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More than anything
else, language shows

that we “belong”.

David Crystal (2005)



I bogen Pinocchio, forfattet af italiene-
ren Claudio Collodi i 1881–1883, støder
man på følgende passage:

Intanto la stalla fu chiusa e Pinoc-
chio rimase solo: e perchè erano
molte ore che non aveva mangiato,
cominciò a sbadigliare dal grande
appetito.

I den danske oversættelse fra 1982:

Stalden blev lukket, og Pinocchio
stod alene tilbage. Det var mange ti-
mer siden, han havde spist, så han
begyndte at gabe af sult.

Direkte oversat betyder cominciò a sba-
digliare dal grande appetito at Pinocchio
›begyndte at gabe af den store sult‹.
Men – man gaber jo fordi man er træt
eller keder sig, ikke? Jo, det er i hvert
fald sådan Den Danske Ordbog define-
rer gabe: »foretage en dyb, ufrivillig
indånding samtidig med at munden åb-
nes højt op, pga. søvnighed, træthed
eller kedsomhed og ofte ledsaget af
strækning af krop og lemmer«. En lig-
nende formulering findes i Den Store
Danske (lex.dk): »ufrivillig handling for-
bundet med bl.a. træthed eller
kedsomhed: Munden åbnes vidt op un-
der en langsom, dyb indånding.«.

Hvordan kan det så være at Pinoc-
chio begynder at gabe af sult? I Grande

Dizionario Hoepli Italiano (dizionari
.repubblica.it/italiano.html) forklares
sbadigliare ›gabe‹ som »Fare sbadigli: s.
di sonno, di fame; s. per la noia; studiava
sbadigliando«. Her kan man se at ordet
i første omgang defineres som »Fare
sbadigli«, altså ›gøre gab‹, hvilket ikke
gør os meget klogere. Men kigger man
på eksemplerne, kan man se at talere
af italiensk gaber af søvnighed (di son-
no), af sult (di fame) og på grund af
kedsomhed (per la noia). De samme
faktorer nævnes også i andre italienske
ordbøger og på den italienske Wikipe-
dia under opslagsordet Sbadiglio ›et
gab‹. I en italiensktalende kontekst er
det altså helt normalt at gabe ikke bare
af søvnighed eller af kedsomhed, men
også af sult.

I en kommenteret oversættelse til
engelsk af Pinocchio bemærker over-
sætteren, Nicolas J. Perella, at gaberi i
italiensk og fransk er associeret med
sult. Jeg kunne dog ikke finde noget der
tyder på at de gamle romere, italiener-
nes og franskmændenes sproglige for-
fædre, gik rundt og gabte af sult.

Men er der overhovedet noget om at
man gaber af sult, sådan fra et viden-
skabeligt synspunkt? Mit svar – efter
hurtigt at have konsulteret et lille ud-
drag af den kasmologiske litteratur (fra
kasmologi ›viden om gaberi‹ – ja, det
ord findes) – er: Tjo, måske.
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Det er faktisk overraskende (i hvert
fald for mig) uklart hvorfor vi overho-
vedet gaber. I den videnskabelige litte-
ratur jeg faldt over, nævnes søvnighed
og kedsomhed oftest som faktorer. En
tilsyneladende videnskabelig hypotese
der siger at vi gaber på grund af et højt
indhold af kuldioxid eller et lavt ind-
hold af ilt i blodet eller hjernen, ser til
gengæld snarere ud til at være pseudo-
videnskabelig – den har ikke noget på
sig. Sult bliver også af og til nævnt
som en faktor, men jeg har ikke kunnet
finde egentlig videnskabelig evidens for
den ide.

Kom du til at gabe mens du læste
ovenstående? Det er faktisk mere
sandsynligt at du gjorde det, end hvis
du havde læst en artikel om at hikke,
for gaberi er så smitsomt at man kan
komme til at gabe bare ved læse om
det. En anden forklaring er selvfølgelig

at denne tekst var gabende kedsomme-
lig – eller, hvis du har en lille italiener i
maven, at du efterhånden er blevet lidt
småsulten.

TO
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Pinocchio med katten og
ræven. Tegning af Carlo
Chiostri i Le avventure
di Pinocchio, storia di
un burattino, Firenze

1902 (Wikimedia
Commons).


