sin Forgjænger værdig- Hvorledes skulde 
det da ikke være en gavnlig Spore for den flittig at be
tragte Oldtidens Civilisation, som er den herlige Rustning, 
dens Forgjænger tog af sin fældede Modstander. Vi have 
jo seet, hvorledes Reformatorerne i Luthers Dage ikke for- 
smaaede at benytte denne Rustning mod en sildigere Fi
ende.

Man sige ikke, at Historien vilde erstatte Classikerne. 
De gamle Forfattere selv ere den bedste Historie. Ved de
res Læsning sættes vi paa en Maade tilbage i Oldtiden.
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Det er saaledes, vi ved denne Læsning kunne siges at faae 
et Slags levende Billede af denne Tid. Den almindelige 
Historie kan kun give os en Beskrivelse af den. Desuden 
er der al Sandsynlighed for, at den gamle Historie betyde
lig vilde krympe sammen i vore Lærebøger, hvis Læsnin
gen af Forfatterne ophørte, da dens Udførlighed nu for en 
stor Deel skyldes Hensynet til Skoleelevernes Tarv ved den
ne Læsning. Men hvordan det nu end er med den Fordeel, 
Theologen har af sit classiske Studium, saa er det vist, at 
hvadsomhelst man sætter istedet, saa bliver det noget me
get Forskjelligt. Vi see jo dog, hvilken Kløft der er mel
lem en dannet Mand uden classisk Studium — Ingen næg
ter, at der findes hoi Grad af Dannelse uden dette — og 
en dannet Mand med et saadant. Præsten vil altsaa, hvis 
dette borttages og ombyttes med anden Lærdom, blive no
get Andet, end, hvad han nu er. Dette kan neppe være ligegyl
digt. Man er jo ellers saa varsom med enhver Forandring 
i, hvad der henhører til Kirken, og det vilde ansees betæn
keligt at indføre en Forandring i Præstens Dragt. Skulde 
det være mindre betænkeligt at forandre hans aandellge 
Udvikling, fordi Virkningen heraf vilde behøve en længere 
Tid for at vise sig?

16.

Da det sidst Anførte blot gjælder Præsten, saa folger 
deraf kun, at den classiske Underviisning bor bibeholdes i 
sin nuværende Udstrækning for Gejstlighedens Vedkommen
de. Men foruden, at det bliver vanskeligt at adskille de 
vordende Geistliges forberedende Underviisning fra de øvri
ge Embedsmænds, maa det bemærkes, at vi have en Stats
kirke. og at alle Embedsmænd ifølge Statsforfatningen skul
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le henhøre til denne Kirke. Da saaledes i samtlige ikke 
geistlige Embedsmænds Personer Medlemmet af Staten ikke 
kan adskilles fra Medlemmet af Kirken, synes det at væ
re i sin Orden, at deres Dannelse har nogen Lighed 
med Geistlighedens, forat de i denne Henseende kunne ind
tage en Stilling i Kirken, som kan svare til deres Stilling 
i det borgerlige Samfund.

Den historiske Gang er, at Geistligheden i lang Tid 
var i Enebesiddelse af al Videnskabelighed. Det var i Klo
strene og ved de halv geistlige Indretninger, Universiteter
ne, Videnskaberne og Litteraturen dyrkedes. Da senere Vi
denskabernes Dyrkelse udbredte sig til Andre, end dem, som 
vilde indvie sig til Kirkens Tjeneste, synes det, at Viden
skabsdyrkerne, for at blive den historiske Udvikling af For
holdene troe, burde have betragtet sig som staaende i en 
aandelig Forbindelse med Kirken. Det maa tilskrives Feil 
fra Kirkens Bestyrelses Side eller Udskeielser fra Viden
skabsdyrkernes, naar Kirke og Videnskab kom til at staae i et 
iiendtligt Forhold til hinanden. Hos os er man forbleven 
Historien tro, forsaavidt Hovedfagene ere vedblevne de sam
me, og forsaavidt Fællesskabet er bibeholdt for alle begyn
dende Videnskabsdyrkere, enten de bestemmes til Kirkens 
Tjeneste eller til andre Stillinger. Det er kun Klostrets 
Stængsler og Geistlighedens Afsondring, som ere bortfaldne. 
Hvad der efter Historiens Gang er det Naturlige, og, hvad 
der er det Bestaaende hos os, og vanskelig kan forandres, 
nemlig Fællesskabet af den forberedende Underviisning, 
falder saaledes sammen med, hvad der efter vore bor
gerlige og kirkelige Forholde er det Ønskelige. Dersom 
altsaa det forhen Anførte kunde bevise, at de classiske 
Studier ogsaa ere vigtige, om ikke nødvendige. Betingelser 
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for almindelig Dannelse, maae vi alene onske, at vi, til hvem 
det er betroet at være Lærere, saa fuldkomment maae opfyl
de vort Kald, og at vore Disciple maae vise sig saa flittige 
og brave, som Skolerne med Hensyn til, hvad deri læres, ere 
viist indrettede.

Æ. Ej. Brock.



Paa Skolens Rectors, mine øvrige Med læreres og egne 

Vegne giver jeg mig herved den Ære at indbyde Elever

nes Forældre og Andre, der interessere sig derfor, til at 

overvære den offentlige Examen ved Cathedralskolen, som 

begynder den 28de Juni førstkommende og afholdes efter 

vedføiede Tabel.

Christiania den 10de Juni 1853.

A. Ij. Brock.
Adjnnet.
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af Dr. med. Brigadelæge J. J. Hjort i Christiania, 
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2. Eilert Ros sing Lund, 18 Aar gammel, Son af Un

dertoldbetjent J. H. Lund i Christiania.

•3. Anton Lauritz Mathiesen, 18 Aar gammel, Son af 

afdøde Raadhuusskriver H. L. Mathiesen i Christiania.

4. Einar Gu d munds o n Schie, 20 Aar gammel, Son 

af afdøde Captein i den bergenske Brigade S. Schie.
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E x am e ii s - T a b e I.

Examen begynder hver Formiddag Kl. 8, og hver Eftermiddajg Kl. 4.

Dage. F o r m i d d a g. Eftermiddag. Dage. Formiddag. Eftermiddag.

Tirsdag

den 28de Juni.

7 Klasse A
6 — i
5 — > Latinsk Stiil.
4 — i
3 — '
2 — a Arithmetik. Odén.
1 — Religion. Vogt.

3Klasse a. Græsk. . Brock.
2 — b. Religion. Vogt.

Mandag

den 4de Juli.

7 Klasse Fransk. Daa.
6 — ä. Græsk. Rector.
5 — a. Historie. Brock.
4 — Latin. Bødtker.
3 — b. Mathm. Odén.
2 — a. Tydsk. Heiden reich.
1 — b. Latin. Magnus.

7 og 6 Klasse Gymnastik. Kl. 4 15 - 4 - Do. - 4df
3 — Do. — 5 U
2 — Do. - 5J g1 — Do. — 6 ) S

Onsdag

den 29de Juni.

7 Klasse A
6 — f
5 — i Norsk Stiil.
4 — I
3 — '
2 — a Religion. Vogt.

7og6 Klasse Lat. Oversættelse.
5 — Fransk. Da-a.
4 — Græsk. Brock. Tirsdag

den 5te Juli.

7 Klasse Hist, og Geogr. D a a.
6 — b. Græsk. Rector.
5 — Religion. Vogt.
3 — a. Latin. Coucheron.
2 — a. Historie. Brock.
2 — b. Arithmetik. Od én.

6 Klasse a. Hist, og Geogr. Daa.
6 — b. Mathem. Odén.
5 — b. Latin. Bødtker.
3 — a. Norsk. Knudsen.
3 — b. Historie. Brock.

Torsdag

den 30te Juni.

7 Klasse Latin. T haa s en.
6 — Religion. Vogt.
5 — a. Mathem. Od én.
4 — Fransk. Daa.
3 — b. Græsk. Brock.
2 — b. Norsk. Coucheron.
1 — Historie. Heidenreich.

5 Klasse Tydsk. Daa.
4 — a. Mathem. Od én.
3 — a. Tydsk. Coucheron.
2 — a. Geogr. Vogt.

Onsdag

den 6te Juli.

7 Klasse Mathem. Odén.
6 — Fransk. Daa.
5 — a. Latin. Bødtker.
3 — a. Historie. Brock.
3 — b. Latin. Coucheron.
2 — b. Tydsk. Heidenreich.
1 — Geogr. Vogt.

5 Klasse Geogr. Daa.
4 — Religion. Vogt.
3 — b. Norsk. Knudsen.
2 — a. Geometri. Coucheron.
2 — b. Latin. Heidenreich.

Fredag

den 1ste Juli.

6 Klasse a. Latin. Thaasen.
6 — b. Hist, og Geogr. Daa.
5 — b. Græsk. Brock.
4 — b. Mathematik. Daa.
3 — b. Tydsk. Coucheron.
2 — a. Norsk. Knudsen.
1 — a. Latin. Magnus.

7 Klasse Tydsk. Daa.
6 — a. Mathem. Od én.
6 — b. Latin. Thaasen.
4 — Historie. Brock.
3 — Religion. Vogt.
2 — b. Geometri. Coucheron.

Torsdag

den 7de Juli.

7 Klasse Græsk. Rector.
5 — b. Historie. Brock.
4 — Geogr. Daa.
3 — Geogr. Vogt.
2 — a. Latin. Heidenreich.
2 — b. Historie. Coucheron.
1 — Norsk. Magnus.

Løverdag

den 2den Juli.

6 Klasse Tydsk. Daa.
5 — a. Græsk. Brock.
4 — Tydsk. Bødtker.
3 — a. Mathematik. Odén.
2 — b. Geogr. Vogt.
1 — Regning. Coucheron.

7 Klasse Religion. Vogt.
5 — b. Mathem. Od én.
3 ~ 1
2 — > Kalligr.ogTegn.Magnus.
1 ~ 1


