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Når man når en alder og en status der
kvalificerer en til at sprøjte farvittighe-
der ud i en lind strøm, kommer det
helt af sig selv at man også tænker
over finurlige sprognavne. Det eneste
der binder de fire sprog eller dialekter
sammen som nærværende tekst hand-
ler om, er netop deres betegnelser,
som i vort modersmål ved skæbnens
underfundige tilsnigelser er endt med
at være homofone med andre gode
danske ord.

Ironisk
Ironisk, eller iron, er en af de to hoved-
dialekter af ossetisk, et iransk sprog
der tales i Nordossetien i Rusland og i
Sydossetien i Georgien. Den anden
hoveddialekt er digor. Ossetisk skrives
med det kyrilliske alfabet.

For nylig var der i en engelsksproget
sproghistorisk gruppe på et socialt me-
die en diskussion om ordet for ›jern‹
(som jo hedder iron på engelsk) i for-
skellige iranske sprog og dialekter, her-
under den ironiske dialekt af ossetisk
(som på engelsk hedder Iron). Men in-
gen kommenterede det ironiske i at
diskutere ordet for iron i ironisk! Det
siger nok noget om hvor kedelige
sproghistorikere er.

Thrakisk
Thrakisk er et uddødt indoeuropæisk
sprog der blev talt på Balkan i oldtiden.

Sproget kendes primært fra nogle ind-
skrifter i det græske alfabet fra tiden
omkring det 5. århundrede f.Kr. Thra-
kerne nævnes også i Iliaden og andre
græske kilder. Men sproget uddør uden
at efterlade sig meget andet end ind-
skrifterne og lidt navnemateriale i græ-
ske og latinske kilder.

Komisk
Komisk – som egentlig hedder komi el-
ler syrjænsk, men det lyder jo ikke lige
så sjovt – er et finsk-ugrisk sprog der
tales i det nordlige Rusland og skrives
med en variant af det kyrilliske alfabet.
Der er omkring 350.000 mennesker der
taler det komiske sprog, hvis nærme-
ste slægtning er udmurt. Man skal i
øvrigt passe på med at forveksle
komisk med det uddøde keltiske sprog
kornisk, der især i dårlig trykkvalitet
(kornisk) kan have et grafisk udtryk der
ikke er meget skarpt adskilt.

Lesbisk
Lesbisk er en dialekt af oldgræsk og
har sit navn fra øen Lesbos, hvor man
talte dialekten i oldtiden. Den mest
fremtrædende forfatter der skrev på
lesbisk, var digteren Sappho, som
skrev smægtende kærlighedsdigte til
både mænd og kvinder. Og det er netop
den sidste omstændighed der har ført
til at lesbisk er kommet til at betegne
kærlighed mellem kvinder.
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Lige i tilfældet lesbisk er der altså
faktisk ikke tale om en sproglig til-
fældighed når betegnelsen for dialek-
ten også har en anden, og mere brugt,
betydning i dansk.

Men er ironisk så ironisk osv.?
Vi er nu klar til at besvare spørgsmå-
let, eller spørgsmålene, i klummens
overskrift. Som sædvanlig er det
(sprog)videnskabelige svar noget mud-
ret. Men her er mit bedste bud.

Den ironiske dialekt er vel ikke spe-
cielt ironisk. Thrakisk kan man der-
imod godt kalde tragisk, i hvert fald for
sproghistorikere, for det er jo lidt trist
når et sprog, der samtidig er den ene-
ste repræsentant for en hel sproggren,

uddør. Det komiske sprog er vist ikke
mere komisk end så mange andre
sprog. Til gengæld er lesbisk (dialekt)
faktisk det samme som lesbisk (kærlig-
hed) – set fra et sproghistorisk per-
spektiv.

Til allersidst vil jeg nævne at der i
mange år blandt useriøse sprogviden-
skabsfolk på landets højere læreanstal-
ter har været et udbredt ønske om en
thrakisk-komisk ordbog. Nytteværdien
og den kommercielle interesse vil dog
nok være begrænset: Talerne af et lille
finsk-ugrisk sprog i det nordlige
Rusland klarer sig formentlig fint uden
at kunne oversætte direkte fra et stort
set ukendt sprog der taltes på Balkan
for nogle årtusinder siden.
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