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Ανιiμεoα oτιg Ινδoευρωπαiκ6q γλrδo-

σεζ η Aρ1αiα Eλληνικτ{ πρoβιiλλει ανεξιiντλητo πεδio 6ρευναg. Η βιβλιoγραφtα
για την περioδo αυτri εiναι εκτεν6oτατη'
o oυγγραφε66 πιoτε6ει 6τι τo Θ6μα τηg
γλωooικ{g πoικιλiαq (variation) oε μtα

γλιilooα 6πω9 η Eλληνικη εtvαι πoλ6 εν_
διαφ6ρoν. H καταν6ηση τoυ φαινoμ6νoυ
αυτoδ baει pεγ6}"η oημαotα και για την
καταν6ηoη τoυ iδιoυ φαιvoμθνoυ στην
Nθα Eλληνικη, γιατi, αvαμφιoβτ!τητα, η
Eλληvικτ{ απoτελεi oυνε1ιbq μtα απ6 τι6
πιo ενδιαφθρoυoεq περιo169 μελ6τηq τηq

l33-187 και 5o: H αλληλεπiδραoη μεταξ6

φωνητικr{q μεταβoλri6 και αναλoγiαq,
oo. 188-221. Aκoλoυθoδν επιλεγμ6νη βιβλιoγ ραφiα' σσ. 222-226, πivακαq ovoμιiτων σσ. 227-228 και πivακα6 ελληνικιbv
λ6ξεων και λεξικιilν τ6πων, oa.229-24l.
o o. oτηv 6ρευνιi τoυ ακoλoυθεt την
μθΘoδo τηq Συγκριτικηg γλωoooλoγtαg,
6ooν αφoριi στηv επαναo6νΘεoη τηζ
Πρωτoγλιbσσαζ. Η μ6Θoδoq αυτli 1ρηoι-

μoπoιεiται κιiλλιoτα και για τιζ διαλ6-

κυριωτ6ρων διαλεκτικιbν oμιiδων τηζ

κτoυζ μια6 μ6νo γλιilooαq και 6τoι χαρακτηρiζεται' ωq παvδιαλεκτικτi αvιiλυoη,
6πω9 τoνiζεται στην εισαγωγη τoυ 6ργoυ.
H δημιoυργtα των διαλθκτων oφεiλεται στo γεγoν6q 6τι oριoμθνεq φωνητικ69
μεταβoλ6q δεν ειo1ιΙlρησαv o' 6λη την
γλωooικ{ κoιν6τητα, γεγoν69 oφειλ6μεvo κυρiωq oε εξωγλωooικo6q παριiγoντεζ.' Eτoι, λ.χ., η πρooθiωoη τoυ dcε *
δεν δια1δθηκε σ' 6λη την Aττικri επικριiτε'-α, oπ6τε ερ16μαoτε αντιμ6τωπoι με
μiα ελλιπr! φωνoλoγικτ{ μεταβoλτ] (πβ.
Aττ.76cbρα, Ιων. xtbρη). T6τoιε9 ελλιπεig

1ωρo1gρoνικ6
πoυ αvτιμετωπtζει
η ιoτoρικτ! διαλεκτoλoγiα κατιi την εξ6-

περιγραφτ] τη6 διαδιαλεκτικrig πoικιλiαq
τη6 Aρ2gαiαq Eλληvικr{g βιioει τηζ ακo-

γλωoαικτ]g μεταβoλτ(6.
o κ6ριo6 oκoπ6q τη6 θρευναg τoυ V'
Bubenfk εiναι η συστηματικη παρoυoiα-

ση των ιoτoρικιbν διαδικαoιιilν

στιζ

oπotεg oφεiλεται η πoικιλtα πoυ απαντιi
oτα διαδo26ικιi oτιiδια τηζ εξελiξεωg των

Aρ1αiαg Eλληνικτiζ σε
επiπεδo.

oι δυoκoλtε6

ταση μιαζ vεκρτlq γλrbooαq oφεiλovται

oτo 6τι ερμηνε6oνται μ6νo τα
μνημεiα και

γι'

γpαπτ6"

αυτ6 η φωνητικη (επα-

ναo6νθεoη) τωv τ6πων γiνεται με μεγιiλη

επιφιiλαξη.
To βιβλto απoτελεiται απ6 τα εξliq 5
κ6ρια κεφιiλαια: 1o: Eιoαγωyη, oa. |-32'
2o: Φωvτiεντα, σσ. 32-76.3o: Σ6μφωνα,

ao.77-l32. 4o: To τoνικ6 o6oτημα, oο'

φωνoλoγικθq μεταβoλ66 εiναι oυ1v66. Η

λoυΘtαg πραγματικιδν γεγoν6τωv τυπo-

πoιεiται με την καθι6ρωoη

<καν6vων>

πoυ δεν εφαρμ6ζovται υπoχρεωτικιi o'
6λε6 τιg διαλ6κτoυζ. o o. με την καΘι6ρωση καv6νων πoυ εξηγo6ν τιg διαλεκτικ69 πoικιλiε6, εvνoεi τov πρooδιoριoμ6
τηζ γεωγραφικlig καταvoμτig των φωνoλoγικιbν μεταβoλιbν. Kατιi την δια1ρoνικτ] γλωoooλoγiα oι φωvoλoγικ6g διαφo-
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ρ66 ελα2gιoτoπoιo6vται με την καθι6ρωoη
τoυ πρωτoτδπoυ (protoform) τi, κατιi τηv

συγχρovικη γλωoooλoγiα, τoυ υπoκειμ6νoυ τιiπoυ (underlying form). 'Eτoι oι γενετικoi γλωoooλ6γoι ισχυρiζoνται 6τι
6λε6 oι διιiλεκτoι μιαg γλιbooαg 626oυv
6μoια υπoκεiμεvη αvτιπρooιbπευoη.'oμωζ τo επι1gεiρημα και μ6νo τηg αμoιβαiαζ καταvoτioεωq δεv κρivεται απ6 πoλλo6q ιiλλoυζ ερευvητθg επαρκ6q για vα
επι2gειρτioει o yλωoooλ6γoq την δημιoυργiα oμoiων υπoκειμ6vωv αvτιπρoσωπε6oεωv. Aυτ6 αυμβαivει γιατΙ, κατιi τov
σ.' τα 6ρια τηg αμoιβαtαg καταvolioεωq
δεν εivαι σαφli. Mπoρεi, δηλ., vα υπιiρ1oυv διιiλεκτoι πoυ στερo6vται διαδια-

λεκτικ{g επικoινωviαq, εvιb

αντiΘετα

υπιiρ1oυv γλιilooεg πoυ τηv επιτρ6πoυv.
oι γλωoooλ6γoι κατιi τηv συγχρovικτi η δια2gρovικτi περιγραφ{ μιαq γλιbooαg κιivoυv την oιωπηρ{ υπ6θεoη 6τι η
πoλλαπλ6τητα τωv τ6πων ελα2gιoτoπoιεiται οε 6να κoιv6 υπoκεiμενo τ6πo τi oε
6vα πρωτ6τυπo. Εv τoδτoιg και oτιq δ6o
περιγραφ6E η υπ6Θεση τηζ ταυτ6τητα6
αvτιoταΘμiζεται απ6 τηv υπ6Θεoη τηg διαφoρoπoιτiοεωg. Kατιi τov σ., θα μπoρo6_
σαμε vα υπoΘ6ooυμε 6τι η διαλεκτικτj
πoικιλiα εiναι μια εvυπιiρχoυσα ιδι6τητα
και στηv o6γ1ρoνη γλιδooα και στηv
πρoγεν6oτερη Πρωτoγλιbσσα τηζ. Θα
τiταν, π.16., δ6oκoλo να πρooδιoρiσoυμε

ακoλoυΘtεζ φωvητικιbv μεταβoλιilv πoυ

τoυζ ακ6λoυΘoυ6 τ6πoυ9 απ6
6να μovαδικ6 πρωτ6τυπo: Aττ. τ6τταρε6,
Ι'ων. τ6ooερε6, Boρειoδυτ. τ6τoρε6, Boιωτ. π6τταρε5, Λεoβ. π6ooυρεqoμηρ. π{Θα 2gιbριζαv

συρεζ. Θα μπoρo6oαμε vα παραγιiγoυμε
ιo6τιμα και τα τ6ooερα φωvτiεντα /e, o, a,
u/ απ6 6vα μovαδικ6 υπoκεiμεvo φωvτiεν
*7. Δηλ. Πρωτoελλ. *Ι?etwVr, απ6 τo
oπoio Πριoτoδωρ . *Ι(etwor, Πρωτoiωv.
*
Ι( etwer, * Ι{ etwar, Πρωτoαιo}". * Ι( etwar, *Ι(etιryιir' ' Eτoι η Eλληvικη μη διαφoρoπoιημ6vη διαλεκτικιi (υπ6θεoη
τηg ταυτ6τητα9) τi ω6 oδvoλo διαλ6κτωv
πoυ πρoηγηΘηκαl -ω'_' κi.Ισoικ(b\, (ι'π6_

θεoη τηζ διαφoρoπoιηoεωg) αvιiγεται

oτην 2η 2gιλιετηρiδα π.X. Στo oημεio αυτ6 o o. δ621εται 6τι 6λεE oι επαvασυvΘ6-

σειζ τηζ Πρωτoελληvικτig ε[vαι εκ τωv
πρoτ6ρων υπoθ6oειq, η υπ6oταση τωv
oπoiωv δικαιoλoγεiται μ6vo απ6 τι6 εoω-

τερικ69 καvovικ6τητεg πoυ
oτιq ελληνικ6q διαλ6κτoυζ.

υπιiρ2goυν

oι καvoνικ6-

τητεζ αυτ6q δημιoυργoιiv μiα εvoπoιητι-

κη αpχη για την διαφoρoπoiηoη και

πoλλαπλ6τητα των διαλεκτικιilv τδπων oι
oπoioι oτo o6voλ6 τoυg απoτελo6v τηv
ελληvικη γλιbooα. Mε τοv τρ6πo αυτ6 η
επαναoιivθεoη τηζ Πρωτoελληνικτi6

απoτελεt κατ' αρ1gτiv υπ6Θεoη πoυ δικαιιbvεται απ6 τιg εoωτερικ69 καvoνικ6τητεζ πoυ απαvτo6ν oτιg ελληνικ66 διαλθκτoυζ.
Mετιi απ6 μiα επιoκ6πηoη τωv κυρι-

ωτ6ρων μεΘoδoλoγικιbν 6ργων πoυ 62goυν

γραφεi για την Aρ1αtα Eλληνικιi o o.
πρoβαivει oε κατιiταξη τωv διαλ6κτων,
αvαφ6ρεται στηv εξαφιivιoη τωv κλαooικιbν διαλ6κτων με την εξιiπλωoη τηg
Koιντig πoυ βαoiζεται στην Αττικη διιiλεκτo και καταλτiγει oτηv εμφιiνιoη των
v6ωv ελληvικιbv διαλ6κτωv o6μφωνα με
τα φαιν6μεvα τηζ oυγκλ[oεωg (conver-

gence) και απoκλtoεωg (divergence).
Στo 2o κεφιiλαιo περιγριiφoνται κατ,
αρχην τα φωvηεvτα τηζ κλαooικη6 Aττικτig τoυ 5oυ αι. επi τη βιioει oυμμεταβλητιbv τεoτg 6πω9 (α) πρ6oΘια-oπioΘια, (β)

αvoικτιi-μη αvoικτιi και κλειoτιi-μη
κλειoτιi, (γ) oτρoγγ6λα-μη oτρoγγ6λα,
(δ) ημiκλειoτα-ημιιivoικτα και (ε) βρα-

16α-μακριi. Tα παραδεiγματ6. τoυ o σ. τα
παiρνει κυρiωq απ6 την L. Lupag (PhonoΙogie du grec attique,The Hague 1972' oa.

126-3l). Eναλλακτικιi τα φωvηεντα περιγριiφovται απ6 τoν o. oιiμφωvα με την
oτηλoειδη ταξιν6μηoη, oπ6τε γpειdζoνται π6ντε χαρακτηριoτικιi. (*μακριi),

(*κλειoτιi), (tαvoικτιi), (tπρ6oΘια),

(tατρoγγ6λα).

H Aττικri, oι

Boρειoδυτικ6q διιiλε-

κτoι, η Mεγαρικη, η Aργoλικη, η Δωρικη
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Avατoλικoδ Aιγαtoυ, η Eυβotκri και η

Παμφυλιακη εμφανtζoυv oυoτr(ματα φωvη6vτων με 4 διαβαθμioει6 (4 - grade systems), ενrb oι ιiλλε6 διιiλεκτoι (Aρκαδoκυπριακτi, Λεoβιακri και Aυoτηρτi Δωρiδα) εμφανiζoυν αυoττiματα φωνηθvτων

με.

3 διαβαΘμioειg (3 - grade systems). Aπ6
ιοτoρικτ! ιiπoψη Θα μπoρoιiσε να λε1Θεi
6τι oι διιtλεκτoι πoυ εμφανtζoυν oδoτημα
με 3 διαβαθμioειq διατηρoιiν τo Πρωτoελληvικ6 φωvηεvτικ6 o6oτημα τωv 5

και 5 μακριbν φωνη6vτων.
Ω6 πρog τιq διφθ6γγoυζ τηζ κλαooικηg Aττικηζ o o.αναφ6ρει 6τι oι 5 βρα1εiεqκαι oι 4 μακρ69 δiφΘoγγoι απαvτoδν
oε 6λα τα περιβιiλλoντα, αλλιi με oριoμ6νoυζ περιoριoμoδq. oι μακρ6q δiφΘoγγoι
τηg Aττικτ(g κληρoνoμτ]Θηκαν oε oριoμ6νεζ περιπτιboει6 απ6 την Πρωτotνδoευρωπα1κη (oτo τ6λo6 τη6 λ6ξεωζ πρo συμφιbvoυ βρα1δvΘηκαν o6μφωνα με τoν v6μo τoυ osthoff), εν(b o' ιiλλεg περιπτrbαειg εiναι απoτ6λεoμα oυναιρθoεων. Σε
περιπτιboειg 6πoυ δiφΘoγγoι τovtζoνται,
η φωvητικη αντiΘεoη βρα1gεiα δtφΘoγγoq
θvαvτι μακριi6 ερμηνε6εται φωνoλoγικιi
με δ6o τρ6πoυq: (α) βραxεiα 6ναvτι μακριiq (6πωζ στηv περiπτωoη των μovoφΘ6γγωv), (β) δiφΘoγγog τoνιζoμθvη oτo
πριbτo oτoι1ε[o (oξεiα οτoν πριbτo xρ6vo) 6ναντι διφΘ6γγoυ τoνιζoμ6vηq oτo
δε6τερo oτoι1ε[o (oξεiα oτoν δε6τερo
βρα266ων

1ρ6νo).

Kατιi την ιiπoψη τoυ σ. oε ιiλλo υπoκεφιiλαιo, o μovoφΘoγγιoμ6q των δι*ei και *ou6γινε κατιi τov 5o αι.
φΘ6γγωv
π.X. Eπioηg η αvιiψωση και πρooθiωoη
τoυ Πρωτoελληvικoιl *α oτην Aττικr(-Ιωνικli εξηγεiται βdoει διiο Θεωριιilν: τηq
διατηρηoεωt και τηζ επαvατρoπτiq (πβ.
και Γ. Mπαμπιvιιbτη, <Συμβoλ{ ει6 τo

φωvoλoγικ6ν o6oτημα τηζ Aryαiαg Eλληvικτ(g. Eπi τηq τρoπηq τoυ δ ειζ η ειζ
τηv Ιωvικηv-Aττικriv διιiλεκτoν >, Aθη vιi
72(197l) ll4-43). Ev oυvε1gεiα o o. αναφ6ρει 6τι στιζ περισo6τερε6 Eλληvικ6g διαλ6κτoυq εκτ6q τηq Aιoλικηg (Θεooαλι-
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κη6 και Λεoβιακτ]g) τα Πρωτoελληνικιi
oυμπλ6γματα *Sr, *SΙ, *sm, *sn, και *sIv
υπ6oτηoαv τρoπη τoυ s oε h.'Eτoι τo

Πρωτoελληνικ6

*s

πoυ κληρoνoμr!Θηκε
απ6 την Ιvδoευρωπα'iκτ{ 61αoε την τυπικτ! τoυ ιiρΘρωoη ωg oδoντικ$ ο'υριoτικ6
και μετετριiπη oε ιiηχo γλωττιδικ6 τριβ6_
μεvo i. Aυτ6 κατ6πιv 1ιiΘηκε και η απcδ_
λεια αυτη oυνoδειiτηκε απ6 την πριilτη
αναπλη ρωματικη 6κταoη τoυ πρoηγoυμ6voυ βρα16o9 φωνliεvτoq. Επioηg oτιq iδιεq διαλθκτoυζ τα Πρωτoελληνικιi oυμoυμπλ6γματα *rη *ΙS, *mS, *nS

φωvικιi

απλoπoιτ!Θηκαv' απ6 την απrilλεια τoυ
συριστικoιi, με απoτ6λεoμα τηv αναπλη-

ρωματικτi θκταoη τoυ πρoηγoυμ6νoυ

βραx6oq φωvιiεντog, 6πω9 κυρtωg oυμβαivει oτov 6νoιγμo A6ριoτo. o o. αναφ6*stalρει στα παραδεtγματα και τoν τ6πo
na } staΙaxωpιζvα δικαιoλoγεi τηv υπα*Ιn oταπρoηγo6_
γωγη τoυ oυμπλ6γματo9
H
πριilτη
αvαπληρωματικτ!
6κταoη
μεvα.

περιλαμβιiνει τρειζ τ6πoυ9 απαλoιφτiq:
(α) τηv απαλoιφη τoυ γλωττιδικoδ

τριβoμθνoυ πρo ημιφιbνoυ (h- o l-ημiφωvo),(β) τηv απαλoιφτi τoυ συριστικoδ

μετιi απ6 ημiφωνo (s- Θ l ημiφωνo-Φ)
και (γ) την απαλoιφτi τoυ oδoντικo6 ερριvoυ μετιi απ6 ρα2gιαio υγρ6 (n - o / ]Φ). Η α' αναπληρωματικτi 6κταoη τoπoθετε[ται γδρω oτo 1000 π.X., εφ6ooν τo
πρot6v τηq εκτιioεωg (μακρ6 α) υπ6κειτo
στηv πρoσΘiωoη /α/ - /E/'ηoπoiα oυν6βη με τηv oειριi τηζ στην Ιωνικη-Aττικτi αργ6τερα. Kατιi τov σ.' η δε6τερη
αναπλη ρωματικη 6κταoη πoυ περιλαμβιivει oυμπλ6γματα 6πωq τo -r?s- (*ntj/i (π.γ. pantja' pansa - pasa) και $ns(π.1.
*tons' Aττ. τoυE,Λακωv. τω6)καιπoυ δεv
εμφαviζεται σε oριoμθνεq περιφερειακθg

διαλ6κτoυζ στιζ oπoiεq διατηρεiται τo
o6μπλεγμα -ns-η -rsκαι η τρiτη αvαπληρωματικη 6κταoη πoυ περιλαμβιiνει τα
oυμπλθγματ0 *nw, *rw, *Ιw με απιilλεια

τoυ ιy μετιi απ6 ημiφωνα και 6κταoη τoυ
πρoηγoυμθνoυ βρα216oE φωvfεvτoζ κυρiωg oτην Ιωνικη και oριoμ6vεg Δωρικ69
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3ω

διαλ6κτoυ9, αυv6βηoαν μετιi την πρooΘtωoη τoυ Ιων-Αττ. ?i - ε. Tδπoι 6πω9

Ιωv. kourg ({korwλ και Λεoβ. paisa

({pansja) εξηγoδνται απ6 μετιiΘεοη τoυ
υπερωικo6 { oυραvικoδ oυvoδiτoυ φθ6γγoυ. o P. Kiparskyt (<Sonorant clusters in
Greek>, Lg43 (1967) 619-35), τoν oπoio o
α. δεv αναφ6ρει στην βιβλιoγραφiα τoυ,
υπoατηρiζει, 6τι η διιioπαoη τoυ Ιvδoευ*VRs (6πoυ R
ρωπαtκoδ
= ημiφωνo) και

μεταβλητιbν τεστζ 6πω6: (α) ιiη1α-η21ηριi,
(β) μη δαoυv6μεvα_δαoυν6μενα li συριστικ{i, (γ) δαoυν6μενα η oυριoτικιi-ηχηρd, (δ) βρα16α_μακριi (διπλιi), (ε)δαουv6μενα η oυριoτικιi_γλωττιδικιi τριβ6μεvα,

(oτ) 2gειλικιi-oδovτικd, (ζ) 2gειλικιi-υπερωικιi και (η) oδovτικιi-υπερωικιi. Tα παραδεiγματα εivαι απ6 την Lupag, (6.α.).

Eξ ιiλλoυ περιyρ6φεται με τηv χρησtμoπoiηoη ελα1ioτων ζευγιilv τo φωνoλογι-

*YsR oε VRR oτηv Λεoβιακιi και Θεooαλικτ! και 7R o.ι,6 ιiλλεg διαλ6κτoυq
απoτελεi εντυπωσιακ6 ιo6γλωσσo τηζ

κ6 o6oτημα τωv υγριilν και ερρiνων συμφιilvωv. Eν oυvε2gεiα τo φωνoλoγικ6 o6στημα των συμφιirvωv εξετιiζεται εvαλ-

τηg Eλληνικτiζ, ειiv 2gρηoιμoπoιηΘo6v τα
διαφoρoπoιητικιi χαρακτηριoτικιi τoυ

ovται αo6μφoρα, o σ.χρησιμoπoιεi τα

αρ1αtαg Ελλιiδα6. H διιioπαoη αυτη
μπoρεi vα oυνδεΘεt με ιiλλεq εξελiξειg
oυoτηματoζ τoυ Jakobson για vα περι-

γραφoδν τ6ooερι9 φωνητικ69 μεταβoλ69.
Mε τoν τρ6κo αυτ6, χωρtζ να τρoπoπoιηΘoδν oι v6μoι, λ6vεται τo πρ6βλημα τωv

αvτιστoιχιιbv τηg Ιvδoευρωπαiκ{q *wS
και *sy oτην Eλληvικη και εξηγo6νται

} Δωρ. awδs, ΛεΙωv.
aer, Λεoβ. arter
ρiδs'
κ.λπ. καθιbζ και η γενικη *-osyo ) Aττ.
και Ιωv. *-oo}-6' Aιo}". -oio.
o o. εν oυνε1εiα αvαφ6ρεται oτιg Αιεξελiξειq 6πωq *awsδs
oβ.

*awsEr

}

oλικθ6 και Δωρικ66 διαλ6κτoυζ στιζ
oπoiε6 oυv6βη η oπιoΘo1ωρητικη ανoμofωoη e+o - i+o' ενlh oτην Ιωvικti (και
oε μερικ6q Δωρικ69 διαλθκτoυ6) oυv6βη
η πρoχωρητικιj ανoμoiωoη e+o - e+ιJ'
oε oριoμ6vεg δε ιiλλεg 61oυμε την πρo1gωρητικη αφoμofωoη a+o

-

e+o. To κε-

φιiλαιo κλεtνει με καv6νε6 oυναιρ6oεω9
oτην Aττικη και oτιg ιiλλεg διαλ6κτoυ6.

Στo 3o κεφιiλαιo περιyρ6"φεται τo φωνoλoγικ6 o6oτημα των κλειoτιilν oυμφιilvωv τηζ κλαoαικιiq Aττικ{q βιioει oυμ_

l.

Θα ηΘελα vα ευχαριστrioω πoλιi την καΘη-

γliτρια κ. Δ. Θεoφανoπo6λoυ-Κovτo6

για

τηv υπ6δειξη τoυ ιiρΘρoυ τoυ P. Kiparsky,
αλλιi και γι(Σ την εν γθνει βoτ]θειιi τηζ στηv

παρo6oα βιβλιoκριoiα.

λακτικιi με δυiκιi χαρακτηριoτικιi, 6πω9
ιo16ει στηv φωνoλoγiα. Σε περιπτιilαειg

πoυ τα δυtκιi

χαρακτηριoτικιi απoδεικvδ-

παραδooιακιi τρι'ικιi χαρακτηριoτικιi. Tα
διπλιi o6μφωνα, τα δαoυν6μεvα' τα διαρ_
κlj και τα ημiφωνα περιγριiφQ_vται με συoτηματικ6 τp6πo oε μικρ6τερα υπoκεφιiλαια, καΘιil6 επioηq τα o6μ1oωνα τωv διαλθκτων, τα φωvoτακτικιi των oυμφιbvωv
τηq κλαooικ{q Aττικηq, 6πω9 τα δυαδικιi
και τριαδικιi oυμπλ6γματα. H φωvoλoγiα
των δαoυvoμθνωv φΘ6γγων εiναι αvτικεiμεvo ιδιαtτερηζ εvαo266ληoηg μθoα oτo
κεφιiλαιo τωv oυμφιδνωv. Ev oυνε1εiα o
o. αvαφ6ρεται στoν v6μo τoυ Grassmann

και στην τρoπτ! των κλαooικιirν δαoυνoμ6νωv φθ6γγων / ph, / th,/ kh / oε τρι,β6μενα /φ/, /θ/' /ι/ η αρχτi τηq oπoiαq τoπoΘετε[ται γ6ρω oτo 150 π.Χ. Η oυριivωoη
των oδovτικιbv και υπερω1κιbν, η αvτι-

πρooιbπευση των Πρωτoελληνικrilν 1ει-

λoδπε ρωικιΙlv oτιg κλαooικθg διαλθκτoυg

και η εξ6λιξη των ημιφωνικιbν oυμπλεγμιiτων τηg Πρωτoελληvικti6 oτιg κλαooικ69 διαλ6κτoυζ, πoυ oδηγεi oε δι2goτ6μηση μεταξ6 Αιoλικη6 (Boρειo-Aνατoλικιilv) και 6λωv τωv ιiλλωv διαλθκτων

(πβ. αvωτ.) γiνoνται αντικεiμεvα 6ρευναg
oτo αυτ6 κεφιiλαιo.
Στo 4o κεφιiλαιo εξετιiζεται αρ26ικιi o
γεvικ66 περιoριστικ69 τoνικ69 καν6ναq
oτην Aττικη και oτιq ιiλλεq διαλθκτoυ6.
o τ6νoq oτηv Αττικη ηταν κατιi κιi_
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πoιo τρ6πo (ελε6Θερoζ)' η θθoη τoυ δηλαδη δεv τ(ταv φωνoλoγικιi πρoκαΘoριoμ6νη. Eν τo6τoιq, oε διιiφoρα κλιτικιi
παραδεiγματα εφαρμ6ζoνται φωνoλoγι-
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ξειg υπo16ωρεi 6oo μπoρεi, η μεταβoλτ]
στην καμπιiλη απ6 τηv oξεiα στηv περιoπωμ6vη oτo Θεματικ6 φωvηεν δεν απαv_
τ6' 6πωqoτηv Aττικi, π.x. π6ταμo6, πoτιi-

κot περιoριoμoi πoυ περιoρiζoυν τoν

μoυ (=Aττ. πoταμ6ζ' πoταμoi)' o6φo6,

κ66 καv6ναζ πoυ oρiζει την απ6oταoη
τoυ τ6νoυ απ6 τo τ6λo9 τηq λ6ξεω9. o
καν6vαq αυτ69 εtναι κoιv6g oε 6λε6 τιq
Eλληvικ66, την Ιωvικri, τ1ν Aιoλικr{ και

διαφoρoπoιητικ66 6πω9 oτην Aττικη.

αριΘμ6 των Θ6oεωv στιζ oπoiεq μπoρεi vα
τεΘτ! o τ6voq. o oπoυδαι6τερo6 απ6 τoυ6
περιoρισμo69 αυτo69 εiναι o υπoχωρητι_

τιg Boρειoδυτικ6q διαλθκτoυζ. o σ. εκΘ6τει τιζ απ6ψειq των W. Goodwin (A Greek
Grammar,London 1894, o. 94), R. Jakobson (Uber die Beschaffenheit der prosodischen Gegensδtse, SeΙected Writings Ι. Pho-

noΙogicaΙ Studies. The Hague 1962, a.
263), o oπoioq ειοιiγει τov 6ρo 2gρ6voq

(mora) λ6γoντα9 6τι τo <διιioτημα μεταξ6
τoυ τovιζoμ6νoυ και τoυ τελικo6 26ρ6νoυ
δεν μπoρεt να υπερβαivει μια oυλλαβτ!>
και τoυ S. Allen (<Correlations of tone and

stress in Ancient Greek>, To honor Roman Jakobson; Essays on the occasion of
his seventieth birthday Ι,46'62. The Ha_
gνe 1967), o oπoiog ειoιiγει τoν 6ρo oυv'
τovιoμ6E (contonation) λ6γoντα6 6τι <61ι

περιoo6τερoζ τoυ εν69 1ρ6voυ ακoλoυ_
Θεi τoν συvτovισμ6 (oυvδυαoμ6 ανερ1goμ6νoυ μoυoικo6 τ6νoυ και κατερχoμ6νoυ

oυνoδiτoυ φΘ6γγoυ, χαρακτηριoτικoιi

τηζ φωvητικτ]q πραγματoπoιτioεω6

τoυ

τ6νoυ). Eν oυνε16εiα o o. αναφ6ρει 6τι η
φωνoλoγικ{ αντiΘεoη μεταξ6 περιoπωμ6_

νηζ και oξεiαg υφioταται στηv περiπτωση των μακριδν φωνη6ντωv'ιi διφθ6γγων
oτιq τελικθg oυλλαβ69 και μ6νo oτην Aτ_
τικη και την Ιωνικτ! 6πωq δεi1νoυv ελιi-

χLστσ' ζε6γη τoυ τ6πoυ: φ66'φrΙlE, oΙ-ot,
εE6-εi6, θεdE-θειiE, κλπ. Στην Aιoλικτ] η

πoικιλtα μεταξ6 oξεiαg και περισπωμ6νηq εivαι αυτ6ματη στην παραλτ{γoυoα,
6πωq oτην Aττικτi, o6μφωνα με τoν γενικ6 περιoριoτικ6 τoνικ6 καν6vα, π-γ. θσ'
μo6, θιiμoυ(= Aττ. θυμ6q). Eφ' 6oov στην
Aιoλικη o τ6νoq o' 6λε9 τιq πληρειq λθ-

o6φoυ,(=Aττ. ooφ6E, ooφoσ). 'Eται o ο.
oυμφωvεt με τov P. Garde (L'accent,Paris
1968, o. 198) 6τι oτην Aιoλικη o 1ρ6νo6
δεv ιo16ει και 6τι μ6νo oυλλαβ6q 1ρειιiζovται για τηv περιγραφti τoυ τoνιoμoδ.
Eπoμ6νωg o τ6vog oτηv Aιoλικτj δεv τjταν

Eλιi1ιoτα ζε6γη τηq Aττικι!6 6πω9: τ6μo6

- τoμ6:6, τρ626oE - τρo7g66, 61θρα - Ε7θριi

κ.λπ. εtναι oμ6φωνα oτηv Aιoλικri.
Η δυoκoλiα πoυ παρoυoιιiζεται μεταξδ τωv Aττικιbv τ6πων oiκoι (ov. πληΘ.)

oiκoι (τoπικτ( εν.) και λ6oαι (Απαρ.
-ΑoρJ
(Ευκτ. Aoρ.), μπoρεi vα
- λσoαι
αντιμετωπιoΘεi αv θεωρηΘεi 6τι oι τελικ66 δtφΘoγγoι

/oi/ και /ai/ απoτελo6νται

απ6 δ6o /d+i/, /a+i/

/oj/' /aj/. Στoυ6

li απ6

6να 1ρ6vo

δευτερεδoντεq καν6νε6

τoνιoμoδ εξ ιiλλoυ περιλαμβιivoνται oι
καv6νεg (α) τoυ τελικo6 τρo1gαioυ, (β) τoυ

Wheeler και (γ) τoυ Vendryes, καν6νε6
πoυ ισχ6oυv μ6νo oτηv Aττικ{ διιiλεκτo.

Eιδικcbτερα, o ν6μoq τoυ Vendryes φαtνεται 6τι τ!ταν oυγ1ρovικ6q v6μog τη6 Παλαιιig Aττiκτjq διαλ6κτoυ πoυ to1υoε μετ6" απ6 oυvαιρ6oειg 6πω9 φιλ6oμεv - φιλoσμεν, φιλ6ετε - φιλεEτε κ.Χπ.
Kατιi την 6γκλιoη τoυ τ6voυ, πλτiρειq
λθξειg με ακoλoυθo6ντα εγκλιτικιi απoτελo6v φωνoλoγικτij εv6τητα και o τ6voq
τη6 πλι!ρoυg λ6ξεω6 απoτελεi τov τ6νo
τηg πρoκ6πτoυσαζ φωνoλoγικrr!6 λ6ξεω9.
'Eτoι 626oυμε oτηv Aττικιj oυνδυαoμo6g
6πω9 ,iviρ τι6,6πoυ o τ6voq τη6 πλr!ρoυq
λ6ξεω6 ιiviρ 16ρηoιμε6ει ωζ o μoναδικ69
τ6voq τoυ oυvδυαoμoιi ,iuiρ rι5. 'oπoυ o
τ6νo9 τηg πλrjρoυq λ6ξεω6,6ταν εφαρμ6-

ζεται επi τηq πρoκ6πτoυσαζ φωvoλoγι-

κτig λ6ξεω9, δεv oυμφωνεi με τoν γενικ6

περιoριστικ6 τoνικ6 καv6να, πρooτiΘεται 6vα6 δευτερεδων τ6νoq ιboτε η φωvoλoγικτj λ6ξη vα oυμφωvηoει με τov πιo
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πιivω τoνικ6 καv6να. Γι' αυτ6, απ6 τoν
υπoκεtμεvo τιiπo dvθρωπo5 θγoυμε dvθρωπ6E τιE. Πo}"}"tζ φoρ6ζ κατιi την 6γκλιoι τoυ τ6νoυ με μoνooδλλαβα εγκλιτικιi απαλεiφεται τo 6ριo τη6 λ6ξεω9 και
η πρoκ6πτoυσα φωvoλoγικτi λ6ξη απoτελεt μovαδικη oημαoιoλoγικτi και φωvoλoγικη εv6τητα, π.γ. θγrb # yε θγcΙlγε
Εyωyε, ενιb τoστ6yε' 6πoν δεν 61ει γiνει

-

-

απαλoιφτi τoυ oρtoυ τηq λθξεωζ και η
δεικτικri αvτωvυμiα παiρvει τoν δευτερε6ovτιi τηq τ6vo. Aπαλoιφri τoυ oρtoυ τηg
λ6ξεω6 oυμβαtvει στην Δωρικri π.γ. 6γcbyε 6πoυ 6μωζ 61oυμε τo παριiδειyμα dvθρcbπo6 τι6 xωρiq δευτερεδoντα τ6vo. Tα
διo6λλαβα εγκλιτικιi εξ ιiλλoυ παρoυoιιiζoυv εξαiρεoη απ6 τoν γενικ6 καν6vα,
6τι δηλαδι! τα εγκλιτικιi δεv τoνtζovται.
Παραδooιακιi, 6να9 δευτερειiων τ6νo6 τiθεται oτην τελικri oυλλαβ{ των εγκλιτικιilν, 6πω6, fi.χ., μεyιiλoυ τιv66,62gι 6μω9
και καλoδ τιvoζ' 6πoυ κατιi τoν S. Αllen
(Accent a:nd Rhythm, Cambridge 1973:
Cambridge Univ. Press., o.24l) υπιiρ1gει
ν6μo9 πoυ συμφωvεt με τov τριoυλλαβικ6
-o σ. δ62gεται την εισαγωγη κριτηρiων
τoυ τoνικo6 oυoττiματoζ με βιioη τηv
oυλλαβf μ6oα oε τovικ6 o6oτημα με βd_
ση τov γp6νo,6πω9 oυμβαivει oτηv ΛιΘoυαvικη και Σερβoκρoατικτj- o oπoiog
κατιi τov o. εtναι πρotoτoρικ6g πρ6γovog
τoυ γεvικo6 τoνικoδ περιoριστικo6 καν6να, πβ. Aττ. dvθρωπoi τιvε6, Δωρ. ιivθρcb-

πoι

τιv66.

H ιoτoρικη πρoθλευση τoυ ελληvι-

κoδ τovικoιi oυoτηματog εξετιiζεται εκ
παραλλ{λoυ με τo βεδικ6' με τo oπoio

παρoυoιιiζει oμoι6τητε6, καΘ6ooν και τα
δ6o oυoτηματα ανιiγoνται oε κoιvri Ιvδoευρωπαtκη πηyi. o τριoυλλαβικ6q v6_
βoζ, o πρoioτoρικ6q πρ6γoνoζ τoυ γεvι_
κo6 περιoριoτικo6 τoνικoδ ν6μoυ (6.α.)
oρtζεται ωq o v6μoζ πoυ oριoθετεi τoν
τ6vo oτην τρΙτη απ6 τoυ τ6λoυ9 oυλλαβη. Eξ ιiλλoυ τo φαιν6μενo τηζ ιooπεδιbσεωζ τoυ αναλoγικo6 τ6νoυ, τ6oo oπoυ_
δαio για τov σχηματιoμ6 Δωρικrbv παρα-

δειγμιiτωv, μαρτυρεiται επioη6 oτηv Aτ-

τικτ!.

'ooov αφoριi oτην Θ6oη τηζ περιoπωμ6νη6 oτιg τελικ69 oυλλαβ69 των θεματικιbv ovoμιiτων υπιiρ2goυν αvτιoτoι1[εζ στov τoνιoμ6 τωv τελευταiων oυλλαβιilν μεταξδ Ελληvικlig και 4\ιΘoυαvικr!E,
oτιE oπoiεq λειτo6ργησε φωvητικli μεταβoλti (metatony) πoυ αντ6στρε\με τoν αρ-

γικ6 τovιoμ6 στιζ τελικ69

Παρ' 6λεq

γι'

oυλλαβθg.

τιg απ6ψει6 πoυ διετυπιδθηoαv

αυτ6 τo Θ6μα εiναι φαvερ6 6τι η περιoπωμ6νη oτιg τελικθg oυλλαβ6ζ των θεμιi_
των σε δ εivαι vεωτερισμ6g τηq Eλληvικτ!g, απoτ6λεoμα πρo[oτoρικιbν oυvαιρ6_

σεων, 6πω9' π.γ., μiaα oτη λ6ξη, πoυ διαφ6ρoυv απ6 τιg νειbτερεg oυvαιρ6oει6
πoυ oυνθβησαν oτην Eλληνικli, κυρfωg
oτην Aττικη διιiλεκτo. H λειτoυργiα τoυ
τ6voυ oτιg αρ1αtεg ελληvικ6g διαλ6κτoυq
εivαι oριoΘετικτi, ενrb ωq πρoζ την τυπoLoγtα, o6μφωvα με τoν Α. Martinet (<Αccents et tonsυ, Misc. Phon. ΙΙ. London
|954, o. 22) η Ιωv._Aττικη και η Aιoλικri
αvηκoυv μαζt με την Σερβoκρoατικη oτιE
διαλ6κτoυ9 εκεivεg πoυ χαρακτη ρ[ζovται
απ6 τ6νo (accent) και μoυσικ6 τ6νo (tone)
oτιq τoνιζ6μεvεg oυλλαβ69. oι ιiλλεg ελληvικ6g διιiλεκτoι, 6πω9 η Δωρικτi, xα_

ρακτηρtζovται απ6 δυναμικ6 τoνιoμ6

(stress).

'Eτoι η Ιων.-Αττ.

&v6πτυξε πα-

ραβoλικ6q καμπ$λεg λ6γω πρω[μων oυναιρ6oεων. Η Δωρικτj oταΘερoπotηoε
τov ιivευ καμπ6λη6 τovιoμ6 τηg Πρωτo_
ελληνικηE με τo vα ιooπεδιboη αvαλoγικιi τα παραδεiγματα, η δε Aιoλικη ακινητoπofηoε τov τ6νo τηq καΘρριi φωvoλoγικιi λ6γω τoυ περιoριoτικo6 καν6να. Ev
oυvε1εtα και σε ιδιαiτερc υπoκεφιiλαιo,
o o. αvαφ6ρει 6τι τα φωvηεvτα τηζ Nθαg
Eλληvικτig oε o16oη με την Αρ21αiα ανηκoυv σε δ6o τιiπoυg: τovιζ6μεvα_μη τovιζ6μενα, αντtθετα με τηv Aρ2gαiα, στην
oπotα η διαφoρoπoιητικr{ μακρ6τητα τoυ

φωνηεvτoζ σχηματiζει τετραμερη διιi-

κριση' μακρ6 και βρα2gιi τovιζ6μενo, βoκρ6 και βραx6 ιiτoνo. Η κivηoη τoυ τ6-
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voυ στην N6α Eλληνικη πρoβιiλλει oυγχρoνικ6ζ δυoκoλiε6 ωζ πρoζ την ερμηνεια τηζ. o o. αναφ6ρεται σε ερευvητ6ζ
6πωq η Ι. Warburton ("Rules of accentua-

tion in Classical and Modern Greek".

GΙotta48 (1970) |07-l2l) και o B. Newton
(The generative interpretation of diaΙect,
Cambridge |972, o. |2), oιoπoioι πρooπιiθηoαν να ερμηνε6ooυν φωνoλoγικιi τo
φαιv6μεvo υιoΘετιbνταq βρα16α και μα_

κριi φωvηεντα σε υπoκεiμεvεζ αvτιπρo-

oωπε6oειq. To 6τι η λ6oη αυτη 61ει μεγdλη απτ!1ηoη 6γκειται στo γεγoν69 6τι η

θ6oη τoυ τ6νoυ και στην Aρ1αiα και
oτην N6α Eλληvικτi μoιιiζει πoλ6. Φαivεται, δηλαδη,6τι" o παλι6q περιoριoτικ6q
καν6να9 περιoρiζει ακ6μη τoν τ6vo τηq
N6αq Eλληvικηζ, μη επιτρ6πoνταζ τηv
τoπoΘ6τηoη τoυ σε περισσ6τερε6 απ6
τρειζ oυλλαβ66 απ6 τo τ6λoq. Κατti την
ιiπoψη τηq Warburton <η oξεiα τtΘεται
στην παραλτiγoυoα ειiν τo φωνηεν τηq
λ{γoυoαq αvηκει oε μ6ρφημα χαρακτηριoμ6νo ωg αMακρ6>, αλλιιilg τiΘεται oτην
πρoπαραλτ{γoυoα>. Ev oυνε1εtα ιo16ει
βρα21υντικ66 καv6ναζ πoυ εφαρμ6ζεται
κιiτω απ6 τι6 [διε6 oυvθriκεζ.Σε περιπτιΙloειq 6πωq διioκαλoυτi και ιivθρωπoυ, πoν
εiναι τ6πoι τηq Δημoτικτjq, και αυτoi oι
τδπoι παριiγovται απ6 τιq iδιεg υπoκεiμενεζ αvτιπρooωπε6oει6, 6πωq oτην KαΘα-

ρε6oυoα, απoκλεioνταζ τov περιoριoτικ6
καν6να. Παρ6λα αυτιi o τ6νo6 κινεiται
oτoν τ6πo αvθρcbπoι, δαoκιiλoι τηζ Δη_

μoτικηq και στιζ περιπτιboει6 αυτθq φαivεται 6τι η λι)oη πρbπεινα βρioκεται στα
πλαtoια τηζ συγκεκριμ6vηg μoρφoλoγiαg
και 61ι τηζ αφηρημ6vηζ φωvoλoγiαq.
'Eτoι κατιi τηv Ι. Warburton (<on the
boundaries of morphology and phonology: a case study from Modern Greekυ.
J o u rn aΙ of Li nguist ics, (197 6)' 259 -27 8), oι
τovικθg μεταβoλ69 τηq Nθαg Eλληνικτiq
δεν λδνovται με την καΘι6ρωαη αφηρημ6νηg μακρ6τηταζ στιζ υπoκεiμεvεE αντι-

πρooωπε6oει9, αλλιi με μoρφoλoγικιi
κριτιiρια. Kατιi τoν σ. θα μπoρo6σαμε vα

3ο3

6τι oι oμιλητθ6 τηq Δημoτικηq
τεiνoυv vα ελα1ιoτoπoιηooυv τηv κivηση τoυ τ6voυ στo ovoματικ6 παριiδειγμα,
κιiτι πoυ δεν ιo2g6ει για τηv KαΘαρε6oυoα. Aκιvηoiα τoυ τ6νoυ oτo oνoματικ6
δε2gθoιiμε

παριiδειγμα βρioκεται και σε ιiλλεg
γλιilooεq 6πωq η Pωoικη.
Στo oημεio αυτ6 Θα θ6λαμε vα κιivoυ_
εξηg παρατηρηoη.' oταv o o. μιλιiτην
με
ει για τη N6α Eλληvικτi και μιiλιoτα πιo
συγκεκριμ6vα για τι6 N6εg Eλληvικ6q διαλ6κτoυq, εvvoεi τηv KαΘαρεδoυoα και
την Δημoτικτ]. Mια τθτoια δι[iκριoη βεβαiωg δεν ιo16ει, δι6τι η KαΘαρε6oυoα
και η Δημoτικη δεν εiναι διιiλεκτoι τηq
N6α6 Eλληνικηg αλλιi δδo 6φη, διio μoρφ6q αυττi6. Yπ6 τoν 6ρo διιiλεκτoι τηg
N6α6 Eλληνικηq φθρνει καvεi6 στo μυαλ6 τoυ, π.x.'τα β6ρεια και ν6τια ιδιιΙlματα

li τιζ

περιφερειακ66 διαλθκτoυζ. Eξ dλλoυ με τα σημερινιi δεδoμθνα, 6oτω και
τoυ 1983 oπ6τε εξεδ6θη τo βιβλio, δεν
μπoρoδμε να μιλoιiμε πια για KαΘαρε6oυσα και Δημoτικη, αλλιi για Koινη N6α

Eλληνικη. To 6τι υπιiρ1oυν διτυπiε6

6πω9 αvθ ρrb πo υ4vθ ρωπoυ' δαoκιi λo υ-διioκαλoυ κλπ., αυτ6 oφεiλεται σε αλληλεπtδραoη παλαιoτ6ρων γλωooικιbν μoρφιbv με vειilτερε6 και θα μπoρo6oε vα αντιμετωπισθεi oτα πλαioια τηq υφoλoγiαq

και κoιvωνιoγλωoooλoγiαg.

Στo 5o κεφιiλαιo o o. oυζητεi για τι6
πρoσωπικ66 καταλ{ξειg των Θεματικιbν
και αΘεμιiτων ρημιiτωv με αναφoριi oτηv
Ινδoευρωπαtκη, την Bεδικη και Aβεoτικτi. Kατιi τηv ιiπoψη τoυ C. D. Buck (T}e
Greek diaΙects. Chicago 1955, o. 119) oι
Αττικoi τι3πoι τη6 Yπoτακτικτig φ6ρnE
και φ6ρη εξηγo6νται ω6 αναλoγικot o1ηματιoμoi απ6 την oριoτικη, ενιil κατιi τoν
P. Kiparsky (d phonological rule of Greek>. GΙotta 44 (1967) l09-l34) ω6 απoτ6λεoμα μεταθ6oεωζ τoυ Πρωτoελληνικo6
*pheresi

και

*pherΞti.

o

o.

δθ2gεται την

παραδooιακr! λ6oη επειδη oμηρικot τ6πoι 6πω6 τiθει6και τiθειεiνα'ι, oπωoδηπoτε αναλoγικoi o1gηματιoμoi με τα Θεματι-

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA

κιi ρτiματα, 6πωq εξ ιiλλoυ φαivεται και
απ6 τηv Δωρικτj διιiλεκτo. Στη oυv62gεια
περιypdιφεται η αθ6ματη κλiαη των συvηρημ6vων ρημιiτωv στηv Aιoλικτi oxετικιi με τηv θ6oη τoυ τ6νoυ. Στην Aιoλικτi τo θεματικ6 φωvτ!εν oυγκ6πτεται και
o τ6vo6 μπiriνει oτηv oυλλαβη πoυ πρoηγεiται εκεfvη6 πoυ περιλαμβιivει τo θεματικ6 φωνηεν (phiΙe+(o)nti), κυρiωg στην

Λεoβιακt!.
Η διαδιαλεκτικtj πoικιλiα των αΘεμιiτων ρημιiτων εiμ{, εfμι, φημ[ περιγριiφεται με αναγωγti oτηv Πρωτoελληνικη και
με τηv λειτoυργiα καv6vωv πoυ εφαρμ6ζovται oε κιiθε περtπτωoη για την π('"ραγωγli τωv διαφ6ρωv διαλεκτικιbv τ6πωv.
T6λo9, o δαoυν6μενo9 Παρακε[μενog,

6πω6 κ6κρυφα, πεφδλαxα' εμφανiζεται
oτην Aττικη και Ιωνικτi περiπoυ τov 5o

αι. στα ρτ!ματα τo Θ6μα τωv oπoiων λr!γει
oε 2gειλικ6 ri υπερωικ6, η δε μετo2gιi τoυ
Παρακειμ6voυ, και στηv Bεδικιi και στηv
Eλληvικ{, εξηγεiται επαρκιilg ω6 αvαλo-

γικli

7-8 (l988_l989) 304-320

Brian D. Joseph and Ιrene PhiΙippaki-

Warburton, 1987, Modern Greek. Croom

HeΙm Descriptive Grammars, Croom

HeΙm,28Ι pp.

To 1987ι εκδ6Θηκε τo βιβλio Modern
Greek των Jdseph και Warburton oτη
oειριi τωv περιγραφικιilν γραμματικιbν

Croom Ηelm πoυ oυvτιiσσovται με βιioη
6να oυγκεκριμ6νo κι εξαντλητικ6 ερωτηματoλ6γιo. To ερωτηματoλ6γιo αυτ6
πρωτoπαρoυoιιioτηκε στo περιoδικ6 Lin-

gua τo 19772 και πρoτιiΘηκε απ6 τoυ6 Bernard Comrie και Norval Smith για vα χρηοιμεδoει ωg oδηγ6q στηv παραπιiνω oει-

ριi, τηζ oπoiαg oτ61oq εtναι να oυμβιiλει

oτη μελ6τη των γλωooικcilν καΘoλικιbv

(Language Universals).'E1ovταg λoιπ6ν
ω6 κoιv6 μovτ6λo τo ερωτηματoλ6γιo, oι
μελετητθ6 καλoδvται vα κιivoυv καθαριi
περιγραφικ6q μελθτεg και 62gι αvαλ6oειg
στα πλαioια κιiπoιoυ oυγκεκριμ6νoυ
γλωoooλoγικo6 ρε6ματo9. Xιiρη στov

πρo6κταση απ6 τηv μετo1τ| τoυ

Evεoτιilτog.

Kλεivovταζ στo oημεio αυτ6, θα Θ6λαμε να αvαφ6ρoυμε 6τι τo βιβλio τoυ Vft
Bubenfk, παp6. τηv κιiπoια δυoκoλiα πoυ
oυvαvτιi o αvαγνιboτηg, λ6γω τηg διαρ_
θρrboεωq των διαφ6ρων εvoτητων, κυρtωζ τωv υπoκεφαλαiωv, εivαι πo}"6 εvδιαφ6ρoν και απoτελεt απαραiτητo oημεio
αvαφoριig για 6ooυq μελετo6ν τηv Aρ-

26αiα Eλληvικτi oε o7g6oη με τηv Πρω-

τotvδoευρωπαtκη, τηv Πρωτoελληvικτ{,
αλλιi και τηv N6α Ελληvικη.

Eιρηvη Kαλιτζoπo6λoυ-Παπαγεωργioυ

Παv/μιo AΘηvcbv

l.

YπεvΘυμiζoυμε στov αvαγv<boτη 6τι δ6o

2gρ6νια πριν, τo l985, εκδ6θηκε oτιq εκδ6-

oει6 oxford University Press τo βιβλio τoυ
φιλ6λoγoυ Peter Mackridge, The Modern
Greek Language. A Descriptive AnaΙysis of
Standard Modern Greek,oτo oπoio παραπ6μπoυv oυ21vιi oι Joseph και Warburton.
Στ61o9 τoυ συγγραφ6α εivαι μια περιεκτι_
κη μιiλλov περιγραφικ{ και λιγ6τερo ερμηvευτικli αvιiλυoη τηg κoιvtig v6αg ελληvικ{6 (φωνoλoγiα, o6vταξη, μoρφoλoγtα,
λεξιλ6γιo) βιioει εv6q πλo6oιoυ coφus ωζ
επE τo πλεioτov πρoφoρικo6 αλλιi και
γραπτo6 λ6γoυ. H oπoυδαι6τητα τoυ 6ρ_
γoυ αυτo0 6γκειται, κατιi τη γvιδμη μαg,
στη συγκρoτημ6vη παρoυoiαoη και στηv
εξαιρετικιi πoλ6τιμη αvαφoριi oε παλι6τερεζ και κυρiωg πρ6oφατεq μελ6τε6
(γλωoooλoγικ69, διαλεκτoλoγικ6q, κoινωvιoγλωoooλoγικEg) πoυ 61oυv γtvει για
τα v6α ελληvικιi.
2. Comrie B. - Smith N. 1977: <Lingua Des_

criptive Studies: Questionnaireι>).Lingua

42, oa. l-72.
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oυδ6τερo ωζ ,ιρoζ τη θεωρtα αvιiλυoηg
16αρακτηρα τΘυζ, oι περιγραφικ6q αυτ69
γραμματικθ6 απευΘ6νoνται 61ι μ6νo oε

γλωoooλ6γoυζ πoυ θ1oυv ωq αντικεiμεvo
6ρευναq τα γλωooικιi καθoλικιi αλλιi και
oε 6οoυ9 αo1oλo6νται με τηv τυπoλoγiα

και τη συγκριτικτi γλωoooλoγiα. Eφ6-

oov 6μω6 πρωταρχικ6q oτ6γoq τωv εμπνευoτιbν τηg oειριiq αυτηq, ανεξιiρτητα
απ6 τo ευρ6τερo γλωoooλoγικ6 τηg ενδιαφ6ρov, εtναι η oυμβoλτj τηζ στη θεωρiα
των καΘoλικιbν κρ[νoυμε oκ6πιμo για τηv
εvημθρωoη τoυ αναγνιΙlστη ν' αvαφερΘoδμε o6ντoμα στη Θεωρtα αυτη πoυ oυνδθεται εξιiλλoυ oτενιi με τηv τυπoλoγtα τωv
γλωooιilν3.
o B. Comrie oτo βιβλio τoυ Language
(JniversaΙs and Linguistic TypoΙogf διακρtvει δδo μεΘoδoλoγικ66 πρooεγγtoει6
τηg 6ρευναζ τωv γλωooικιbν καθoλικιΙlν
πoυ αντιπρooωπε6oνται απ6 τoν Chomsky και τov Greenberg και πoυ διαφoρoπoιo6νται ωζ πρoζ τρiα κριτliρια: τo υλικ6 βιioει τoυ oπoioυ γivoνται oι παρατηρι]oειg, τo επtπεδo αvιiλυoηq (βαΘεiεg/ /
επιφαvειακ6E δoμ6q) και τoυζ τρ6πoυ9 με

τoυg oπoioυg εξηγεtται η 6παρξη τωv
γλωooικιδv καΘoλικιbν. 'Eτoι o Chom_
sky και oι oπαδoi τoυ ερευνo6v τα γλωo_
oικιi καΘoλικιi 61oνταζ ωζ βιioη μια μ6vo
γλιbooα5

αγγλικri- και μελετrilv-τηv

3. Tα γλωooικd καΘoλικιi αφoρo6v εκεtvεg

τιg ιδι6τητεg των επιμθρoυ6 γλωooιδν πoυ

εivαι καΘoλικθg, δηλαδ{ κoιv6q

o'

6λεE

τιg αvΘριbπιvεg γλιilooεg. H τυπoλoγiα των

γλωooιilν δεv εvδιαφθρεται για τιg κoιν69
ιδι6τητε9 των γλωooιbv, αλλιi για τιg διαφoρ6ζ τoυg. Mε βιioη αυτ69 τι6 διαφoρ6q oι

γλιbooεq κατατιiooovται σε διαφoρετικo6q <τ0πoυgυ.

4. Comrie B. l98l: Language UniversaΙs and
Linguistic TypoΙogy. Basil BΙackwell' 252
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ταg κυρiωg τιg βαΘεiεg δoμ6E. H μ6νη εξriγηση πoυ πρoτεiνoυv για την ιiπαρξη τωv
καΘoλικιbν εiναι o 6μφυτo6 1gαρακτηραg
τoυ6 (innateness). o Greenberg, απ6 την
ιiλλη μεριιi, πιoτεδει 6τι για τoν καθoριoμ6 τωv καΘoλικιbν πρiπει o γλωoooλ6γoζ ν' αvτλτioει τo υλικ6 τoυ απ6 πoλλ66
και αντιπρoσωπευτικ69 γλιδooεζ και vα
διboει περιoo6τερo βιiρog στιζ επιφαvειακ69 δoμθζ πoυ εivαι λιγ6τερo αφηρημ6-

vε6. Ιo1υρiζεται 6τι o 6μφυτoq 2gαρακτli-

ραζ των καΘoλικιilv δεv εtναι oδτε πραγματικ{ εξτiγηoli τoυg o6τε υπ6Θεoη πoυ
μπoρεi να.ελεγ1Θεi. Γι' αυτ6 πρoτεivει

μια oειριi ερμηνειιbν παiρvoντα6 υπ6ψη

τoυ ψυ2goλoγικoδq, λειτoυργικo69 και

πραγματoλoγικo6g παριiγovτεg. H παραπιiνω παρoυoiαoTl, 0V και μιiλλov σχη_
ματικη, μπoρεi vα βoηΘ{oει τov αναγvιilστη vα καταλιiβει τoυg λ6γoυ6 πoυ oδ{γησαv oτηv 6κδoση των περιγραφικιbv
γραμματικιΙlν Croom Helm. oι εμπνευατ66 τη6 ανtdκoυν oτην oμιiδα τoυ Green_
berg και oυνεπιilg o μ6νoq, κατιi τη γv6μη
τoυζ, τρ6πo9 πρoo6γγιoηζ τωv καΘoλικrbv εiναι η συστηματικη περιγραφli εν69

μεγιiλoυ

κι αντιπρoσωπευτικo6

τo6 γλωoorδν.

φιioμα-

Eπανερ16μενoι στην περιγραφικri

γραμματικ{ τωv v6ων ελληνικιδν και πριv
πρo1gωρηooυμε στη λεπτoμερη παρoυoiαoτ,i τη6, Θα Θ6λαμε vα κιiνoυμε τρειζ
πρoκαταρκτικ66 παρατη ρτdσειζ πoυ αφoρoιiv τo βιβλio oτo o6voλ6 τoυ:
l. Η περιγραφli (oυvτακτικτi, μoρφo-

λoγικτi, φωvoλoγικf , λεξικoλoγικτi) τωv
v6ων ελληνικιbv γiνεται με βιioη τη γεvικti αρτη τoυ ερωτηματoλoγioυ o6μφωνα
με τηv oπotα πριbτα εvτoπtζεται μια κα-

τηγoρtα (λειτoυργ(α) κι 6πειτα δiνoνται
oι τρ6πoι θκφραotig τηζ (μoρφιi) oτη δε_
δoμ6νη γλιbooα.
2.

oι

oυγγραφεig, λαμπρoi γλωoooλ6-

σσ.

μ' αυτli τηv ιiπoψη Θα πρ6πει vα
oημειωΘεi 6τι oτην τελευταiα φιioη τηg
θεωρtαq (Government and Binding: Ι982)

5. Σ26ετικιi

θ1oυv ληφΘεi υπ6ψη

κιilν ιiλλωv γλωooιilν.

και δεδoμ6vα μερι-

BιβλιoκριotεE / Revlews
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'

γoι τ6σo για τη γεvικ6τερη ερευvητικli
τoυζ δραoτηρι6τητα 6oo και για τη
σπoυδri (δια1ρoνικη και συγχρovικη)
φαινoμ6νωv των ελληvικιδν, ακoλoυθo6ν
πιaτd' τo ερωτηματoλ6γιo. Aπαvτo6v o'

6λε6 ανεξαιρ6τω9 τι6 ερωτησειζ και αv
μια κατηγoρiα δεν υπιiρ1ει oτα ελληνικιi
εivαι υπoχρεωμ6voι να τo πoυν στην
απιivτηoη τηζ σχετικη6 εριilτηoηζ. M'
αυτ6 τov τρ6πo η περιγραφτ| εivαι oυoτηματικτi, σαφτiζ και πλ{ρηg.
3. Kδριo μ6λημα των συγγραφ6ωv ε[-

ναι η λεπτoμερηζ περιγραφτi και λιγ6τερo η ερμηvεiα. 'oπoυ 6μω6 γiνovται, η
ανιiλυoη και τα o16λιιi τoυg εivαι πoλ6τιμα.

To βιβλto 26ωρiζεται oτα ακ6λoυΘα π6vτε
κεφιtλαια:

Ι. Σ6vταξη (oελ.3-121)

ΙΙ. Moρφoλoγiα (oε}". 122-229)
ΙΙΙ. Φωvoλoγiα (oεL. 230-254)

ΙV. Ιδε6φωvα' επιφωνr(ματα και ιiλλoι
τ6πoι εκφραoιακη6 φωνoλoγiαq
(oε}'.255-26l)

V. Λεξικ6

(oε}ν. 262-277).

Ι. Σ6vταξη

To κεφιiλαιo τηζ o6νταξη9 διακρtνεται σε 16 υπoκεφιiλαια. Aκoλoυθιδvταζ τo
ερωτηματoλ6γιo και τη βαoικη αρ26li πoυ
τo δι6πει, oι συγγραφεt6 μετιi τov πρoσδιoριoμ6 των γεvικιbv κατηγoριιbν εξετιiζoυν πrb6 εκφριiζoνται αυτ6q oι κατηγoρiεq oτα ν6α ελληvικιi'

Aρ1tζoυν με γεvικ6g ερωτηoειg πoυ
αφoρo6v τα εiδη των πρoτιiσεων (διιiκριoη ευΘ6 και πλιtγιoυ λ6γoυ, ερωτηματικ6ζ πρoτιioειg, πρoτιioειg πρooταγτjg,
επιφωvηματικ6g, δευτερε6oυoε9 κτλ.) και
η περιγραφη'τoυg εiναι oυoτηματικη και
λεπτoμερ{q. Eπιoημαivoυv oριoμ6vεq

oυvταkτικθE ιδιαιτερ6τητε6 των ελληvι_
κιilν και μoλoν6τι oι παρατηριioειg τoυ6

oυνoδεfoviαι oπιiνια απ6 ερμηvευτικιi
o16λια εivαι ενδιαφ6ρoυoεE και μπoρoδν
ν' απoτελ6ooυv αφετηρiα'γεvικ6τερων

συντακτικιilν παρατηρlioεωv πιivω oτα

ελληvικιi.

'Eτoι 6ooν αφoριi τιζ ερωτηματικθq
πρoτιioειq και πιo συγκεκριμ6να τoυg

6ρoυ6 τηg oΦ πoυ μπoρo6v vα τεΘo6v υπ6

εριbτηoη (oελ. 7)

η παραττiρηoη

τoυg

o2gετικιi με τη συμπεριφoριi τηq γεvικτ|q
κτητικηg ωζ πρoζ αυτ6 τo θ6μα μπoρεi να

εντα1Θεi oτα πλαioια εν66 ευριiτερoυ
πρoβληματιoμo6 πιiνω oτην ιδιαiτερη

συvτακτικτi λειτoυργtα τηg.
Θα Θ6λαμε επioηg να oταΘo6με στη
διαφoρoπoiηoη πoυ γiνεται μεταξδ των
α6ριoτων και των oριoτικιbν (indefinite//definite) αvτικειμθvων τωv μεταβατικιbν
ρημιiτων ωζ πρoζ τη δυvατ6τητα απαλoιφηq τoυg. 'Eτoι πoλ6 oωoτιi παρατηρεiται 6τι ατηv εριilτηoη
(l) Διαβιiζει"q πoλλιi βιβλ{α;

αντιστoιχεi η απιiντηoη
(l') Διαβιiζω/Δε διαβιiζω
oτηv oπoiα εivαι δυvατ6 να γiνει απαλoιφli τoυ α6ριoτoυ αvτικειμθvoυ6.
ΑντiΘετα oτην απιiντηση τηg εριbτηoηq
(2) 'Eβαλεζ τo βιβλ{o oτo τραπθζι;

(2') To 6βαλα/ *6βαλα

λ6γω τoυ oριστικo6 2gαρακτηρα τoυ τo
αvτικεiμενo δεv απαλεiφεται αλλιi υπo2gρεωτικιi αvτικαΘioταται απ6 τo κλιτικ6
ατoυ. Πp6κειται για μια ενδιαφ6ρoυoα
παρατriρηση πoυ 61ει o16oη με την ανα-

6. Πιατε6oυμε 6τι τo αvτικεtμεvo απαλε(φεται στηv απιivτηoη μ6νo 6ταv εivαι α6ριστo και [-ειδικ6] (non specific) 6πω9 oτo
παριiδειγμα (l). Αvτiθετα σε μια εριitτηoη
6πω9:

Διιiβαoεg πoλλιi βιβλiα τo καλoκαtρι;
Διιiβαoα μερικιi l Δε διιiβαoα καv6vα,
6πoυ λ6γω τoυ κατηγoρtiματog τo αντικεiμεvo εiναι μεv α6ριoτo αλλιi [+51$166],
oτηv απιivτηoη εivαι o1εδ6ν απαραiτητo,
κατιi τη γvd)μη μαζ' vα 61oυμε 6vα πoοoτικ6 πρooδιoριoτικ6 oτoι2gεio πoυ vα αvαφ6ρεται στo α6ριoτo αλλιi [+61$1κ6] αντικεtμεvo.
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φoριi (anaphora), τη o16oη αναφoριig (re-

ference)

και τoν oνoματικ6 πρooδιoρι_

σμ6.

Aπ6 τo υπoκεφιiλαιo 6πoυ Θiγoνται
πρoβλτjματα τηζ καΘ' υπ6ταξη o6vδεoηE
των πρoτιiσεωv μαg φιivηκε εvδιαφ6ρoυσα η παρoυoiαoη τωv αναφoρικιbv πρoτιi_
σεωv. Διακρtvovται δδo τ6πoι αναφoρικoπoiηoηζ πoυ χαρακτηρiζovται

αντt_

στoιχα απ6 δ6o διακεκριμ6vεg μoρφoλo-

γικιi αλλιi και συvτακτικιi αvαφoρικ6g
αvτωvυμtεζ τLζ (πoυr) και αoπoto6υ. Oι
oυγγραφεt6 δεν αρκo6νται σε μια απλti
περιγραφli αλλιi πρooπαθoδν να πρooδι_
oρiooυν τα συντακτικιi 2gαρακτηριoτικιi
αυτιbν των δδo αvτωvυμιιilν, πoυ 62goυν
απoτελθoει τo αντικεiμενo πoλλιilν πρ6_
σφατωv γλωoooλoγικιbv και κoινωνιo_

γλωoooλoγικιilν μελετιbν, με βαoικ6 κρι-

τι!ριo τη δυνατ6τητα τ] μη συνεμφιivιoηg
μιαζ πρoσωπικτig αντωvυμiαg αναφερ6μενηζ στoν αναφoρικoπoιημθvo 6ρo.
'Eτoι πoλ6 oωoτιi παρατηρεiται 6τι 6ταν
θναg 6ρoζ αναφoρικoπoιεiται απ6 τo

εivαι πoλ6 oπιiνιo να 61oυμε μια
πρoσωπικτd αντωvυμ[α πoυ ν' αναφ6ρεται
στoν αναφoρικoπoιημ6νo 6ρo. 'oταv η
αvαφoρικoπoiηoη γiνεται με τo (πoυ))'
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στιζ αναφoρικθg πρoτιioειg.

Στo δε6τερo υπoκεφιiλαιo γivεται λ6γoζ για την εσωτερικη δoμη τηg πρ6ταoη6 (πρoτιioει6 με oυvδετικ6 ρ{μα κλπ.)
για τιζ επιΘετικ6E, επιρρηματικ66, πρoΘετικ66 και oνoματικ6E φριioειg. Πριν τε_
λειιbooυν τηv εξθταoη τωv ΡΦ επιοημαtvoυv δδo περιπτιiloειg oΦ πoυ επιλθγoνται απ6 τo ρημα κι απoτελoιiν oτεν6 oυμ_

πλr{ρωμιi τoυ λ6γω των ιδιooιioτατων
oημαoιoλoγικιΙlv χαρακτηριoτικιbv τoυ.

Πρ6κειται για δoμ69 6πω9
(19α) Σπoυδιiζω γιατρ66.
(19β) o Γιιiννη6 μαΘαiνει υδραυλικ66

oτι6 oπoiεζ oΦ αυτo6 τoυ τ6πoυ εtναι
υπoχρεωτικθg μ6νo 6ταν τα παραπιiνω ρli-

ματα δεv εiναι μεταβατικιi.
H δε6τερη περiπτωoη αφoριi τLζ xcιριoτικθ6 oΦ πoυ μoρφoλoγικιi δηλιbνoν_
ται εiτε απ6 μια γεvικτ! εiτε απ6 μια ΠΦ
για+αιτ. oι oυγγραφεtg υπooτηρiζoυv 6τι
62gι μ6vo η γεvικτi αλλιi και η ΠΦ απoτε-

λεi oτεν6

oυμπλτiρωμα τoυ ρτiματo6.

Moλoν6τι oυμφωνo6με απ6λυτα με την

<oπoiogυ

ιiπoψη τωv συγγραφ6ων ωζ πρoζ τη συv-

εtναι δυνατη αλλιi εξαρτιiται απ6 τη oυν-

τακτικτi υπ6oταoη τ6oo τωv 2gαριoτικιΙlν
oΦ 6oo και τoυ 6μμεooυ αντικειμ6voυ
(βλ. oελ. 37), τo παριiδειγμα (2l) δε μαg
φαiνεται απoδεκτ6:

τακτικη λειτoυργiα τoυ αvαφoρικoποιημθνoυ 6ρoυ. Eivαι oπιiνια 6ταν o 6ρo9
εivαι υπoκεiμενo, oυvτiθηE αλλιi 61ι υπo_
21ρεωτικτi 6ταv εiναι ιiμεoo αντικεiμενo,
o26εδ6ν υπoχρεωτικτi 6ταν εivαι θμμεoo
αντικεiμενo. Yπoγραμμiζεται η υπoχρεωτικrj εμφιiνιoη τηζ αντωvυμiαg 6ταν

αναφoρικoπoιεtται'γεvικτ,i κτητικτi n

πρoΘετικ6 oυμπλ{ρωμα σε περiπτωoη
6πoυ η πρ6Θεoη μ6vει χωρiζ oυμπλτ]ρωμα στηv πρ6ταoη. H αντωνυμtα απoκλεi_
εται 6ταν o αvαφoρικoπoιημ6vo6 6ρo9
εtvαι μια απλri αιτιατικτ! 1ρ6voυ η κατηγoρo6μενo. Γεvικιi, μoλov6τι μερικιi παραδεiγματα δε μα6 φαiνoνται απ6λυτα
απoδεκτιi (77e' 77f ,77h, 87), πιoτε6oυμε
6τι πρ6κειται για μια συγκρoτημ6vη πα_

ρoυoiαoη τoυ πρoβληματιoμo6 πιiνω

(21)

o Γιιivνηq

μoυ θψηoε καφ6 για

μ6vα.

Συμπεραoματικιi Θα λθγαμε 6τι καιτα 6μ_
μεσα αντικεtμεvα και oι 21αριoτικ6ζ oΦ
απoτελo6ν oτενιi oυμπληριbματα τoυ ρηματoζ εiτε εκφριiζovται με απλη γενικli
εiτε με ΠΦ κι 6τι oυvεπιil6 o' αυττ{ την
περiπτωoη η ΠΦ (oε/για+αιτ.) δεν εiναι
επιρρηματικ66 πρooδιoριoμ69.

H ΕΦ oρtζεται ωζ τo o6voλo των
στoιχειων πoυ oργανιilνovται γ6ρω απ6
6να επiθετo πoυ με τη oειριi τoυ oρiζεται
με βιioη λειτoυργικιi και μoρφoσυντακτικιi κριττ{ρια. 'oooν αφoριi τoν πρoσδιoριομ6 τoυ επιΘ6τoυ απ6 επιτακτικιi
πρoΘηματα Θα 6πρεπε ioω6 να πρooΘ6-

σoυμε τoυg επιθετικo69 σχηματισμoιig με
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τo επιτακτικ6 πρ6Θημα <6λo+l

(oλ6α_

oπρoq). Eνδιαφθρoυoεg παρατηρηoειg

γivovται πιivω oτην ΠΦ και την πρ6Θεoη,
πoυ oρiζovται επfoηg με βιioη λειτoυργικιi και μoρφoσυvτακτικιi κριττiρια. Kαι
ο' αυτ6 τo oημεio Θα Θ6λαμε να κιivoυμε
μια παρατliρηoη o21ετικιi με τα παραδεt_
γματα τωv συγγραφ6ων. Πρ6κειται για τα
παραδεtγματα (52d, (52e)' (53) (oελ. a8)
πoυ oυνδ6ovται oτενιi με τιζ αναφoρικ69
πρoτιioει6 και πoυ κατιi τη γv6μη μαg δεv
εiναι απoδεκτιi. To υπoκεφιiλαιo αυτ6
τελειιδνει με τηv εξ6ταoη τηE oΦ πoυ
oρiζεται με βιioη τηv παρoυotα τoυ oριoτικo6 τ] α6ριoτoυ ιiρΘρoυ και τιζ συντακτικ69 λειτoυργiεg τη6 (υπoκεiμεvo/ /αv-

τικεtμεvo ρr{ματog

τ{ πρoΘθoεωg). Δια_

κρivovται δ6κα τιiπoι πρooδριoριoτικιbν
oτoι1gεiων τηg

oΦ (επiθετα, αναφoρικ66

πρoτιiοειg, κτητικιi, ιiρΘρα, δεικτικιi,
πoooτικ{i, κλπ.).

H περιγραφti τηg oΦ

γivεται με τρ6πo συστηματικ6 και μπoρεt

ν'

απoτελ6oει τη βιioη για μια ευρ6τερη
μελ6τη τηζ στα v6α ελληνικιi7.
Στo υπoκεφιiλαιo πoυ αφoριi την παρατακτικη o6vδεoη oι συγγραφεi6 εξετιiζoυv διαδo26ικιi τη o6νδεoη μεταξ6 πρoτ6σεωv' μεταξδ μειζ6νων συvτακτικιilv κα-

τηγoριrilv καΘιδq και τα βαoικ6τερσ'χα-

ρακτηριoτικιi αυτηg τηζ o6vδεoηq.
Evδιαφ6ρων μαζ φαivεται o παραλληλιoμ69 πoυ γiνεται ανιiμεοα στo (και) και
τo (με) τηg oυvoδεiαg oε πqραδεiγματα
6πωg

o Γιιivνηg

o Γιιiνvηζ
*766ρεψε.

Kαι η Mαρiα 76ρεψαv.

με τη Μαρiα..γ6ρεψαv/

Σ'

αυτη την περiπτωoη εivαι πoλ6 πιΘαν6
τo (με) να λειτoυργεi ωg oιiνδεoμog και

7. H M. Σταδρoυ-Σηφιiκη 61ει μελεττioει εv

μ6ρει τo Θ6μα oτην αδημooiευτη διατριβr!
τηg: Στα6ρoυ M. 1983, Aspects of the
structure of the noun phrase in Modern
Greek. London University.

να oυνδθει παρατακτικιi τoυ6 δ6o 6ρoυq
Γιιiνvηq_Mαρtα oι oπoioι απoτελoδv τo
υπoκεiμεvo τηζ δoμηg. 'Eτoι μ6vo μπoρεi να εξηγηΘεi o πληΘυντικ6q τoυ ρτiματoq. Aυτη η ιiπoψη 61ει διατυπωθεi απ6
τoυg Kαζιiζη και ΠενΘερoυδιiκη (1984)
oτo ιiρΘρo τoυg <Syntactic convergence:

Modern Greek και and

με>>, JournaΙ of
Modern Greek Studies 2, pp. 241-246.
H ιiρνηoη εivαι αναμφιoβriτητα 6vα
απ6 τα καλ6τερα υπoκεφιiλαια τη6 o6v-

oι συγγραφεiE διακρtνoυν τηv ιiρνηoη πoυ αφoριi oλ6κληταξηζ. Aρ1iζoνταζ

ρη τηv πρ6ταoη και την ιiρνηoη

πoυ

αφoριi τι6 διιiφoρεζ συντακτικθq κατηγoρiεE. Περιγριiφoυν λεπτoμεριbζ τιζ χρη_
σειζ των μoρiωv <δε(v)υ - <μη(ν)> και πρo-

τεtνoυν μια o6γκριoη μεταξδ των δ6o
oδμφωvα με τηv περιβαλλoντικτi κατα_
νoμli τoυζ. Συvε1iζoυv με τιζ 1ρr!oει6 τωv
<61ιυ - αo6τε> και τελειιilνoυv τo μ6ρoq
πoυ αναφ6ρεται στηv πρoτασιακri ιiρvηση με μια o6vτoμη παρoυσfαoη τωv επι-

πτιboειilv τηg πιiνω oε λεξικ69 κατηγoρtεg
6πω9 <κιiτι, κιiπoιog, κιiπoτε κλπ.>. T6λoq oι oυγγραφεig επιμθvoυν oε τ6ooερα
oημεiα: στηv ιiρνηoη πoυ αφoριi τιq διιi-

φoρεζ κατηγoρiεζ, στην πoλλαπλri ιiρvηση μιαζ πρ6τασηζ, στηv παρατακτικli
oι3vδεοη τωv αρνητικrΙrν πρoτιioεωv και
oε φαιν6μενα 6πoυ η ιiρvηoη τoυ ρηματoζ τηζ κ6ριαq πρ6ταoη9 ενεργεi oτo ρfμα τηζ δευτερεδoυσαζ, π.χ.:

Moυ φαiνεται 6τι o Γιιivvηg δεv6,φντε.

l

Δεμoυ φαivεται 6τι o Γιdvνηg 6φυγε.

Xιiρη στη συγκρoτημ6vη περιγραφι!,
oτιE ε6oτoxεe παρCιτηρrjoει6 και δεδoμ6vηζ τηζ γεvικ6τερηg oπoυδαι6τητα9 τoυ
φαιvoμθνoυ τηζ ιiρνηoη6, voμiζoυμε 6τι
ηπαραπdνω παρoυoiαση μπoρεt vα εtvαι
χρliσιμη για τη μελ6τη πoλλιbv φαιvoμ6vων τηζ ελληνικτig (ovoματικ66 πρooδιoριoμ6E, PΦ, Θεματoπoiηoη κλπ.).

Tα τρiα υπoκεφιiλαια πoυ ακoλoυ-

Bιβλιoκριoiε6 / Reviews
θo6v αφoρo6v την αναφoρd8, τηv αυτoπιi-

θεια, τηv αλληλoπιiθεια και τoυζ τρ6πoυζ

6κφραoη9 τoυζ. oι oυγγραφεig διακρivoυν τρειζ τρ6πoυ6 θκφραoη6 τηζ αναφoρdζ oτα v6α ελληνικιi: την απαλoιφτi,
τη χρliση πρoσωπικιbv αντωνυμιιirν και
τη χρηση αυτoπαΘιbν τδπωv. oι παρατηρ{oει6 γtνovται o6μφωvα με τη συντακτικli λειτoυργiα τηg oΦ πoυ υπ6κειται

στη διαδικαoiα τηζ αναφoρdζ. 'oταv

εξετιiζoυν τη συμπεριφoριi των ιiμεoων
αντικειμ6vων σχετικιi με τo φαιν6μενo
τηζ αvαφoριig, υπoγραμμtζoυν πoλδ oωoτι1, 6τι η απαλoιφη τoυg μπoρεi v' απoτελεi τρ6πo αvαφoριi6 μ6νo 6ταν εivαι
α6ριoτα και [-ειδικιi]. Aυτη η παρατriρηoη oυvδθεται με ανιiλoγεg παρατηρτjoει6
πoυ 6γιvαν oτo 1o υπoκεφιiλαιo (oελ. 3,
παρ. 1,l ' και σημ.) κι αφoριi τo γεvικ6τερo

πρoβληματιoμ6 πιiνω στoν oνoματικ6

πρooδιoριoμ6. T6λo9, τoνiζεται 6τι oι
o16oει9 αναφoριi6 εtναι δυνατ6 να εκφραoτo6ν 626ι μ6vo γραμματικιi αλλιi και
λεξικιi με τη χρηση των (o πριilτog... o
δε6τερoq>,

(o μεν... o

δε>

κτλ.

'ooov αφoριi τηv αυτoπιiθεια και την

αλληλoπιiθεια oι oυγγραφεi6 μετιi τη διιiκριση των τρ6πωv 6κφραoτiζ τoυζ στα
ν6α ελληvικιi (με μεοoπαθητικιi ρliματα,
με τα αντioτoι1gα πρoθ{ματα ((αυτo-)
<αλληλo_υ' με τιζ αυτoπαΘεi6 αντωνυμtε6
και περιφραoτικιi με τη χρτiση τoυ (o
6να9 τoν ιiλλo>) oυγκρtνoυν καΘ6να απ6
τoυζ παραπιivω τρ6πoυ6 και κιiνoυv μια

πoλ6 ικαvoπoιητικιi παρoυoiαoη

των

παραπιivω φαινoμ6vων.
Στo υπoκεφιiλαιo 6πoυ Θiγoνται πρoβλ{ματα o2gετικιi με τη o6γκριoη9 και

8.

9.

Mε τoν 6ρo

<αναφoριi> απoδiδoυμε τov
αγγλικ6 6ρo anaphora. o iδιog dρog 61ει
χρησιμoπoιηθεt κι ω6 απ6δooη τoυ αγγλι-
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τoυg τρ6πoυq 6κφραoτ{ζ τη6, ενιb

εiμαoτε
o6μφωvoι με τη γενικri παρoυoiαoη δε
νoμtζoυμε 6τι ιo1ιiει η παρατliρηση σχετικιi με τη δυνατ6τητα αvτικατιioταoηg
τoυ <απ6> απ6 τo <παριi> oε δoμθ6 6πω9
(oελ. 89):
(4)

o Γιιiννη6 εiναι πιo

τo Niκo.

θξυπνo g

παριi

.

Για μα6 τo παpαπd,vω παρι1δειγμα δεv εivαι απoδεκτ6. To iδιo περiεργo μα6 φαi_
νεται κι 6να ιiλλo πoυ δtνεται oτo επ6μενo υπoκεφιiλαιo και πoυ εvτιiooεται στιζ
oμoιωματικ69 δoμ69 (equatives) (oελ. 94):
(7)

o Γιιiνvηq εiναι

Niκo.

oι

ψηλ6q 6πω9 τo

κτητικ66 δoμ66 voμiζoυμε 6τι εξεoι oυγγραφεi6

τιiζoνται λiγo βιαoτικιi.

αρκo6vται oτηv απλτ,i απαρtθμηoli τoυ6
εvιδ νoμ[ζoυμε 6τι Θα 6πρεπε vα επιμεiνoυv περισo6τερo oτιg δoμ69 με τo <61ω>
και τo <εi,μαι>. H oδγκριoη μεταξ6 των
δoμcilν Θα επ6τρεπε vα γiνoυv παρατηρτiσειζ σχετικιi με τη συvτακτικη υπdoταoη
τωv δ6o ρημιiτωv πoυ 61oυv, κατιi τη
γv6μη μαE, ευρ6τερo γλωoooλoγικ6 εvδιαφ6ρoν. Aπ6 τα επ6μεvα κεφιiλαια τηg
oυvταξη6 ξε2gωρiζoυμε αυτιi πoυ αναφ6ρovται στηv 6μφαoη και στη Θεματoπoiηoη πριbτov δι6τι πρ6κειται για φαιv6μενα τωv ελληνικrilν πoυ 61oυv απ' 6,τι
'
ξ6ρoυμε, πoλ6 λiγo εξερευνηΘεt και δε6τερov δι6τι, γι' αυτ6ν'ακριβιilg τo λ6γo
πιoτεδoυμε 6τι η εμπεριστατωμ6vη περιγραφli τoυg απ6 τoυζ συγγραφεtE μπoρεi
,

Φ

b

ν' απoτελ6σει
μελ6τη τoυE.

'ο

τη βιioη για την περαιτ6ρω

'Eτoι oτo

11o υπoκεφιiλαιo εξετιi_
ζoυv πιilg εκφριiζεται η 6μφαoη αφεv6g
μεv, στα πλαioια τηg πρ6ταoη9 αφετ6ρoυ
δε, oτα πλαtoια εv6E μ6vo 6ρoυ. Η 6μφα-

κo6 reference.

oι

ουγκριτικ69 δoμ69 των NE 61oυν εξε_
ταoτεi απ6 τη Δ. Mαρκoπo6λoυ-Xειλιi oτη
διατριβ{ τηg: Tα oυyκριτικιi τηE NΕ: oυv-

τακτικιi αvιiλυση τoυ συyKριτικoδ βαθμoιi
τωv επιθ6τωv Και επιρρημιiτωv,1986,

vα.

AΘ,i1-
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ση πoυ αφoρd 6λo τo περιεχ6μενo τηζ
πρ6τασηζ διακρiνεται σε διio εiδη ανιi-

λoγα με τη δηλωoη r! μη αvτιδιαoτoληg.
'oταv η θμφαoη χαρακτηρiζει μ6vo θνα
6ρo, δηλιilvει 6κπληξη, Θαυμαoμ6 τ! αντiΘεoη και αυνδ6εται με τηv εoτiα (focus)
τηg πρ6ταoηq (ν6o μ6ρoζ τηq πληρoφoρiαg). Συνε1iζoυv με τη λεπτoμερr! περιγραφτi 6λωv τωv δυvατoτητων ωζ πρoζ
τoυζ εκφραοτικo6q τρ6πoυq τηq 6μφαoη9
και ωζ πρoζ τoυζ 6ρoυq πoυ μπoρεi vα
χαρακτηρioει oτα ελληvικιi. Mε ιδιαiτερo ενδιαφ6ρoν διαβιiσαμε τιζ παρατηρ{-

σειζ πoυ γiνoνται o2gετικιi με τη μετακi-

vηση εv6g 6ρoυ με oκoπ6 τoν εμφατικ6
χαρακτηριoμ6 τoυ. Mετιi απ6 μια oιivτoμη αvαφoριi oτιq τρειζ επικρατθoτερεζ
απ6ψειq για τη oειριi τωv 6ρωv oτα ελλη-

νικιi (Greenberg: Svo, Warburton: VSo,

Ηorrocks: svo η VSo1'o καταληγoυν στα
εξ{g oυμπεριioματα:
l. o 6ρo9 πoυ βρtoκεται στo τ6λo9 τη6
πρ6ταoη9 (τρiτη θ6oη) μπoρεt να oυvδ6εται με τo ρ6λo τoυ θ6ματoq (γνωoτ6 μ6ρoζ
τηq πληρoφoρiα6) η τηg εοτiαq (με εμφα-

τικ6 τ6vo).

To υπoκεiμενo,6ταν εivαι στην αρχτi τηζ πρ6ταoη9, μπoρεi v' αντιoτoι1gεi
oτo Θ6μα η την εoτiα, μoλov6τι η πριbτη
περiπτωoη εivαι πιΘαv6τερη. Στo γραπτ6
2.

λ6γo ελλεiψει πρooωδιακoδ' μαρκαρi-

σματoζ' 6ταv βρioκεται oτηv αρ1τi αντιoτoι1εi oτo Θθμα,6ταv βρioκεται oτo τ6λoq αντιoτoι21εi oτηv εoτiα.
3. To ιiμεoo αvτικεiμεvo πoυ μετακινεiται oτην αρ1{ r! oτo τ6λoq τηg πρ6τασηζ για vα εivαι Θ6,μα πpbπει υπoχρεωτι-

l0. Σ'

αυτ6q τιg απ6ψειq θα Θθλαμε vα πρooθ6_

σoυμε και τηv ιiπoψη τoυ G. Drachman

πoυ διατυπιirvεται στo αδημoοiευτo ιiρθρo
τoν Language Universals: the two approa-

cies, l985, γραμμ6vo με βιioη μια αvακoivωση τoυ γλωoooλ6γoυ στηv AΘ{να ( Ι 5th
Meeting of the Societas Linguistica Europaea on 8 September 1982).

κιi η αvτioτoι26η τoυ κλιτικη αvτωvυμiα
vα oυvoδε6ει τo ρημα.
4.

Αν τo ιiμεoo αvτικεiμενo

τi τo

θμμε-

σo σε γενικη μετακινηΘεi oτo τ6λo9 τη6

πρ6ταoη9, αvτιστoι1εi oτηv εoτiα (με
εμφατικ6 τ6νo). ΑvτiΘετα τo εμπρ6Θετo
6μμεoo αvτικεiμεvo μπoρεi να μετακιvη-

θεi oτην αρχr{ η oτo τ6λo9 τηg πρ6ταoη9
και v' αντιστoιχεi oτo θ6μα ti την εoτiα
ανιiλoγα με τα συμφραζ6μεvα. Συμπεριφ6ρεται δηλαδτi σαv τoυζ iπιρρηματικo6q
πρooδιoριoμo6q. Tην τελευταiα παραττiρηση Θα 6πρεπε ioωg vα oυμπληρcbσoυμε
λθγovτα6 6τι τo 6μμεoo αντικεiμενo oε
γεvικr!, στηv αρχη τi oτo τ6λo9 τηq πρ6τασηζ, για vα εtναι θθμα πρ6πει υπoχρεω_
τικιi τo ρτiμα vα oυνoδε6εται απ6 τo αvτi_

oτoι16 τoυ,κλιτικ6.

Γιιiwη τoυ 6δωoα 6να βιβλio.
Τoυ θδωoα 6vα βιβλio τoυ Γιιiwη.
'Evα βιβλto τoυ 6δωoα τoυ Γιeiwη.
Toυ

T6λoq και σ' αυτ6 τo κεφιiλαιo δivoνται παραδεiγματα πoυ δεv εivαι, κατιi τη
γv6μη μαq απoδεκτ6' π.x.

(56β) Στεvo1ωρ6θηκα

επειδη ιiφηoε τη Mαρiα.

o

Γιιiwηq

Τo θ6μα τηq πρ6ταoη9 (topic/theme)

δεν εivαι φoρ6α9 τ6voυ, απoτελεi κατιi
καv6vα τo γνωoτ6 μ6ρoζ τηq πληρoφoριαζ σε αντiΘεoη με την 6μφαoη πoυ,6πωq

εiδαμε, oυvδθεται με εμφατικ6 τ6νo κι
απoτελεi τo νθo μ6ρoζ τηg πληρoφoρiαg
(εoτiα). Mελετoιiν τoυg τρ6πoυζ με τoυζ
oπoioυg επιτυγ1gιiνεται η θεματoπoiηoη
και καταλτiγoυv στα εξrlg oυμπεριioματα:

(i) oι oΦ υπoκεiμεvα αvτιoτoι1o6v
oυνηθ6oτερα στo θ6μα απ' 6,τι oι oΦ
αντικεiμενα.
(ii) 'ooo πιo πρooδιoριoμEvη και ειδικτ,i εivαι μια oΦ τ6oo ε[vαι πιΘαv6τερo
ν' αvτιστoι1εi oτo θ6μα τηg πρ6ταoη9.
'Eτoι πoλ6 ε6oτoχα παρατηρo6ν 6τι τo
<καvεi6> ωg α6ριoτo και μη ειδικ6 δεv
oυνδ6εται πoτ6 με τo Θθμα τηg πρ6ταoη9.
Σ' αυτ6 τo oημε[o θα επαv6λΘoυμε oτo

8ιβλιoκριo{€6

επ6μεvo κεφdλαιo

Tελειιbvov.og rη, κριτικη παρoυoiαση τηζ oιiνταξηg συνoΨiζoυμε τιζ εντυπιboειg μαζ με τα ακ6λoυΘα: παριi την
6λλειψη ερμηνευτικrilν o26oλiωv και τoυζ
περιoρισμo69 πoυ επιβιiλλoνται απ6 την
πιoττ] ακoλoυΘtα τoυ ερωτηματoλoγioυ,
πιoτε6oυμε 6τι oτo o6voλ6 τηζ η o6vταξη εiναι θνα oημαντικ6 και πoλ6 εvδιαφ6-

ρoν κεφιiλαιo τoυ βιβλioυ. Ιδιαiτερα
6oov αφoριi τα φαιν6μενα τηζ ιiρνηoηq,

τηζ αvαφoριiζ, τηζ 6μφαoη6 και τηζ Θεματoπoiηoηg oι συγγραφεig κιiνoυv λεπτo-

μερη ανιiλυση
σειζ.

κι

ε6oτo1ε9 παρατηρη-

Παριiλληλα 6μω9 μα6 6κανε εvτ6πωoη αφεv6E μεν, o o2gετικιi μεμiλo6 αρι-

θμ69 παραδειγμιiτων πoυ κατιi τη γvιΙlμη
μα6 αλλιi icαι κατιi τη γvrbμη ιiλλων φυσικιbv oμιλητιbv δεv εiναι απoδεκτιi αφετ6μ6νo oτo κεφιiρoυ δε, η παριiλειψη

-6χι
λαιo τηq o6νταξη9- αvαφoριi6 σε ση-

μαντικθ6 γλωoooλoγικ6q εργαoiεq πoυ
αφoρoδv τα v6α ελληνικιi κι απ6 τιg oπoiε6 παραθ6τoυμε μ6νo μερικθg o' αυτ6 τo

βιβλιoκριτικ6 ιiρΘρo. Πιoτεδoυμε 6τι η

εξαντλητικri παριiθεση τωv εργαoιιbv αυτιilν επιβιiλλεται απ6 τoν iδιo τo 2gαρακτ{ρα τoυ βιβλioυ των Joseph και War-
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κτικιi' Avαφ6ρoυμε εντελιil6 ενδεικτικιi
τoν πρoβληματιoμ6 για τη γενιμη, τηv

'υπoτακτικη, και τη διιiΘεoη τoυ ρηματog.
Πιoτεδoυμε 6τι Θα τiταν καλ6 να εξηγη_
Θεi κιiπωq η επιλoγ{ αυττi τoυλιi1ιoτoν
oτα πλαioια τoυ εισαγωγικo6 oημειrbματoζ.
To πρrbτo μ6ρoζ τηζ μoρφoλoγiαq

κλioη-

-η
περιλαμβιivει 8 υπoκεφιiλαια,

πoυ αφoρoδν τη μoρφoλoγiα τoυ ov6μα-

τoζ, των αvτωvυμιιilν, τoυ ρ{ματog, τoυ

επιΘθτoυ, των πρoΘ6σεων, των αριΘμητικrδv (πoooτικιilν πρooδιoριoτικιbv στoι-

26εiωv),

κιilv.

τoυ επιρρliματo6 και των κλιτι-

Στo πρrilτo υπoκεφιiλαιo oι δδo μελετητ66 εξετιiζoυν πιδg εκφριiζoνται μoρφoλoγικιi oι διιiφoρεζ σημασιo-συvτα_
κτικ66 λειτoυργiεE τηg oΦ. 'Eτoι αvαφ6ρεται 6τι oτα ελληvικιi oι παραπιiνω λειτoυργiεq εκφριiζovται απ6 τιg καταλτjξειg
τηq κεφαλ{g τηg oΦ, τα ιiρΘρα, τη oειριi
τωv 6ρων τη6 πρ6τασηζ σε oυvδυαoμ6 με
τoν επιτoνιoμ6 τη6 και τιζ πρoΘ6oει9 πoυ
δηλιbvoυv διιiφoρεg σημασιo-συvτακτι_

κ6ζ λειτoυργiεg (6μμεoo αvτικεiμενo,

επιρρηματικo66 πρooδιoριoμo66). Mετιi

τι6 γεvικ66 αυτ6q παρατηρτioειq περιγριi_
φoυν λεπτoμερ6oτατα 6λoυ9 τoυq δυνα-

burton.

τo69 τρ6πoυζ μoρφoλoγικηg 6κφραoη6

ΙΙ. Moρφoλoγ[α

λειτoυργiαg. Παριi τo λεπτoμερri 1αρα-

To κεφιiλαιo τηζ μoρφoλoγtα6 υπoδι_
αιρεiται oε δ6o μ6ρη: oτην κλioη (Ιnflec_
tion) και στo παραγωγικ6 (Derivational
Morphology).

Πριv

πρo2gωριiooυμε στην παρoυoiαση τoυ πρrbτoυ μ6ρoυ9 τoυ κεφαλαioυ
αυτo6, Θα Θ6λαμε vα κιiνoυμε μια παρατriρηση πoυ αφoριi τo περιε16μενo πoυ δi_
νoυν oι oυγγραφεiζ στov 6ρo <μoρφoλoγ[α> ακoλoυθ<bvταg φυoικιi τo ερωτηματoλ6γιo. Παρατηρτ|σαμε' με μεγιiλη 6κ-

πληξη, 6τι oτo κεφιiλαιo πoυ αφoριi τη
μoρφoλoγiα τωv NE επιoημαivoνται κι
εξετιiζoνται φαιv6μεvα καΘαριi oυντα-

κιiΘε επιμ6ρoυ6 σημασιo-συvτακτικη6

κτηρα τηζ περιγραφηζ πιoτε6oυμε 6τι oι
oυγγραφεtE Θα 6πρεπε να επιμεiνoυν περιoo6τερo oε oριoμ6να oημεiα ε[τε πρoτεivovταg κιiπoια αvιiλυoη εiτε παραπ6μ-

πoνταζ σε εργασ[εg πoυ τα αφoρo6ν.
'Ετoι o1ετικιi με τo oυμπλιiρωμα δoμιbv
με oυνδετικ6 ρημα 6πωq (oεL.27):
(20α) Aυτ6E εiναι ιivθρωπoζ.
(20β) Aυτ6q εivαι o Γιιiνvη6.
(20c) Aυτ69 εtναι oτρατιcbτηg,

και σχετικιi με τo oυμπλ{ρωμα επιΘθτων
6πω9 (oελ. l28):
To δωμιiτιo τiταν γεμιiτo (απ6/
με) λoυλoδδια,
(23α)
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Θα ιiταν, κατιi τη γv6μη μαg, καλ6 vα
δoΘo6ν oριoμ6να o16λια πoυ εντιiooov-

ται στoν ευρ6τερo πρoβληματιoμ6

-

συντακτικ6 κι 61ι μoρφoλoγικ6 κατιi τη
γvd)μη μαζ- πιivω στηv oΦ και να γtvει
ιτα'ραπoμπτj oτιg εργαoiεq τηζ Σ. Mαρμα_

ρiδoυ-ΠρωτoπαπιitI και τηζ M. Σηφιiκη-

Στα6ρoυ12 αντtoτoι21α.

Eιioτo1εg παρατηρηoειg γtvovται

o2gετικιi με τη μoρφoλoγικτj 6κφραoη τωv

oυμπληρωμιiτωv ovoμιiτων ρηματικo$
2gαρακτliρα. Av και εtμαoτε o6μφωνoι ω6
πρoζ τηv αντιγραμματικ6τητα τoυ παρα_
δεiγματoq
(32α) *τo πλ6oιμo τoυ

Γιιiwη

τωv

ρo67ωv,

γαρακτηρα π.x:

τoυ

H λιioη τoυ πρoβληματo6

Γιιiwη βρioκεται πιiνω

στo
γραφε[o μoυ.
[+δυvαμ.] oι μαΘητ69 παρακoλoδΘηoαν με ενδιαφ6ρoν τη λιioη τoυ
πρoβλτiματo6 απ6 τov καθηyητιi.

Θα ηταv επioηE εvδιαφ6ρoν vα o1oλια_

oτo6ν δoμ6q 6πω9

ll.

Reviews

(35β) μαλλt πρoβιiτoυ/απ6 πρ6βατo

(oελ. Ι3l)

(44β) 6vα κoμμιtτι τυρi/τυριoδ (oε}'.
133).

T6λo9 o2gετικιi με την επιρρηματικri xρtiση τoυ <oπiτι> oε παραδεiγματα 6πω9:
(77α) Eiμαoτε oπiτιτrbρα (oελ. 146).
(77β) Γυρioαμε oπiτι τιbρα,
Θα Θ6λαμε να

πo6με 6τι αυτoιi τoυ εiδoυ6 η

δoμf εivαι παραγωγικ6τατη oτα ν6α ελ_
ληvικιi και δεv περιoρiζεται μ6vo oτo
<oπiτι>. Mιiλιoτα, παραδεiγματα 6πω9:

Eivαι φυλακτi (φυλακιoμ6vog)
Eivαι oτη φυλακf (φυλακιoμ6νo6

επιoκ6πτηg),

πιoτεr5oυμε 6τι εiναι δυvατ6 να 61oυμε
δ6o oυνε1g6μενε9 γενικ69 (υπoκειμεvικτ],
αvτικειμενικτ{) αν η ρηματικf oΦ 61ει
oτατικ6 2gαρακτηρα. AντtΘετα αυτ6 ε[ναι
αδ6vατo αν η ρηματικτj oΦ 61ει δυναμικ6
[+oτατ.]

/

Mαρμαρtδoυ-Πρωτoπαπιi Σ. ,Ι982: <Δεtκτεζ αναφoριi6 oτη νεoελληνικ{ oΦr,
Mελ6τεE για τηv ελληvικτf γλιbooα (Πρακτικιi τηζ 3ηζ εττ(oιαg oυνιiντηoηg τoυ
τμriματo6 γλωoooλoγiαg), Θεooαλoviκη,
aεL. |77-l92.
12. Σηφdκη-Σταδρoυ M. l98l: <Mεριoτικ6g
και ψευδoμεριoτικθg oΦ oτη ν6α ελληvικfp>, Mελ6τεE για τηv ελληvικτi γλebooα'
(Πρακτικιi τηζ 2ηζ εττioιαg oυνιiντηoηg
τoυ τμliματog γλωoooλoγiαg), Θεooαλoν(κη, oελ. 79-|12.

ti

μαg φαiνoνται ιδιαi'τερα εvδιαφ6ρovτα
δι6τι δεi1νoυv 6τι oι δ6o δoμ66 δεν εiναι

αημαoιoλoγικιi ιooδ6ναμε9.πριiγμα τo
oπoto δε φαivεται στα 77α και 77$.
Συνε2giζoνταζ τηv περιγραφli oι συγγραφεig εξετιiζoυν πoλ6 o6ντoμα τιζ κα_
τηγoρiεg τoυ αριθμoιi, τoυ γ6voυg, τη6
oριoτικ6τηταq (definiteness), αoριoτiαg
(indefiniteness), ειδικ6τηταζ και μη (specificness./,/non specificness) τηg

τoυ6 τρ6πoυ9 6κφραotig τoυq oτα

oΦ και
ελληνι_

κιi. Η παρoυoiαoη των παραπιiνω Θεμιi-

των δεν εivαι, κατιi τη γν6μη μαg, απ6λυτα ικανoπoιητικτ,i, αν λιiβoυμε υπ6ψη μα6

τη oπoυδαι6τητιi τoυg 61ι μ6vo για τη
μελ6τη τηg oΦ αλλd και τηζ πρ6ταoηq
γεvικ6τερα στα ελληνικd. Aναφ6ρoυμε

ενδεικτικιi τηv απιivτηση τωv oυγγραφ6_
ων σχετικιi με τη μoρφoλoγικτ! εκφραoη
τηζ γεvικ6τηταg (genericness). Αρκo6νται vα πoυv 6τι η γενικ6τητα δε μαρκιiρε_
ται απ6 τηv κλioη τωv oνoμdτων και δεv
αναφθρoυν 6τι τo oριστικ6 ιiρΘρo oτα
ελληνικιi, αvτ(Θετα απ6 τα αγγλικιi παραδεiγματoζ χdρη, μπoρεi vα εtναι δεi-

κτηζ γεvικ6τηταg. T6λoq νoμiζoυμε 6τι

τo παριiδειγμα

(97β) 'Εxω κανθvα καλ6 βιβλto για
o6vα,
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δεν εtvαι απoδεκτ6.
Στo επ6μεvo υπoκεφιiλαιo oι συγγραφεi6 εξετιiζoυν τη μoρφoλoγtα'των πρoo{οπικ{bv, αυτoπαΘrbv, αλληλoπαΘrbv,
δεικτικιilv' ερωτηματικιbv κι αναφoρικιbv
αvτωvυμιιΙrν και κιivoυv ε6oτo2gε9 παρατηρlioειg.'Eoτι υπoγραμμiζoυμε την
πoλ6 oωoτti
συvτακτικτ{- παρα_
-αλλι1
τηρηo'i τoυζ για τιE ελε6Θερεζ πρoσωπικθg αvτωνυμiε6 των oπoiωv η εμφιiνιoη,
επειδτd εivαι πρoαιρετικlj, oυvδ6εται oτεvιi με τηv θκφραoη θμφαoηE τ] αvτtΘεoηg

(αwιδιαoτoλtiE)

Aυτ65 tτρεγε.
Εycb εiμαι εκεtvo6 zoυ θ6λoυv.

Eπioη6 o21ετικιi με τη διιiκριoη πoυ

μη ειδι_
κ6E και oτιg α6ριoτε9 ειδικ69 αvτωvυμiεg,
Θα 6πρεπε ioω6 vα τoνιoτεi 6τι τo <κα_
vεiq> μπoρεi vα εivαι α6ριoτη μη ειδικιi
και α6ριoτη ειδικr! (αρνητικ6ζ, ερωτημα_
τικ69 πρoτιioει6) κι 6τι ατη πριilτη περiπτωση ακριβcδ6 λ6γω τωv χαρακτηριστι_
κ6ν + α6ριoτo, + μη ειδικ6 δε μπoρεi vα
βρioκεται στην πριbτη Θ6oη τηg πρ6τασηζ πoυ oυvδ6εται κατεξo1riv με τo ρ6λo
τoυ θθματog, ενιb oτη δε6τερη περiπτωoη
λ6γω των χαρακτηριoτικrilv + α6ριστo, +
ειδικ6 μπoρεi vα βρioκεται στηv πριilτη
Θθoη τηg πρ6ταoη6
[+α6ρ,

+

+

μη ειδ.] Θα θλεγε καvε{E 6τι

η Eλ6νη δεv ενδιαφ6ρεται για τ[πoτε.

[+α6ρ. + ειδ.] Κανεt6 δεν riρΘε oτη
oυγκ6vτρωoη.

H μoρφoλoγiα τoυ ελληvικo6

παθητικιi ρliματα και πιo συγκεκριμ6να με την παΘητικri 1ρ{oη ρημιiτωv
6πω9 <μιλιil>, <διδιioκω>. Για εvδιαφ6με τα

ρoυσεζ ερμηvεiε6 των φαιvoμ6vωv πoυ
Θiγovται απ6 τoυg oυγγραφεtζ στo υπoκεφιiλαιo αυτ6 παραπ6μπoυμε τov αναγνιboτη oτη διατριβri τηg Σ. Bαoιλιiκηt:
πoυ 626ει ωg αvτικεiμενo μελ6τη9 πρoβλτ,iματα σχετικιi με τα μεσoπαθητικιi ρτiμαΣ2gετικιi με τη διιiκριoη μεταβατικιilν/

αμετιiβατωv ρημιiτων Θα Θ6λαμε επtoη6
vα κιiνoυμε μια παρατliρηση. oι μελετη-

τtqαπ' 6,τι φαivεται κιivoυv αυτli τη διιi-

κριση παiρvovτα6 υπ6ψη τoυζ τηv ιiπαρ_
ξη ri μη αvτικειμ6νoυ. Aυτ{ η εvτ6πωoη
δημιoυργεiται, εξιiλλoυ, και oτo o1ετικ6
κεφιiλαιo με τη μoρφoλoγικη 6κφραoη
τoυ υπoκειμ6νoυ (oελ". |24: Moρφoλoγiα
oΦ). Σ6μφωvα 6μω9 με πρdoφατεg, πoλ6
ικαvoπoιητικ6g αvαλ6oειg Θεμιiτων o2gετικιilν με τη μεταβατικ6τητα τoυ ρriμα_
Τoζl4, η διαφoριi μεταξιi αυτtbv των διio
κατηγoριrilv δεv εξαρτιlται απ6 τo αvτικεiμενo αλλιi μιiλλoν απ6 τo χαρακτηρι-

oτικ6 [+δριioτηg] τoυ

'Eτoι μ6vo τα μεταβατικιi

υπoκειμ6voυ.

ρτdματα μπoρo6ν vα 61oυv υπoκεiμενα [+δριioτηζ]ls.
'ooov αφoριi τιζ κατηγoρiεg τoυ
1ρ6voυ, πoιoδ εvεργεiαE και θγκλιoη6,
γivεται λεπτoμ ερηE περιγραφτi τηg μoρφoλoγικliζ τoυg θκφρασηζ καθιbg κι ενδιαφ6-

ρτ,iμα_

τo6 μελετιiται με βιioη τιζ κατηγoρiε6 τη6
διιiΘεoηg, τoυ 1ρ6νoυ, τoυ πoιo6 ενεργεiαζ, τηζ 6γκλιoη6, τoυ πρoorbπoυ' τoυ αρι_

Θμoιi κλπ.

επιoημαivoνταζ oυοτηματικιi ενδιαφ6ρovτα πρoβλ{ματα. Mε ενδιαφθρov διαβιioαμε τιζ παρατηριioειE τoυg o1ετικιi

τα των v6ων ελληνικrΙlv.

π.7g.:

γivεται αvιiμεoα oτιg α6ριoτε9

3r3

H μεooπαΘητικf μoρφoλoγtα

αντιστoιχεi, κατιi τoυζ συγγραφεi6 oε 4
βαoικ69 oημαoιoλoγικ6g λειτoυργtεq:

την παΘητικli, τηv αυτoπαΘιi, τηv αλλη-

λoπαΘιi και τη μεταβιβαoτικτi (causative). 'E1oνταζ ωζ κριτliρια τιg παραπιiνω

διακρtoειg oυvε1iζoυν την περιγραφri

13. Vassilaki S. 1987: La constitution des reΙations r6Ι16chies en grec moderne. Etude des
verbes en -μαι du grec moderne,Tιrδse iιΙδme cycle, Ρaris VΙΙ.
14. HoekstraT. 1984: Transitivity. GrammaticaΙ ReΙations in Government and Binding

l5.

Theory, Dordrecht, Holland: Foris publications LM6.
Παραπ6μπoυμε oτα παραδεtγματα τηζ σε-

λiδαg 124.
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ρoυσεζ παρατηρliσειζ. Ξεχωρiζoυμε τα
o266λια τωv συγγραφ6ων για τov παρακεiμενo και τη διιiκριoη ανdμεσα στην
oριoτικr! και υπoτακτικli. Mε πoλrj πειoτικιi επι2gειρ{ματα και παtρνoνταq υπ6Ψη τoυζ τυπικιi κριττ(ρια (ιiρνηoη) απoδεικv6oυv 6τι τo μ6ριo

με oριστικτi

κι 61ι

<Θα>

oυνoδε6εται

υπoτακτικτ!, 6πω9
υπooτηρiζεται απ6 τov Mackridge, κι 6τι
κατιi oυv6πεια o μ6λλoντα9 δεv απoτελεi

τρoπικ6τητα oτα ν6α ελληνικιi αλλιi

'Eτoι, κατιi τη γνd)μη
16ρovικri διιiκριoη.
τoυζ, η oριστικτ,i εκφριiζει 6vα γνωoτικ6
περιε16μενo ωζ πραγματικ6 τoπoΘετιbνταζ τo μ6oα oτo 2gρ6νo (παρελθ6ν, παρ6ν,
μθλλoν), εvιΙl η υπoτακτικr! δηλιilνει τη
oτιioη τoυ oμιληττi ({ τoυ υπoκειμ6νoυ)

απ6vαντι o' αυτ6 τo γvωστικ6 περιε16μεvo πoυ, κατιi oυv6πεια, δε θεωρεiται
πραγματικ6l6.

'ooov αφoριi τιζ κατηγoρiεζ

τoυ

πρooιδπoυ και τoυ αριΘμo6, μα6 φιivηκαν
ιδιαtτερα εvδιαφ6ρoυσεζ oι παρατηρησειζ πoυ γtvoνται o1ετικιi με τoυζ μoρφoλoγικo66 τρ6πoυ9 με τoυζ oπoioυq

μαρκιiρovται στo ρημα τα χαρακτηρι-

oτικιi τωv oτενιbv τoυ oυμπληρωμιiτων
καΘιδ6 και με τoυq παριiγoντεE πoυ επηρειiζoυν αυτ6 τo μαρκιiριoμα (περιoριoμot ω6 πρoζ τoυζ δεiκτεg μαρκαρioμα-

τoq, oειριi των 6ρων, oριoτικ6τητα).

Σ1ετικιi με τη μoρφoλoγικτi εξ6ταoη
των πρoθ6σεων, πoυ ακoλoυΘεt τηv ταξι_

ν6μηoη των Householder, Kαζι1ζη και
Koυτoo6δα, Θα Θθλαμε vα o1oλιιiσoυμε

μια παραττiρηoη τωv συγγραφ6ωv με τηv
oπoiα δε oυμφωνo6με. Aναφερ6μενoι σε
πρoθ6oειq 6πωq επ[(επi δ6o 2gρ6νια), διιi

(διιi τηg βiαq), περt(περi τιg π6ντε γι'}"ι&δεq) κλπ. λ6νε 6τι απαvτo6ν oημερα μ6νo
oε περιβιiλλovτα επioημoυ <καΘαρευoυ-

oιιiνικoυ> λ6γoυ (formal katharevousa
styles). Δεν εiμαoτε o6μφωvoι αφεv66
μεν, δι6τι πιoτε6oυμε 6τι η διιiκριoη κα-

Θαρεδoυoα6/ /δημoτικ{g δεν αvταπoκρiνεται στη σημερινιi γλωooικιi πραγματικ6τητα αφετ6ρoυ δε, δι6τι, κατιi τη γvrbμη μαζ, oι παραπιivω πρoΘ6oει9 απαvτoιiν
oτoν καΘημεριν6 λ6γo και μιiλιoτα oυaν6τατα. Στηv πραγματικ6τητα η ιδιαιτερ6τητιi τoυζ αφoριi τo μη παραγωγικ6
1αρακτliρα τoυζ πoυ εξηγεi εξιiλλoυ και
τηv υψηλri oυ2gν6τητιi τoυζ σε πιiγιεE εκφριioει6 (περi αν6μων και υδιiτωv κλπ.).
To πριilτo μ6ρos τηζ μoρφoλoγiαq τε_
λειιbνει με μια εμπεριστατωμ6νη και πoλιj
εvδιαφθρoυσα περιγραφli των κλιτικιilv.
Στo δε6τερo μ6ρo9 τoυ κεφαλαioυ αυτo6 γtvεται μια πoλδ o6ντoμη αλλιi περιεκτικτi αvαφoριi στoυζ κυρι6τερoυ9 τρ6_

πoυζ παραγωγηζ oτα vθα ελληνικιi.

oι

oυγγραφεig μετιi τηv επιμ6ρoυ9 εξ6ταoη
6λων τωv δυνατoτητωv παραγωγηζ τωv

16.

Για τηv αvαλυτικη παρoυoiαoη αυτrjg τη6

θ6oηq γivεται παραπoμπli oτιg πoλ6 εvδιαφ6ρoυoε6 αvακoιvιboειζ τωv Bελo6δη και

Warburton: Bελo6δηq Γ. - Eιρ. Φιλιππιiκη-Warburton 1983: <H υπoτακτικτi oτα
v6α ελληvικiι>>, MελiτεE για τηv ελληvικτi
γλcbooα, (Πρακτικιi τηζ 4ηζ ετtioιαg oυvιiντηoηq τoυ τμ{ματog γλωoooλoγiαq),
Θεooαλoviκη, oελ. Ι51-l6l και Bελoι1δηg
Γ. - Eιρ. Φιλιππιiκη-Warburton l984: <FΙ

oνoμιiτων, τ(Dν ρημιiτων, των επιΘ6των
και των επιρρημιiτων, μελετo6ν τιg διαδικαoiεg o6νθεoη9. Ιδια[τερα ενδιαφ6ρoυσα μα6 φιivηκε η πρ6ταoη πoυ γivεται
o16ετικιi με τα παριiγωγα επtΘετα απ6 ρfματα. Πρ6κειται για επtΘφα 6πωq γgαi-

δευτικ66 11αtδε6ω αλλιi επioηg μoρφω1 μo ρφ6vω, αγαπη μ6νo6 1 αγ απcil

μ6vo6

κλπ. Mετιi απ6 μια πειoτικη ανιiλυοηl7

υπoτακτικτ{ oτιq oυμπληρωματικθg πρoτιi-

σειζD' Mελ6τεE γιCι τηv ελληvικιi γλιbooα

(Πρακτικιi τηζ 5ηζ ετfoιαg oυνιiντηoη6
τoυ τμ(ματog γλωoooλoγiαg), Θεooαλoviκη, oελ. 149-ι67.

17.

Για αvαλυτικ6τερη παρoυσtαoη των επι-

1gειρημιiτων παραπ6μπoυμε στo ιiρθρo
Lascaratou Chr. - Warburton-Philippaki t.

BιβλιoκριoiεE / Reviews
θεωρoδν τα επiθετα σε -μενo- και -ro- ωζ

ανεξιiρτητεg παραγωγικ6q κατηγoρiεg
ρηματικιbν επιΘ6τωv.

ΙΙΙ. Φωνoλoγiα

To κεφιiλαιo αυτ6 γριiφτηκε o1εδ6v
απoκλειoτικιi απ6 τη Warburton τηζ
oπoiα6 oι εργαoiεg πιivω oτo φωνoλoγικ6
τoμ6α εiναι ιδιαiτερα σημαvτικθg. Περιλαμβιivει πθvτε υπoκεφιiλαια: l. φωvoλoγικ69 μovιiδεg, 2. κατανoμτd των φωνημιiτωv στα πλαioια τηq λ6ξηq (Phonotac-

tics), 3. υπερτμηματικιi oτoι1εiα, 4. μoρ-

φoφωvoλoγiα, 5. υπερτμηματικι! μoρφoφωνoλoγiα.
1. Φωνoλoγικ66 μovιiδεq
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o1oληoει πoλλo66 'Eλληvεg και ξ6voυg

μελετητθ6. Πιoτε6oυμε 6τι αυτιi τα τρiα

πρoβλ{ματα εiναι ιδιαiτερα oημαντικιi
δι6τι καθρεφτiζoυν την πoλυπλoκ6τητα
τηg φωvoλoγικτiq δoμ{g τωv v6ων ελλη-

vικιbν. Πρ6κειται για τα πρoβλτ]ματα

o26ετικιi με τη φωvoλoγικli υπ6oταoη τωv

ηχηρ6ν [b, d, g], των πρooτριβ6μενωv
[ts, dz] και τωv ημιφιbvων.
Etvαι γνωoτ6 6τι oι γvιδμεg διioταν-

ται ωζ πρoζ τo αv τα ηχηρd [b, d, g] απoτελoι)v ξε2gωριoτιi φωvηματα των v6ων

ελληvικιbv τi φωvητικθg πραγματιδoειg
των αvτioτoιχωv ακoλoυΘιcΙlν l mpl ntl

nk/. Αv και, κατιi τη γνιilμη μαζ, τα ηχηρd [b, d, g] εivαι ξε1ωριoτιi φωvtjματα, η
αvτιπαριiθεση των δ6o δυνατιbν απαντriσεωv oτo ερrbτημα 61ει μεγιiλo ενδιαφ6ρoν. oι tδιoι oι oυγγραφεig καταλτiγoυν

Σ' αυτ6 τo υπoκεφιiλαιo γivεται περιγραφli τωv φωvημιiτων τηg νθαq ελληvικlig και των φωvητικιilv πραγματιboειirv
τoυq. Πρ6κειται για μια εμπεριστατωμ6νη κι εξαιρετικιi εvδιαφ6ρoυoα παρoυo[αoη. oι oυγγραφεfg δεν περιoρiζovται oε
μια απλη περιγραφη αλλιi 6πoυ Θεωρoδv
oκ6πιμo o1oλιιiζoυν και αvαλιioυν. Eiναι
χαρακτηριoτικ6 6τι δεν υιoθετoδν πιivτα
μια συγκεκριμ6vη ερμηνεiα απ6ναvτι oτo
υπ6 εξ6ταoη φαιv6μεvo. Δεν επιλ6γoυν

6τι η επιλoγτi τηg μιαζ li τηg ιiλληq λ6oη9
εξαρτιiται απ6 μια oειριi ιiλλων επιλoγrbv
πoυ καλεiται vα κιivει κιiΘε μελετητliζ.
Στo iδιo oυμπ6ραoμα καταλriγoυv και μετιi τηv ανιtλυoη o16ετικιi με τη φωνoλoγικ{ υπ6oταση τωv [ts] και [dz]'E. Πρ6κειται για ξε1ωριoτιi φωvηματα η για φωvη_
τικ69 πραγματιbσειζ φωvημικιbν oυμπλε-

ταΘεi απ6 διιiφoρoυq μελετητθζ.M' αυτ6

υπoκειμεvικηg υφ'iζ κριττiρια (πoια
γλιilooα Θεωρoιiμε ωζ κoιvι!/standard

κιiπoια λιioη, αλλιi κιiνoυv μια κριτικτi
παρoυotαoη τoυ πρoβληματot αvτιπαραΘ6τoνταζ τιζ ερμηνεiεq πoυ 61oυv πρoτoν τρ6πo o αvαγνιΙloτηζ ενημεριilνεται
για τoν {δη υπιiρ2goντα πρoβληματιoμ6
και μπoρεt vα ανατρθξει oε λεπτoμερ6στερεζ αναλ6oει6 oι oπoiεg επιoημαiνoνται απλιbg

τd

εκΘ6τovται κιiπω6 o26ηματικιi

απ6 τoυg oυγγραφεig. Moλov6τι τo oιiνoλo τωv παρατηρlioειilν τoυq εtvαι πoλ6τιμo Θα αvαφερΘoι)με σε τρtα πρoβλ'iμα-

Aν και η δε6τερη ιiπoψη μαq
φαivεται ιo1gυρ6τερη, oυμφωvo6με με
τoυζ συγγραφεiq oτo 6τι κι αυτo6 τoυ
ερωτtjματog η απιiντηση εξαρτιiται απ6
γμιiτων;

κλπ.).

To τρtτo εριilτημα αφoριi τη φωvoλo_
γικtr! υπ6oταση των ημιφd)vωv τηq ν6αq

ελληνικτiq. Tα ημiφωvα εiναι ξε1ωριατιi
φωvιiματα τoυ oυoτι!ματoζ ιi φωvητικ6q
πραγματιitoει6; Πoλ6 oωοτιi τoνiζεται 6τι
η απιivτηoη στo εριitτημα αυτ6 εξαρτιtται

τα πoυ υπoγραμμiζoνται ιδιαιτ6ρω9 o'

αυτ6 τo υπoκεφιiλαιo και πoυ 61oυv απα-

l8.

Σ2gετικιi με την εξ6ταoη τωv
[b, d, g, ts, dz]

Θα Θθλαμε

1982: <Lexical versus transformational passives in Modern Greekυ, GΙossoΙogia 2-3.

να επιoημιiνoυμε τηv εργαoiα

τηξ A. Mαλικo6τη 1970, MετασΙηματι-

oτικτf μoρφoλoγiα τoυ vεoελληvικoιi ov6ματoζ' Aθlivα.
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απ6 τoν τρ6πo ερμηvειαζ τoυ φΘ6γγoυ ti].

'Eτoι oι Κoυτoo6δα6 και

Ηouseholder

θεωρoιiv 6τι o φθ6γγoq [i] αvταπoκρiνεται σε 6να ξε21ωριoτ6 φrilvημα πoυ συμ_
βoλiζoυν ωq lylilj/. ΑvτtΘετα η War-

burton και o Newton υπoατηρiζoυν 6τι
απoτελεt τη φωvητικli πραγμιiτωoη εiτε
τoυ φωvι!ματoζ ly l πριν απ6 πρ6oΘιo
φωνηεv εiτε τoυ φωvηματog /i/ 6ταν εivαι ιiτovo και ακoλoυΘεiται απ6 ιiλλo
φωv{εν εκτ69 τoυ /i/, εκτ6q απ6 λ6ξει9
λ6για6 πρo6λευoηq 6πoυ τo lil κρατιiει
τo oυλλαβικ6 τoυ 21αρακτrjρα. o Κoυτoo6δα6 και o Ηouseholder για τoυζ

oπoioυg τα ημiφωvα απoτελo6v ξε1ωρι_
oτιi φωvτ{ματα Θεωρo6ν 6τι τo φωvoλoγι_
κ6 oιioτημα τωv v6ων ελληvικιbν εiναι
oμoιoγεv6q. AντiΘετα oι Warburton και

Newton πιoτε6oυν 6τι εivαι ετερoγεν66
και 6τι χαρακτηρiζεται απ6 τη oυνδπαρξη φωvoλoγικιilν υπoσυστημιiτωv. Eivαι
oαφ66 6τι η λιioη τoυ πρoβλ{ματog αυτo6
δεν εiναι o6τε απλτ{ oιjτε εκατ6 τoιE εκατ6
ικανoπoιητικτi. 'Eτσι η ιiπoψη πoυ δια_
τυπιbνεται απ6 τoυ6 τελευταioυg oυναντιiει πoλλθg δυoκoλiεg πρoκειμ6νoυ vα ερμηvε6oει περιπτιboειg 6πoυ oι καv6vεq
τovιoμo6 και τo φαιν6μενo τηζ ημιφωνoπotηoηg αλληλoεξαρτιilvται (βλ. αναλυτικη παρoυotαoη αυτιbv των πρoβλημιiτων oελ. 234-5). Aν και εiμαoτε o6μφωνoι

με την ιiπoψη των Warburton και New_
ton, θα Θθλαμε vα κιiνoυμε μια παρατrjρηση o1gετικιi με τo φωνητικ6 oιiμβoλo
πoυ χρησιμoπoιεiται για τo ημiφωνo. Ei-

vαι β6βαιo (τoviζεται εξιiλλoυ κι

απ6
τoυζ συγγραφεig, oελ. 236) 6τι φωνητικιi
τo ημiφωνo στo [γajδaros] και τo oυρανικ6 αλλ6φωνo τoυ lγ l oτo [ieros] δεν αντιoτoι1o6v στov tδιo φΘ6γγo. Συμβoλtζovται 6μωζ με τo tδιo o6μβoλot9. Πρo-

t9. Mε τo iδιo Θ6μα 61ει αo1oληΘεi και η Δ.
Θεoφανoπo6λoυ-Koντo6 |972-3, oτo ιiρΘρo: <Fast speech rules and some phonological processes of Modern Greek: A preli-

τεivoυμε λoιπ6ν τη διιiκριoη αvιiμεoα
oτα δ6o δεδoμ6νoυ μιiλιoτα 6τι τo ημiφωνo o' oριoμ6να περιβιiλλoντα (μετιi
απ6 η2gηρ6) αvτιoτoι26εi oτo φΘ6γγo [i]
π.2g.

[peδja]. Παριiλληλα Θα

fταν

toωg

περιγραφικιi ενδιαφ6ρoν να υπoγραμμιoτεi 6τι αν τo oυρανικ6 ημiφωvo πoυ
πρo6'ργεται απ6 6vα υπoκεiμενo ιiτovo
φιilvημα

/i/

ακoλoυΘεi 6vα ιiηχo αντι-

oτoι26εi στov oυραvικ6 φθ6γγo [g] π.ι.
[matga] αν και εiναι δυvατ6 και o' αυτ6
τo περιβιiλλov να 62goυμε τηv πραγμιiτωση ιi] π.1. [matja].
2. Kαταvoμι{ τωv

τη6 λ6ξη6

φωvημιiτωv στα πλαioια

oι oυγγραφεig περιγριiφoυv τι6 δυνατ6τητε6 πoυ χαρακτηρiζoυν τα ελληvικιi

ωζ πρoζ τηv κατανoμτi των φωvημιiτων
oτo επtπεδo τηζ λθξηq.Συγκεκριμ6να η
περιγραφ'ιi τoυζ αφoριi τo τελικ6 oδμφωνo μιαζ λεξικτ,ig μoνιiδαg, τα oυμφωνικιi
oυμπλ6γματα στηv σ.{'xη, oτo τ6λo9 και
τo μθoo τηq λ6ξηq, τo αρχικ6 και τελικ6
φωvηεv τηg λ6ξη9, τιq ακoλoυΘiεg oυλ_
λαβικιbv φωνη6ντων, τη δoμη τωv λεξικιbv μoρφημιiτων και τη oυλλαβτi. Tε_
λειιilνoυν αυτ6 τo υπoκεφιiλαιo oυνoψiζovταg τoυζ περιoριoμo6g πoυ χαρακτη-

ρiζoυν τα ελληνικιi ωζ πρoζ τηv
καταvoμri των φωvημιiτωv.
Mε μεγιiλo ενδιαφ6ρoν διαβιioαμε τιζ
παρατηρriσειζ πoυ γtνoνται πιivω oτo
φωvoλoγικ6 o6oτημα τη6 ΚNE μ6oα oτα
πλαioια τηg μελ6τt'ιζ τωv αρ1gικιilv oυμ_

πλεγμιiτωv. Πoλ6 oωoτιi υπooτηρiζεται
6τι o πλo6τoζ πoυ χαρακτηρ[ζει τα oυμφωvικιi oυμπλ6γματα τωv v6ων ελληvικιbν εivαι oυv6πεια αφεν66 μεv, τηζ oυν6_
παρξη6 δδo φωνoλoγικιilv υπooυoτημιi_
των
δημoτικηg και τηζ καΘαρεδoυ_

-τηζ

σαζ
- αφετ6ρoυ δε, τoυ υψηλo6 o1ετικιi
αριθμo6 ξ6νων λ6ξεωv. H oυν6παρξη των

minary investigation>>, EΕΦΣΠA 23, 37290.
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διio υπooυoτημιiτων baει ξανατovιoτεi

και πιoτε6oυμε 6τι εiναι

απαραiτητη
πρoUπ6Θεoη κιiΘε φωνoλoγικηg αvιiλυσηζ τηζ KNE. Moλoν6τι εiμαoτε ο6μφωvoι μ' αυτri τηv ιiπoψη, 62goυμε τηv εντ6πωση 6τι oυ1νιi oι συγγραφεig μιλιiνε για
δημoτικli εvιb αναφ6ρovται στηv KNE
δημιoυργrbνταζ μ' αυτ6 τov τρ6πo κιi_
πoια oδγ1υoη. 'Eτoι λ6vε 6τι η δημoτικιi
δεν επιτρ6πει τo oυvδυαoμ6 δ6o εξακo_
λoυΘητικrδv f δ6o κλειoτrbν εvιil αvτiΘετα
η καΘαρε6oυσα επιτpθπει τ6τoιoυ εiδoυg
oυνδυαoμo66 oυμφιilνωv. Για τoυζ συγ_
γραφεi6 τo γεγov66 6τι λ6ξει6 6πω9 [fθin6_
poro], [sΘ6nos], [pt6riγa] εivαι εξαιρετικιi
oυντdθειg απoδεικv6ει 6τι η διιiκριoη κα-

Θαρε6oυoα9//δημoτικτig εiναι καΘαριi
ιoτoρικτig υφτdt σ' αυτη την περiπτωoη.

Πιoτε6oυμ ε 6τι, θγoνταζ ωζ αρχli τη oυνιiπαρξη τωv δ6o υπoσυστημιiτων μθoα oτo
oιioτημα τηg κoιντig, μπoρo6με vα πo6με

6τι τo τελευτα[o χαρακτηρiζεται"

απ6

τoυg δ6o τ6πoυ9 oυνδυαoμιδv, απλιilg o
oυνδυαoμ66 δ6o εξακoλoυθητικιilν τj δ6o
κλειoτιbν δεv εtναι παραγωγικ69 και 1α_
ρακτηρtζει μ6vo λ6ξει9 λ6για9 πρo6λευ_
oηg. Kατιi τov iδιo τρ6πo μπoρo6με vα
πo6με 6τι η ημιφωvoπoiηoη τoυ ιiτovoυ
lil πpιν απ6 ιiλλo φωvriεωv πληv τoυ lil
θ1ει παραγωγικ6 1αρακτ{ρα στην KNE
εvril τo αντiθετo φαιν6μεvo 2gαρακτηρiζει
μεv τo oιioτημα τη6 KNE αλλιi περιoρiζεται απoκλειoτικιi oε λ6γιε6 λ6ξει9.
3. Yπερτμηματικιi oτoι1εiα

Aυτ6 τo υπoκεφιiλαιo αναφ6ρεται
oτoν τ6νo και τoν επιτovισμ6 oτα v6α

ελληvικιi. Eπιoημαtνεται o διαφoρoπoιητικ6q 1αρακτliραg τoυ τ6νoυ, η υπo-

16ρεωτικη λειτoυργiα τoυ v6μoυ τηζ τριoυλλαβiαE τ6oo oτo επiπεδo τηζ γραμμα_
τικ{g 6oo και τηg φωvoλoγικηg λ6ξη9 κι
η δυvατ6τητα εv6g μ6νo πρωτεδoντα τ6voυ σε μια φωvoλoγικri λ6ξη.Στo υπoκεφιiλαιo πoυ αφoριi τov επιτoνιoμ6, τoμ6αζ πoυ 61ει κυρiωg μελετηΘεt απ6 τo Σετd"τo και τov Waring, γtvεται μια πoλδ ενδι_
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αφ6ρoυoα κριτικτi αvιiλυoη τωv απ6ψεωv

τoυ Waring. Ιδιατ6ρωζ σημαvτικιi μαg
φαtνovται τα συμπεριioματα τoυ τελευ_

ταtoυ πoυ αφoρo6v τo συσχετισμ6 επιτovιoμoδ και σημασiαg. Διακρiνει 4 δυvατo6q ουvδυαoμo6g κινηoεωg τηg φωvτjE:

|. αvoδικτi: oυνδ6εται με ερωτηoειg,
παρατηρtiσειζ' πρoσκλf oει6 κλπ.
2. καθoδικιi-αvoδικτi: εκφριiζει αμφιβoλiα, αβεβαι6τητα κλπ.
3. αvoδικτi-καθoδικιi: εκφριiζει αντi-

Θεoη.

4. καθoδικιi: εiναι oημαoιoλoγικιi
αμαρκιiριoτη. Συvδ6εται με oυμπεριi_

σματα κλπ. Γiνεται αναφoριi oτην 6μφαση και τηv αντιδιαoτoλf κι επιoημαiνε_
ται ακ6μη μια φoριi η o6νδεοri τoυζ με τo
ρ6λo τηq εoτiαg (focus). Kατιi τη γvιbμη
μαζ, η περιγραφη των υπερτμηματικιbν

oτoι1gεiων, μoλoν6τι oδvτoμη, εivαι

εξαιρετικιi χρτ,iσιμη κι ενδιαφ6ρoυσα.
4. Moρφoφωνoλoγiα

Στo υπoκεφιiλαιo αυτ6 παρoυoιιiζoνται με τρ6πo λεπτoμερri και συστηματικ6
φαιν6μενα o1ετικιi με τη συvεκφoριi των
φθ6γγωv 6πω9 η αφoμoiωση, η αvoμoiωση, η μετιiΘεoη, η oυνiζηoη, η αφα[ρεoη
και η αvιiπτυξη. Ιδιαiτερo βιiρog δtvεται
στηv αφαiρεoη πoυ εivαι φαιv6μενo

εξαιρετικιt παραγωγικ6 oτα ελληνικιi.
Xαρακτηριoτικ6g ε[ναι o τρ6πoq με τov
oπoio ερμηνεδεται η αδξηoη. oι oυγ-

γραφεtg ακoλoυθ<Ιlvταζ τηv ιiπoψη τoυ Γ.

Mπαμπινιιbτη υπooτηρiζoυv 6τι 6ταν η
α6ξηoη δεv εivαι φoρθαg τ6νoυ εξαφανiζεται. Avτ[Θετα o6μφωvα με μια ιiλλη
ιiπoψη η αιiξηoη αvαπτ6ooεται 6ταν πρ6_

πει να λειτoυργliσει ωζ φoρ6α9

τ6νoυ.

Πρ6κειται για δδo διαφoρετικ66 ερμηvεtεg oδμφωνα με τιζ oπotε6 η α6ξηoη μπoρεi να oυνδεΘεt εiτε με τo ν6μo τη6 αφαi_
ρεσηζ εiτε με τo v6μo τη6 αvιiπτυξηg.

5. Yπερτμηματιια{ μoρφoφωνoλoγiα

Σιiμφωνα με τoυζ oυγγραφεiζ, μoρφoλoγικ6q διαδικαoiε6 6πω6 η παραγωγη, η

BιβλιoκριolεE / Reviews

3Ι8

κλioη καΘιbg και η πρoσdρτηση των κλιτικd)ν σε ρηματικoιi6 τ6πoυ9, ov6ματα τi

λoγiαq. Xιiρη ατη λεπτoμερ{ καικριτικli

παρoυoiαoη τωv πρoβλημιiτων

καΘιb6

να oυντελθooυv στην και στιζ ε6oτo1ε6 παρατηρηoει6 των
τoυ τ6voυ μιαq λθξηg (oαββατo- oυγγραφ6ων, τo κεφιiλαιo αυτ6 εiναι, κα-

επiΘετα μπoρεi
απιbλεια

oτην
εiτε
και στην εμ-

κδριακo), στη μετατ6πιoτ! τoυ εiτε

τ6"

oτην επ6μενη (πλεv6μαoτε)
φιiνιoη εv6g δε6τερoυ τ6νoυ oε δoμ6ζ
6πoυ 61oυμε πρoσαρτημ6να κλιτικιi. oι
παραπιivω αλλαγ6g τ6νoυ γivovται για vα
μη παραβιαoτo6ν oι δυo βαoικoi ν6μoι
τoνιoμo6 πoυ διθπoυv τo ελληνικ6 o6στημα
- o ν6μo9 τηg τριoυλλαβtαq και η
δυνατ6τητα εν6q μ6vo πρωτε6oντα τ6νoυ

oτην παλιιi διγλωootα, oι oυγγραφεt6 δiνoυν μια πoλ6 ικανoπoιητικη και περιεκτικη φωvoλoγικr! μελ6τη τωv νθων ελ_
ληvικιbv.

πρoηγo6μενη oυλλαβr{ (θλπιζα)

τη γv6μη μαg 6να απ6 τα πιo εvδιαφ6_
ρovτα τoυ βιβλioυ. Παριi την πoλυπλoκ6τητα τoυ ελληνικo6 φωvoλoγικo6 oυoτr!-

ματoζ, πoυ oφεtλεται κατιi κ6ριo λ6γo

καΘιδq και ΙV. Ιδε6φωvα' επιφωvι{ματα κι ιiλλoι τ6διιiφoρεq απρ6βλεπτ'i'μoρφoλoγικ6q πoι εκφpαoιακιis φωvoλoγiαg
σ.ρxeζιδιooιioτατεζ τoυ ελληvικo6 oυoτr]- To o6ντoμo αυτ6 κεφιiλαιo εivαι εv-

σε μια φωνoλoγικ'i λθξη

ματoζ (π.γ. τα oυδ6τερα oε -ι

τoνiζoνται

oι
επioηg τo ρ6-

στη γεvικη -o6 oτη λτiγoυoα κλπ.).
oυγγραφεiζ επισημαiνoυν

λo πoυ παiζoυν oτov τoμθα τoυ

τoνιoμoιi

διαφ6ρoν δι6τι, για πριbτη φoρd απ, 6,τι
τoυλιi1ιoτoν ξ6ρoυμε, γiνεται πρooπιiΘεια oυoτηματικηg κ(ιι ερpηνευτικ{q

πρoo6γγιoηζ φαιvoμ6νων τηg εκφρασια-

κoιvωvικoi και υφoλoγικot παριiγoντεq. κηg φωνoλoγiαg. oι oυγγραφεig διακρiAvαφ6ρovταισεφαιv6μεvαπoικιλiαgτoυ
νoυv τρειζ κατηγoρtεg: τα ιδε6φωνα' τα

τδπoυ παvεπιoττiμιoυ/ f πανεπιaτημιo., επιφωvriματα και ιiλλα εκφραστικ & oxiτα oπofα εtvαι oυvθπειεζ τηg παλιιig

δι-

ματα.

γλωooiαg. Π6ρα 6μωζ απ6 τιq κoινωνικ6ζ Tα ιδε6φωνα εiναι λεξικθg εν6τητε6
και υφoλoγικθq παραμθτρoυζ πoυ μπo- xωρiζιδιαiτερooημαoιoλoγικ6 περιεx6ρo6v να ερμηνε6ooυν την επιλoγri τoυ μεvo πoυ απoτελo6ν κατιi κιiπoιo τρ6πo
εν69 τ,i τoυ ιiλλoυ τιiπoυ, πιoτε6oυμε για μ6ρoζ τηg πρ6ταoη9. Πρ6κειται για σχητηv ερμηνεiα τηq συγκεκριμ6νηq πoικι- ματιoμo69 τoυ τ6πoυ τoιiκα-τoιiκα, τooιjλtα6 6τι o ρ6λo9 ενδoγλωooικιbν παρα- κoυ-τooιjκoυ κλπ.
Tα επιφωvτdματα (επιφωνηματικ69
γ6ντωv 6πω9 1τ.x. o αριΘμ69 τωv oυλλαβιbv τoυ oν6ματo9, τo γλωooικ6 περι- εκφριioειg, oνoματoπoιiεg) αvτiΘετα απ6
βιiλλov κ}'π.20, μπoρεi. vα εtvαι επioηg τα ιδε6φωνα δεv εκφριiζδυν απλιΙlg κιiκαΘoριoτικ69. To υπoκεφιiλαιo αυτ6 τε- πoια oτιioη (attitude), κιiπoια εντ6πωoη,
λειιilνει με 6vα ανακεφαλαιωτικ6 πiνακα αλλιi 61oυν κιiπoιo συγκεκριμθνo oηματων παραγ6ντων xιiρη στoυζ oπoioυg oιoλoγiκ6 περιεx6μενo (δriλωoη συvαιμπopεi να πρoβλεφτεi η Θ6oη τoυ τ6voυ oΘημιiτων, μιμηση ηχωv κλπ.). Δεv απooτα v6α ελληvικιi.
τελo6ν μθρoζ τηq πρ6ταoηq και μ6vo
Mε την υπερτμηματικη μoρφoφωνo- oτov πλιiγιo λ6γo εi.ναι δυνατ6ν να εvσωλoγiα τελειιbvει τo κεφιiλαιo τηζ φωνo- ματωθo6ν oτη δoμη τηζ με τη 1ρηoη τoυ
(κανωD π.χ.:

20. Bλ. Tsamadou Ι. 1984: Le g1nitif en grec
moderne. Εtude de Syntaxe et de variation
morphosyntaxique,Thδse ΙΙΙδme cycle, Paris VΙΙ, oεχ.203-220.

'Eκανα ω1 6ταv με

2gτ6πηoε.

Aπ6 φωνoλoγικη ιiπoψη oι συγγραφεiq διακρtvoυν τιζ επιφωνηματικ69 εκφριioειg o' αυτθq πoυ ακoλoυΘo6v τα φω-
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voλoγικd σχηματα τηg KNE και σ' αυτ6ζ
πoυ τα παραβιιiζoυν. To τριτo και τελευταio μ6ρo9 αυτo6 τoυ κεφαλαioυ μα6 φιi-

vηκε ιδιαiτερα ενδιαφ6ρov.

oι

oυγγρα-

φεi6 παρoυoιιiζoυν με τρ6πo πoλ6 πειoτικ6 τηv ιiπoψη 6τι τα oυμπλ6γματα [ts]
[dz] 626oυν μια ξε1ωριoτti εκφραoιακη
αξiα oτα v6α ελληvικιi. Yπιiρ1oυv oμιiδεq
λ6ξεωv πoυ συνδ6oνται oημαoιoλoγικιi
και στιζ oπotεg υπιiρ26oυν τα παραπιivω

oυμπλ6γματα. Σ' αυτθE τιq λ6ξειq τα συμπ}"byματα [ts] [dz] πoυ ακoλoυΘo6νται
απ6 6να φωντ{εν εiναι φoρεig μιαg συγκεκριμ6vηg oημαoιoλoγικηg αξtαg πoυ χαρακτηρiζει απ6 κoιvo6 6λε9 τιg λ6ξει9
τηq oμιiδαζ. oι oυγγραφεig τελειιilνoυν
τηv παρoυotαoη τoυζ υπoγραμμiζoνταg
6τι αυτιi τα oυμπλ6γματα δεv ξε1ωρiζoυν

μ6vo λ6γω τηζ φωvo-σημααιoλoγικιi6
αλλιi και λ6γω τηζ κατ'

τoυ6 λειτoυργiαg

εξo1ην εμφιivιoηq τoυζ σε περιβιiλλoντα

εκφραστικιi. Aυτ6 απoδεικv6ει 6τι κατ6χoυv μια ιδιαiτερη Θ6αη μθoα στo φωνoλoγικ6 o6oτημα των ελληvικιbv κι 6τι
στα ελληνικιi η εκφραστικη φωvoλoγiα

διθπεται απ6 αρa6'gδιαφoρετικ6g απ6 αυχαρακτηρiζoυv τη φωvoλoγiα για
την oπoiα 6γιvε λ6γoq στo πρoηγoδμενo
τθ6 πoυ

κεφιiλαιo.

V. Λεξικ6
To κεφιiλαιo διακρ[vεται σε δ6o μ6ρη.
Στo πριbτo oι συγγραφεig δiνoυν μια λiστα τωv ελληνικcilv 6ρων πoυ δoμoδvται
με βιioη l3 oημαoιoλoγικιi πεδiα. Aπ'
αυτιi τo βιiρoq δiνεται κυρiωq oε 4 πoυ
καλδπτoυv τη o1ετικτj oρoλoγiα με τoυζ
βαΘμo69 oυγγ6νειαq, τα aριbματα, τα μ6-

ρη τoυ oιbματog και τη μαγειρικτi (oυγκεκριμ6vα πρ6κειται για 6ρoυ9 πoυ αvτιστoιχo6v σε τρ6πoυζ παρασκευηζ φαγητων π.γ. βραoτ69, Ψητ6ζ κλπ.). Η επιμ6ρoυζ καταvoμη των 6ρωv εv6q oημαoιo-

λoγικoιi πεδioυ γiνεται o6μφωνα

με

παραμ6τρoυ9 καΘoριoμ6νε9 απ6 τo ερωτηματoλ6γιo. Για κιiθε ελληνικ6 6ρo δi-

vεται o αντioτoιγoc, αγyLικ6q καΘcbg κι
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ιiλλε6 πληρoφoρiεg υπ6 μoρφη παρα-

φρασηζ πρoκειμθvoυ vα πρooδιoριoτεi η
ακριβηq oημαoιoλoγικη αξiα τoυ και να

γivoυv παρατηριioειq o1ετικ69 με τη
oι)γκριoη διαφ6ρωv γλωooιilν.'Ετoι

o6μφωvα με τoυζ oυγγραφεiq, τα ελληνι-

κιi δε διαφoρoπoιo6vται αημαvτικιi απ6

τα αγγλικιi καθιilq κι απ6 ιiλλεg ευρωπαi_

κθg γλιilooεζ ωζ πρoζ τo oημαoιoλoγικ6
πεδio τωv 1ρωμιiτωv.
Στo δε6τερo μ6ρo9 oι συγγραφεig δivoυv τoυζ ελληνικoδq 6ρoυ9 πoυ αvτιoτoι1o6ν oτo βαoικ6 πυρηνικ6 λεξιλ6γιo πoυ 6γει πρoταΘεt κυρtωq απ6 τη

γλωooo21ρovoλoγiα2l και πoυ θεωρεiται
θεμελιιbδεg λ6γω τoυ σχετικιi oταΘερo6

και καθoλικo6 oημαoιoλoγικιi 1αρακττ]ρα τoυ. Συ1vιi δiπλα oτov ελληνικ6 6ρo

δivoνται πληρoφoρiεq μoρφoλoγικo6,

συντακτικo6 και oημαoιoλoγικo6 χαρακτrjρα.

Πιoτε6oυμε 6τι τo κεφιiλαιo αυτ6 εivαι iοωg τo μoναδικ6 τoυ βιβλioυ πoυ δεv
ξεφε6γει o1εδ6v καθ6λoυ απ6 τι6 πρoδιαγραφθ6 τoυ ερωτηματoλoγioυ. 'Ετoι ναι
μεv αvταπoκρivεται στιζ περιγραφικ69
απαιτηoειζ τoυ μoντθλoυ, δεν απoτελεi
6μωζ, κατιi τη γv6μη μαζ, μια συστηματικη κι ευρ6τερα εvδιαφθρoυoα παρoυoiαση τoυ λεξιλoγioυ τηζ κoινηq v6αq ελληνικτig. Etvαι γvωoτ6 6τι η μελθτη τoυ
λεξιλoγioυ μιαζ γλιilooαq o6μφωvα με τl1
θεωρiα τωv σημασιoλoγικιbν πεδiωv και
τo γενικιi παραδεκτ6 πυρηvικ6 λεξιλ6γιo
εξυπηρετεi τoυg oτ61oυ9 τηζ περιγραφικτig oημαoιoλoγiαq, δι6τι επιτρ6πει vα
γiνoυv αφεv6g μεv' παρατηρτioει6 πιiνω
στιζ σημαoιoλoγικ66 o16oει9 τωv λεξη-

2l. Aνιiλoγε6 λioτεg με μικρ69

παραλλαγθq
πρoτεivovται απ6 τoυ6: Sarah C. Gudsοhinsky 1956 <Τhe ΑBC's of Lexicostatistics
(Glottochronology)>. Word, 12, ao. 175210. John A. Rea 1956: <Concerning the
vaΙidity of Lexicostatistics: A Critiqueυ.
Language 32, oo. 49-60.
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μιiτωv μιαg δεδoμ6νηq γλrbooαq αφετ6ρoυ
δε, oυγκρtoειg μεταξδ διαφ6ρωv γλωooιbv. Σ' αυτ6ν τoν τoμ6α δηλαδη τηζ γενικ{q περιγραφικ{6 αημαoιoλoγiαg τoπoΘετεtται, κατιi τη γvιbμη μαζ και η συμβoλη αυτo6 τoυ κεφαλαioυ . Aπ6 την ιiλλη μεριιi 6μωζ πιoτε6oυμε 6τι η μελθτη
τoυ λεξιλoγtoυ μιαg γλιbooαg δε μπoρεi
να γivει αvεξιiρτητα απ6 τη γραμματικr!

δoμri τηζ και τo γλωooικ6 περιβιiλλoν

μθoα oτo oπofo αυτ6 τo λεξιλ6γιo απαν-

τα. 'oταν πρ6κειται μιiλιoτα για μια

γλιilooα 6πω9 τα v6α ελληνικιi των oπoiων η πoλυπλoκ6τητα εvτεtνεται απ6 τηv
παλιιi διιiκριoη καΘαρε6oυoα6/ / δημoτικη6, δε μαq φαiνεται αρκετιi ικαvoπoιητικri η περιγραφr! με βιioη τα παραπιiνω
κριτηρια.
T6λo9 και στo κεφιiλαιo αυτ6 δημιoυργεtται η εvτιiπωoη 6τι oι oυγγραφεig
ταυτiζoυν τη Δ(ημoτικ{) με τηv κoιvη
v6α ελληνικτi τηv oπoiα αντιδιαoτ6λλoυν
oτην K(αΘαρε6oυoα)22. Aυτη η τιioη εtvαι εμφαvη6 6ταv χαρακτηρtζoυν τoυ6
6ρoυq 8. φλoι66'9. δι6τι,54. ρ6ω,84. ειiv
ωq K και τoυ6 αvτioτoι1o6g τoνq φλoιjδα,
γιατi'(τρ61ω), αv ωζΔ. Πιoτε6oυμε 6τι η
δι2goτoμiα αυττi εiναι αδ6κιμη κι 6τι δεv
αvταπoκρtνεται στη σημεριvιj ελληνικη

γλωooικri πραγματικ6τητα. Kατιi

τη

γν6μη μαζ, oι παραπιivω 6ρoι oυνυπιiρχoυν και oυv-λειτoυργo6ν μ6oα ατo oιiστημα τηg v6αg ελληνικηg, oι δε ενδε16μενoι περιoρισμoi ω6 πρoζ τη χρ1iση
τoυg επιβιiλλovται μιiλλov απ6 τo ευρδ-

τερo γλωooικ6 περιβιiλλ<lv

(φλo6δα

καρπo6/ / φλoι69 δ6vτρoυ, γη6 κτλ.) παρ6.
απ6 τη διιiκριoη K(αΘαρε6oυoαg)/ / Δ(ημoτικ{6) η oπoiα δεν ιo16ει πλθov.
Αvακεφαλαιdvovταg τι6 παρατηρησειζ μαζ o1ετικιi με τo βιβλio πoυ παρoυoιιioαμε θα λ6γαμε 6τι η oπoυδαι6τητιi
τoυ πρ6πει vα κριθε[ με βιioη τη oυμβoλ{
τoυ σε δ6o τoμεig: στo γενικ6τερo γλωo-

22.

il". επioηg oεχ.

84,274.

ooλoγικ6 πρoβληματιoμ6 και στη γλωoooλoγικη μελ6τη των ελληvικιbν. Πιoτε6oυμε 6τι πρ6κειται για μια oυγκρoτημ6vη, συγχρovικli περιγραφτi τηg ελληνι_
κ{E γλιilooαζ πoυ ανταπoκρivεται απ6λυτα στoυζ oτ67goυ6 τηq εκδoτικlig αειριi6
στηv oπoiα εvτιiooεται. M' ιiλλα λ6για
τo βιβλto αυτ6, κατιi τη γν6μη μαζ, συμβιiλλει αvαμφιoβητητα στη μελ6τη Θεμιi_
των πoυ απoτελo6ν αντικεtμενo τηζ τυπoλoγiαg, τωv γλωooικιbv καθoλικιbv και
τηζ συγκριτικrig γλωoooλoγ[αq ευρ6τερα. Απ6 τηv ιiλ}.η μεριιi 6μωζ, νoμiζoυμε
6τι τo εvδιαφθρov τoυ για τoυζ μελετητθg

τηζ ελληvικτlg γλιδooαg

περιoρiζεται

απ6 τηv 6λλειψη ερμηvευτικιbv o26oλtων
και τηv πιoττ{ εφαρμoγτj τoυ ερωτηματoλoγioυ. Eivαι oiγoυρo 6τι τo ερωτηματoλ6γιo, λ6γω τoυ ρυΘμιoτικoδ και μηχα-

νιoτικo6 τoυ χαρακττdρα, δεν απoτελεi

τoν καλ6τερo τρ6πo περιγραφ{g και αvιi-

λυoηg μιαg γλιbooαg. Παρ6λα αυτιi πιoτε6oυμε 6τι τo βιβλio αυτ6 26ιiρη oτov

oυδ6τερo Θεωρητικιi 1gαρακτηρα τoυ καλιiπτει τo κεv6 μιαζ εμπεριoτατωμ6νη6
συγχρovικηg περιγραφτiζ των v6ων ελ-

ληνικιilv κι απoτελεt bτoι 6vα βαoικ6 6ργo αvαφoριiq για τηv περαιτθρω γλωoooλoγικ( μελ6τη τoυζ.
Eιρ. Toαμαδoιi-Jaοoberger
Παv/ μιo Στραoβo6ργoυ ΙΙ

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA
'

7-8 (l988-l989) 32l-327

Awα Avαoταoιιiδη-Συμεωviδη, H Nεo-

λoytα στηv Koιvη Nεoiλληvικli, Διδακτoρικη Διατριβri πoυ υπoβληθηκε oτo
τμiμα ΦιλoλoγiαE ηζ Φιλoooφικιi6
Σ7oλη5 τoυ Eθvικoδ και. Καπoδιoτριακoδ Παvεπιoτημ[oυ AΘηvcbv, Aριoτoτ6λειo Παvεπιoτημιo ΘεooαλoviκηE, Eπιoτημovικη Επετηρ[δα η6 ΦιλoooφιΚiζ
o7oλη6, Παρciρτημα αρ. 65, Θεooαλovtκη, Ι986.

H Nεoλoγtα απoτελεi 6vα απ6 τoυq
oημαντικ6τερoυζ τoμεig γλωoooλoγικ{q
6ρευvαg δεδoμ6νoυ 6τι αναφ6ρεται στo
δυvαμικ6τερo χαρακηριoτικ6 τηζ
γλιilοoα6, τη δημιoυργικ6τητα. Για τα
N6α Eλληvικιi δεv υπ'ιiρ1gαv γλωoooλoγικ66 μελ6τεq με Θ6μα τoυ6 Nεoλoγιoμo69' η διατριβτj τηg 'Aνvα6 Αναoτα_
oιιiδη_Συμεωνiδη i,ρ1εταινα καλδψει αυτ6 τo κεν6 πρooφ6ρovταg τ6oo την αvιiλυoη των φαινoμ6vων, βαoιoμ6νη oε v6εg

γλωoooλoγικθg μεΘ6δoυ6, 6oo και μiα
λεπτoμερη περιγραφli και oργιivωση τoυ
εκπληκτικιi πλo6oιoυ υλικo6.
To βιβλio αρaiζει με 6να πρ6λoγo
6πoυ, μαζi με τιζ ευχαριoτiεg πρog 6λoυq
εκεivoυq πoυ βoτiΘησαv τη oυγγραφ6α
oτo θργo τηg, γiνεται αναφoριi oτα πρoβληματα πoυ oυνιivτησε η tδια oτηv
πρooπιiθειιi τηg vα μελετησει τo φαιν6μεvo τηζ γλωooικτ]g αλλαγ{g oτoν 1ιilρo
τoυ λεξιλoγioυ. AκoλoυΘofv 6να9 πivακαζ συvτoμoγραφιrδν και τα εξηg κεφιiλαια: Mεθoδoλoγικιi (oελiδεg 15_23), H
Nεoλoγtα (oελiδεg 23-92), Tυπoλoγiα

τωv vεoλoγιoμcilν (oελiδεg 93_13l), Mη_
μovoλεκτικ6g λεξικ69 μovιiδεg (oελiδε6

ι3l-249)' Eπiλoγog (252-256). To βιβλio
περιiγει επ[oηg μiα περiληψη oτα Γαλλικιi (oελiδεg256-2Φ), θνα <corpusυ (oελiδεg 26l-306),δδo πtνακε6 λ6ξεωv (oελfδεg 307_338) και 6ρων (oελiδεg 339-352)
και κλεivει με μiα εκτεvli βιβλιoγραφiα
(oελiδε6 353-362).
Στην ειoαγωγη, η συγγραφθαg αvαφ6_

ρεται oτov τρ6πo με τoν oπoio θγινε η
oυλλoγτi των δεδoμ6vων. Σ' 6,τι αφoριi

τη μεΘoδoλoγiα πoυ χρησιμoπoiηαε, βα-

oioΘηκε oε διio εiδη <corpusυ:
1. 6να βαoικ6 (corpus) 8000 λεξικιilν
μovιiδωv oι oπoiεg διακρiνovται σε λεξικ69
μoνιiδεq μεταγλωooικιilν κειμ6νων και
λεξικ69 μovιiδε6 πoυ εκφωvτiΘηκαv γραπτdη πρoφoρικιi σε πραγματικθg oυvΘ{_
κεζ επικoινωvtαE.
2. 'Ενα (κατασκευαoμ6νo> corpus παρα-

δειγμιiτων με oκoπ6 vα απoδει1Θεi η εμβ6_
λεια τωv καν6νων πoυ πρoτεtνovται για
τov σχηματιoμ6 vεoλoγιoμιbν.
Eiναι φαvερ6 dτι η επιλoγη των δ6o
(corpus) δivει oτηv εργαoiα
μεγαλ6τερη
πληρ6τητα δεδoμ6voυ 6τι, 6ταν η μελ6τη
oτηρ[ζεται απoκλειoτικιi oε κιiπoιo oυγκεκριμ6νo o6νoλo λ6ξεων, η γλωooo-

λoγικli ανιiλυoη περιoρiζεται σε μηχανιoμo6q πoυ αφoρo6v oτιq υπιiρ1goυoε6
λ6ξει9 icαι δεv λαμβιivει υπ'6ψιν εκεiνε6
πoυ εivαι δυvατ6ν vα δημιoυργηΘoδv.

Ωq πρoζ τoυζ πληρoφoρητ69 πoυ
χρησιμoπoιηΘηκαν oτην 6ρευvα' η συγγραφ6α9 διευκριviζει 6τι αυτoi διακρiνovται στoυζ μ6vιμoυ6 (με παvεπιoτημιακη
μ6ρφωoη και ηλικiα6 30-501ρoνιbν) και
στoυζ ευκαιριακo69 (διαφ6ρωv ηλικιιbν
και πoικiλoυ μoρφωτικo6 επιπ6δoυ).

To πριilτo κεφιiλαιo απoτελεi για τoν

αναγνιboτη μiα πoλιi καλη ειoαγωγη
στov πρoβληματιoμ6 .ηζ δημιoυργtαg
και τηζ χρliσηζ vεoλoγιoμιbν. Συγκεκριμ6vα, μετιi τιg επεξηγrioει6 για τoυζ

6ρoυ6 πoυ χρησιμoπoιo6vται, ερευνιiται
η ιiπoψη τo φαιv6μεvo τηζ νεoλoγiαg να
εvτιiooεται στo γενικ6τερo πλαioιo τηq

γλωooικliq αλλαγ{g: γι'αυτ6 τoν λ6γo,
παρoυoιιiζoνται oυνoπτικιi oι o6γ2gρovεg

Θεωρiεq τη6 γλωooικηq αλλαγ{g. Συγκεκριμ6vα, αvαφ6ρovται oι απ6ψει9 των δo-

μιoτιilν Saussure, Martinet, Ηjelmslev,
Coseriu, Quemada, Meillet, τoυ ιδρυτ{

τηg Mεταoχηματιστικηq o1oλ{6 Chom-

sky, και τωv

κoιvωνιoγλωoooλ6γων

Weinreich, Labov και Ηerzog. Ω6 πρog τo
Θ6μα τηg γλωοoικrig αλλαγτig, γivεται

επioηg μiα oιiγκριoη αvιiμεoα oτα διιi-

φoρα επiπεδα τηg γλωooικrig αvιiλυσηζ.

Bιβλιoκριotε6 / Reviews

φωνoλoγικ6, γραμματικ6 και λεξιλoγι_
κ6. Στη oυν61εια, επι1ειρεiται μtα Θεωρητικη πρoσ6γγιση στηv 6woια τoυ vεoλoγιoμo6' παρoυoιιiζovται τα εiδη νεo_
λoγiαg, oι τoμεig πoυ πρoσφ6ρovται για
τη γθνεoη τωv vεoλoγιoμιbν και τoνtζεται
ιδιαiτερα η oπoυδαι6τητα πoυ θ1ει για τη
μελ6τη των vεoλoγιoμιbv τη6 Nεoελληvικlig η 6παρξη τoυ λεξικo6 τoυ Σ. Koυ-

μαvo6δη,Συναγωγτi v6ωv λ6ξεωv υπ6 των
λoγ[ωv πλαoθειotΙlv απ6 τηE αλcΙloεω5 μ6'
χρι τωv καθ' ημιi5 xρ6vωv.
Mετιi απ6 μtα αναoκ6πηoη τη6 oτιiσηζ τωv Eλληνων oμιλητιilν απ6ναvτι
στη δημιoυργiα νεoλoγιoμιilν και την
αντιμετιδπιση τoυ φαινoμ6νoυ τηζ vεoλoγfαq απ6 διιiφoρoυ6 επiοημoυg φoρεiq,
τo κεφιiλαιo κλεiνει με μiα αναφoριi oτα

κριτηρια oρθo6 σχηματισμo6 νεoλoγι-

oμιilv. Kατιi τη γνιbμη μαg, αυτ6 τo τελευ_
ταio oημεio 29ρειαζ6ταν περιoo6τερη

ανιiπτυξη γιατi περι626ει βθβαια oωoττ!
απαρiΘμηoη των κριτηρtων αλλιi αφoριi
στov σημαvτικ6τατo τoμθα τηq γλωooικτi6 δημιoυργiαq πoυ πρ6πει vα απoτελεi
αvτικεiμεvo πλη ρθoτερηg μελ6τηq.
Στo πριbτo μθρog τoυ δευτθρoυ κεφαλαioυ παρατiΘεται λεπτoμεριbq oημαvτικ69 αριΘμ69 τυπoλoγιιilν γνωoτιbν γλωoooλ6γων μεταξ6 των oπoiων εκτiΘενται
oι απ6ψειζ τoυ M. Tριανταφυλλiδη. Σε
κιiΘε περiπτωση' η συγγραφθαq δεv περιoρiζεται oε μiα απλτi παριiΘεoη τωv χαρακτηριστικrbv τη6 συγκεκριμ6vη6 τυπoλoγiαq αλλιi φρovτtζει να επιoημιivει
τ6oo τα πλεovεκττiματα 6oo και τιg αδυ_
vαμiεg τηζ πρoτειν6μεvη6 πρoo6γγιoη9.
H 1ρηoιμ6τητα αυτoδ τoυ μ6ρoυ9 τoυ κε_
φαλαioυ εiναι oημαντικτd γιατt βoηθιi τoν
αναγvιΙloτη και τoν μετ6πειτα ερευvητη
vα απoκττ!σoυv μtα γεvικιi εικ6vα για τηv
τυπoλoγiα και τηv oργιiνωoη τωv vεoλoγιoμιΙtv

oι oπoiεg

61goυv

κατιi καιρoδq

πρoταΘεt απ6 τoυq γλωoooλ6γoυζ πoυ
αo1oλτ!Θηκαν με τo φαιν6μενo τηζ λεξι_
κη6 αvαv6ωσηζ.

Στo δε6τερo μθρoq τoυ κεφαλαioυ

εκτiΘεται η πρoτειv6μενη απ6 τη oυγ_
γραφ6α τυπoλoγiα για τιζ περιπτιiloειg
vεoλoγικηg δημιoυργ(αq τη6 N6α6 Eλλη_
vικτ,jζ. Aπ6 αυτ69 εξαιρεiται 6να μεγιiλo
μ6ρoζ απ6 τιg εφτiμερε6 δημιoυργiεζ των
λoγoτε16νιilν λ6γω τηg ιδιιiζoυoαg φδoηg

τoυζ.

oι

νεoλoγιoμot πoυ μελετιbνται

στην παρoδoα εργαoiα πρoκ6πτoυν απ6
τη δημιoυργικη γλωooικη πριiξη και συ_
voδε6oνται απ6 τηv κoινωνικη διιioταoη
πoυ αφoριi oτη διιiδooη και oτην απoδo2gτj τoυ6 απ6 τη γλωooικτ! κoιν6τητα.
Avιiλoγα με τo εiδog και τη μoρφτi τoυζ'
oι vεoλoγιoμoi oργανιilνoνται μ'θνα oιiστημα περιγραφτ]ζ πoυ κατευΘιivεται απ6

τo γενικ6τερo πρoζ τo ειδικ6τερo, 61oνταζ ωζ αφετηρiα τη λεξικτi μoνιiδα πoυ
ω6 6vα βαΘμ6 ταυτiζεται με τo γλωooικ6
oημεio (βλ. Saussure' στη βιβλιoγραφiα
τoυ βιβλioυ). Πρ6κειτ(ιι για 6να o1ιiμα
περιγραφtiζ πoυ αντικατoπτρiζει τιg δυvατ6τητεq παραγωγτig νεoλoγιoμιilν τηg
γλιΙlooαg. Γι' αυτ6 και εiναι αvoι1τ6 να
δε1Θεt σχηματισμoδq πoυ δεν εiναι ακ6μη αρκετιi κωδικoπoιηβvoι.
Στo iδιo μθρoζ τηζ εργασiαg καΘoρiζovται επtoηg oι γενικ6q αpxcζ βιioει των

oπotωv αναλ6oνται oι λεξικ69 μoνιiδεg με
εoωτερικη δoμτi' για παριtδειγμα, διευ_
κρινiζoνται 6ρoι 6πω9 oμrbvυμα θ6ματα
και παραθτiματα, διερευνιiται η διιiκριoη
των στoιχεiων ωg πρoζ τα χαρακτηριστικd λ6γιo5/λαtκ66, περιγριiφεται η συμπληρωματικη κατανoμτd oτoι1εtων πoυ
oφεiλεται στην εφαρμoγτ{ διαφoρετικιbv

μoρφoφωνoλoγικιbν καν6νωv, κλπ. Aξi_

ζει να τoνiooυμε 6τι o πρooδιoριoμ6g

των γενικrδν αρ1rbν τηq αvιiλυoηq των λε-

ξικιilv μoνιiδων απoτελεi 6να απ6 τα πιo
εvδιαφθρovτα μ6ρη τoυ βιβλioυ' χαρακτηρiζεται απ6 ooβαρ6τητα, oαφτ{vεια

και επιστημoνικτd πληρ6τητα. Σε μερικ66
περιπτωaειg δε, η κ. Avαoταoιιiδη_Συμεωνiδη με πoλλf πρooo1r! αvαoκευιiζει
oριoμo6g τηg παραδooιακτ!6 γραμματι_
κrig oτηριζ6μενη oε γλωoooλoγικιi κρι_

τηρια (βλ. περtπτωoη

παραoυνΘθτων,
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σελ. l ι7-l l8).
Στo τρtτo κεφιiλαιo τηζ εργασiαζ, η
oυγγραφ6α6 διερευνιi τov γλωoooλoγικ6
χιilρo των μη-μoνoλεκτικιilv λεξικιδν μoνιiδων Θεωριbνταζ τoν (ξ τηv κ6ρια πηγιi
παραγωγτjg vεoλoγιoμrbv oτα ειδικιi λεξιλ6για. Aφoδ κιivει τη διιiκριoη αvιiμεσα στov 6ρo λ6ξη και στoν 6ρo λεξικη
μoνdδα, καταληγει στo vα επιλθξει τη λεξικτ{ μovιiδα ωg μoνιiδα τη6 λεξικoλoγικιiq αvιiλυσηζ για τoυ6 εξ{q λ6γoυ9:
α) δεv υπιiρ1oυv σαφτi 6ρια ανιiμεσα στη

λθξη και oτη λεξικτ{ μovιiδα.
β) Η λεξικτi μovιiδα χρησιμoπoιεiται ωg
μovιiδα απ6 τη oψ1ρovη λεξικoλoγiα.
γ) '0πω6 oωoτιi παρατηρεi, oι λεξικ69
μoνιiδεg καλ6πτoυv και τιζ λ9ξικ69 φριi-

σειζ oι oπoiεg απoτελoι3v <oυμπυκνωμθ-

και παρoυoιιiζoυv
μικρ6τερη απιbλεια πληρoφ6ρησηζ απ'
6τι oι μovoλεκτικξ λεξικ66 μovιiδεq.
Στη oυv62gεια, εξετιiζει τα χαρακτηρioτικιi πoυ Θεωρεi καΘoριoτικιi για τov
δια1ωριoμ6 τηξ λεξικ{6 απ6 την ελε6Θε_
ρη φρdση. Aυτιi εivαι φωvoλoγικιi, μoρφoλoγικιi, συντακτικιi, oημαoιoλoγικιi,
κριτliρια γραφliζ και κριττiρια 1gρτjoηg.
Mεταξ6 των κριτηρiων, η oυγγραφθαg
πoλ6 oωoτιi Θεωρεi oημαντικ6τερo τo
vηD μoρφη πρoτιioεωv

oημαoιoλoγικ6 κριττiριo τηg δπαρξηq
εv66 oταΘερoδ αvτικειμ6voυ αναφoριig

για κιiΘε λεξικη μovιiδα. Πρ6πει vα επιoημιivoυμε 6τι oτo βιβλio, η αvιiπτυξη
των φωνoλoγικιbν κριηρiων (π.x. τovι_
σμ6ζ λεξικιbν μovdδων) υoτερεi 6ναvτι

τη6 αvιiπτυξηq τωv λoιπιΙlν κριτηρiων.
Παρ'6λα αυτιi, η χρliση φωνoλoγικιδv
κριτηρiων δεν απoτελε[ καΘoριoτικ6
oτoι1εio oτη διιiκριση των ελε6Θερων
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μovιiδεg πoυ εξετιiζovται εiναι δδo ειδιitν:

α) EΠΙΘ + oYΣ: παιδικιi χαρd,

ατoμικιi β6μβα, εκδoτικ69 otκoζ.

+ o loPlΣT. AΡΘPo + oYΣ
oε γεvικη: φακoi επαφτiE, τιμτi

β) oYΣ

αoφαλεiαg, παιδi τoυ oωλιivα.

Σ' 6,τι αφoριi τo πρcbτo εiδo6, αξiζει
vα oημειιbσoυμε 6τι η μελ6τη τηζ κ. Ανα_

oταoιιiδη -Συμεωνiδη παρoυoιιiζει oαφτ{ vεια και πληρ6τητα. Κατ'αρχtiv, διαπιoτιbνεται η ιδιoμoρφiα τoυ επιΘ6τoυ πoυ
απoτελεi τo πρooδιoρtζov oτoι1εio τωv
εν λ6γω σχηματισμιbν και o6μφωνα με
την oρoλoγiα τωv Postal (1969), Zribi
(1972)' Levi (1973), Nique (1973) και Ronat (l97 4) (βλ. oελ. 148), 1αρακτη ρiζεται
ω6 ψευδoεπiΘετo. Η oυγγραφ6α6, oτην
πρooπιiΘειιi τηq vα πρooδιoρfoει τα ιδι-

αiτερα χαρακτηριoτικιi των ψευδoεπιΘ6_
τωv' τα oυγκρtνει με τα πoιoτικιi επtΘετα
για vα αvακαλ6ψει τιξ oμoι6τητεζ και τιζ
διαφoρ6q τωv δ6o κατηγoριιilv. Στη oυv6_

xεια' επιxειρεi μiα μoρφoλoγικη ανιiλυ_
ση τηζ παραγωγliζ τoυζ. Eiναι εvδιαφθρov 6τι η μελ6τη τηg δεν περιoρiζεται
oτη oτε[ρα περιγραφτi και η πρoτειν6μενη αvιiλυoη τ6oo τηζ παραγωγlig των
ψευδoεπιΘ6των 6oo και τoυ o1ηματιoμo6

των λεξικιilv φριioεωv πoυ τα περι61oυv
δεv oτερεiται Θεωρητικηg αξiαg: λαμβιi_
νoνται υπ'6ψιν ΘεωρiεE πoυ 61oυν διατυπωΘεi αρκετιi πρ6oφατα oτoν 1cΙlρo τη6
γλωoooλoγiαg (δεκαετiα τoυ '70 και αρ_
xθs τηe δεκαετiα6 τoυ '80) και η iδια
η
oυγγραφ6α6 τιg αξιoλoγεt αvιiλoγα με τo
πιΙ16 πρooφθρovται για την ανιiλυoη των
ελληvικιbν δεδoμ6vωv.

φριioεωv απ6 τι6 λεξικ66.
To δε6τερo μ6ρo6 τoυ τρiτoυ κεφαλαioυ εiναι αφιερωμ6νo στιζ συvταγμα-

Για τη μελ6τη τoυ δευτθρoυ εtδoυg
τωv συvταγματικιilν μoνιiδων πoυ εξετιi-

oτην πρ6ταση ωζ μiα μovιiδα και πoυ η
oημαoiα τoυ6 δεv ταυτtζεται με τo ιiΘρoισμα τωv oημαoιιbv τωv στoιχεiωv απ6 τα
oπoiα απoτελoδνται. oι oυνταγματικ66

Θεωρημ6vηE Bαoικτjg Θεωρiαg τηg Γενε_
τικτig Mεταo1gηματιoτικli6 Γραμματικτdg
(Extended Standard Theory, βλ. Chomsky

τικ69 μovιiδεg πoυ λειτoυργoδν μ6oα

η κ. Aναoταoιιiδη-Συμεωνiδη
επιλ6γει τo Θεωρητικ6 πλαtoιo τηζ Aναζoνται,

1965' t972

-

Hornstein

και Lightfoot
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l98l, oτη βιβλιoγραφtα τoυ βιβλioυ .FI
Nεoλoytα στηv Koιvτi Nεoελληvικτi),
πoυ απoτελεi μ[α καΘαριi oυντακτικη
πρoo6γγιoη. Κατιi τη συγγραφθα, η επιλoγτi αυττi δικαιoλoγεtται απ6 τη δυoκoλiα vα υπιiρξει μiα oμoιoγενηq oημαoιoλoγικτli πρooθγγιoη λ6γω των πoικiλωv
oημαoιoλoγικιbν o16oεωv ανιiμεoα oτo
oυσιαστικ6-κεφαλ( και στo oυμπληρωμιi τoυ (βλ. oελ. 173). Eδd) Θα εt1αμε να
παρατηρησoυμε 6τι oημερα, μ6oα oτα
πλαioια τηζ Γεvετικηg Γραμματικηq,
πρoαφ6ρεται η δυνατ6τητα εv6q διαφoρετικoδ τρ6πoυ ανιiλυoηq των εv λ6γω

συνταγματικιbν μovιiδωv πoυ βαoiζεται
σε μoρφoλoγικd κριτηρια και αvταπoκρiνεται περιοo6τερo στoν λεξικ6 xαρακτηρα τωv στoιχεiων (βλ. S. ScaΙise, Generative MorphoΙogy, Foris Dordrecht,
l984). Aυτ6 τo Θεωρητικ6 μovτ6λo εiναι
φυoικ6 vα μηv 61ει 26ρηoιμoπoιηΘεi απ6
τη συγγραφθα αφo6 την επo1η τηζ συγγραφτiζ τoυ θργoυ δεν riταv ακ6μη διαΘ6σιμo.

Στo τρiτo μθρoζ τoυ τρiτoυ κεφαλαioυ
εξετιiζoνται τα παραθετικιi o6νΘετα. Πρ6κειται για λεξικ69 φριioειq πoυ απoτελo6vται απ6 δ6o 6ρoυq εκ των oπoiωv o πρ<il-

τoζ απoτελεi τo πρooδιoριζ6μενo στoι2gε[o και o δειiτερoq τoν πρooδιoριoμ6.
Αυτo6 τoυ εiδoυg τα oιiνθετα εi1αv
χαρακτηριoΘεi απ6 τoν M. Tριανταφυλ-

λiδη ωq <1αλαρfu και ωζ o26ηματιoμoi

πoυ δεv εivαι o6μφωνoι με τo πνεδμα τηg

Ελληνικliζ (βλ. Nεoελληvικτi Γραμματι-

κη |94|, $ 408): μητtρα-yλcbooα, v6μo6πλα{oιo, παιδt-θαιjμα. Πoλ6 oωoτιi η κ.
Avαoτααιιiδη-Συμεωviδη αvαoκευιiζει
τα επιχειρτ(ματα γι'αυττi τη διαπioτωoη
και πρoτεiνει μiα αvιiλυoη πoυ εvτιiooεται πληρωζ στo πνε6μα και στιζ ιδιoμoρφiεg τηg Nθαg Eλληνικτiq.

Κατ' αρχτiv, κιivει μια

αvαδρoμτi

oτην ξ6vη βιβλιoγραφiα για να δεtξει τιg
μεΘ6δoυ9 πoυ χρησιμoπoιηΘηκαν στην
ανιiλυoη των παραΘετικιδν oυνΘ6των: δι-

α1ωρiζει τιq ταξιvoμικθq μεΘ6δoυ9 (βλ.

Dubois,

1969
- Jenkins, l972, oελ. l83l85) απ6 την πρoo6γγιση τηg Γεvετικηg-

Mεταo1ηματιoτικηg Γραμματικηg (βλ.
Chomsky 1965
- Levi 1978 - Aronoff
|976
Selkirk |977, oε}ν. l85-l90)
και

-

μεταξ6 των δ6o γλωoooλoγικιbν o1oλιbv
επιλ6γει τo Θεωρητικ6 μovτ6λo τηq δε6τερηζ o1oλ{q επειδη τo πρ6τυπo ανιiλυσηζ πoυ πρoτε[νεται rιρoσφ6ρει θvα γενικ6 πλαioιo μ6oα oτo oπoio μπoρo6v vα
υπιiρξoυv τρ6πoι ερμηvεiαg των παραΘετικrilv oυvΘ6των. Σ6μφωνα μ'αυτ6 τo Θεωρητικ6 πλαioιo, τα παραΘετικιi o6νΘετα
εμφανtζoνται με μiα oμoι6μoρφη δoμη,
6πoυ η κατηγoρiα oYΣ'κυριαρxεi oτα

δ6o επιμ6ρoυζ συστατικιi πoυ αvτ]κoυν
στην κατηγoρiα oYΣ:
(t)

oYΣ,

oYΣ oYΣ
^..
λθξη κλειδt

II

Tα παραθετικιi o6vΘετα απoτελo6ν
oυνεπιbg ovoματικθq φριioειg (1αρακτηρiζoνται ωg λεξικ69 oνoματικ69 φριioειg)
με περιoριoμ6vη κατανoμη oε o2gθoη με
τιg ελειiθερεg φριioειg αφo6 η oυvτακτικτi
διαδικαoiα τηζ αντικατιioτασηζ απ6

αvτωνυμiα εφαρμ6ζεται για τo o6νoλo
oYΣ' και 6γι' για τo κιiθε oYΣ 1ωριoτι1.
Ωq πρoq τη o16oη πoυ υπιiρ16ει ανιiμεσα στα δ6o oυoτατικιi, η κ. Αναoταoιιiδη-Συμεωviδη διακρivει τα παραθετικιi
o6νθετα oε τ6ooεριq κατηγoρiεg:

α) o16oη κατηγoρoυμ6νoυ: εzιoτoλη-καταyyελ{α'

β) μεταφoρικri

o1θcη

ξεvoδo-

1εio-μαμoι5θ,

γ) o1θoη oυμπληριbματoζ:
λωoη-oμιλ{α,

εκδτi-

δ) oυμπλεκτικι! ox6oη: (oυνιiντηoη) Παπαvδρ6oυ-Κυπριαvoιj.

Tα κριττliρια πoυ χρησιμoπoιεi για
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τoν διαχωριoμ6 των κατηγoρι6ν ειναι

περιoo6τερo συντακτικιi. Δηλαδτi, χρηoιμoπoιεi ωq βιioη για την κατηγoριoπoiηoη, την παριiλειψη απ6 τov συνταγματικ6 ιiξoνα τωv γραμματικιilν κατηγo-

ριιbν πoυ υπoδηλιbνoυν τη o2g6oη των δ6o

oυoτατικιbν: για παριiδειγμα, επιoημαivει την 6λλειψη τoυ ρτiματoq εivαιαπ6 τα
oυoτατικιi των oυvΘ6τωv τηζ πριbτηq κατηγoρtαq. Παρ' 6λα αυτιi, oημαντικ6q
πpbπει vα Θεωρηθoδν και oι ιiλλε6 παρατηρlioειg τηζ για τιg o2gθοειζ των συστατικιilv των παραΘετικιbν oυvΘ6των πoυ εivαι σημασιoλoγικoιi και πραγματoλoγικoδ περιε2goμ6νoυEδιb Θα Θ6λαμε να oημειritooυμε 6τι,
κατιi τη γvd)μη μαζ, τα παραδεiγματα πoυ
oιiμφωνα με τη oυγγραφ6α εντιioooνται
oτην τθταρτη κατηγoρiα, δεν απoτελo6ν
μ6ρoζ των oυνθ6τωv πoυ 26αρακτηρtζovται ωζ παραθετικιi. Kατ' αρxην, θα μπoρo6oε να υπιiρξει μiα διαφoρετικτj διιiκριση των παραΘετικιΙlν oυνΘ6των oε δδo
μεγιiλεg oμιiδεg αφo6 η τ6ταρτη κατηγoρiα ανηκει στo φαιν6μεvo τηg oιiζευξη6

oτoι1εiων πoυ εtvαι διαφoρετικ6 γλωoooλoγικιi απ6 τo φαιv6μενo τηq εξιiρτηoηg (dependency) oτo oπoio αv{κoυν oι
ιiλλεg τρειζ κατηγoρiεζ των παραδειγμιiτων. Eπιπλ6oν, ειiν υπoθ6σoυμε 6τι τα
oτoι16εiα πoυ χαρακτηρiζoνται ωζ παραΘετικιi oιivθετα απoτελoδν λεξικ69 φριi-

σειζ με δυνατ6τητα παραγωγτ]g

τoυg απ6
λεξικ6q (μoρφoλoγικ69) διαδικαoiεq, τ6τε η o6ζευξη oλoκληρωμ6νων λ6ξεων (oε
αvτiθεoη με τη διαδικαoiα τηq o6ζευξη9

ηπαραταξηg Θεμιiτωv

καΘ<ilg

και θ6ματo9

με λ6ξη, β}". πoλιτιKooιKovoμικ6) ανηκει στoν χ6ρo των παραγωγικιbν συvτα-

κτικιilv διαδικαoιιbν απ6 τιq oπoiεg δεν
πρoκιiπτoυν λεξικιi oτoι1εtα.

Στo κεφιiλαιo πoυ αναφ6ρεται oτη o6γκριση τωv παραΘετικrbv oυvΘ6των με τα
μovoλεκτικιi o6νΘετα, Θα εi26αμε να παρατηρtiooυμε 6τι τ6oo oι oμoι6τητε9 6oo
και oι διαφoφ6 των δ6o oτoι2gεiων περL-

γριiφoνται με oαφηνεια και πληρ6τητα'

6μωζ,
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o

αναγνιboτηq-γλωoooλ6γog θα

περiμεvε μια πιo εξειδικευμ6νη γλωooo-

λoγικη αvιiλυoη των φαινoμ6vων

πoυ

παρατηρo6vται.

Σ1ετικιi με την πρo6λευoη των παραθετικιilv oυνΘ6των, oυμφωνo6με απ6λυτα

oωoτιi συμπεραivει 6τι αoι σχηματισμoi αυτoi ξεκiνηoαv απ6 μεταφραστικιi διiνεια (calques)
απ6 τη Γαλλ. li την Aγγλoαμερικανικη
και oιγιi oιγιi κατ6κτησαv τov NE χιilρo,
ακριβιilq επειδη υπηρ2gε κιiπoια δoμη
στηv πρoκειμ6vη περiπτωoη η oειριi τωv
με τη oυγγραφ6α πoυ πoλ6

6ρων στo κατηγ6ρημα- για vα τoυζ

oτηρiξει> (oελ. 206).
Η αυγγραφθαg κλεtνει τo τρiτo μ6ρoq
τoυ τρiτoυ κεφαλαioυ με κιiπoιεg πρoσωπικ69 oκθψειq για τη 1gρηoιμ6τητα των
παραΘετικιilν oυvΘ6των καθιbg και με
αναφoριi στιζ παρατηρτ!oει6 τoυ Marcuse
(ι97l) (βλ. oελ. 209 τoυ βιβλioυ) πιiνω

oτo tδιo

To

Θ6μα.

τ6ταρτo μ6ρog τoυ κεφαλαioυ

αναφ6ρεται στα αρκτικ6λεξα πoυ κατιi τη
oυγγραφ6α απoτελo6ν 6να απ6 τoυζ παραγωγικ6τερoυζ τρ6πoυ9 αναv6ωoηg τoυ

λεξιλoγioυ τηζ N6αg Eλληνικriq (oελ.
216). Εξετιiζεται o τρ6πoq με τoν oπoio

αυτιi εvτιiοσovται oτo γενικ6τερo φαιν6μενo τηζ oυντ6μευoηζ τωv λεξικιilv μovιiδων καΘιbζ και oι διαφoρ6q τoυg με τιζ
συντoμoγραφiεq και τα ακριδvυμα. Θεωρεiται 6τι κιiΘε εiδoυg oυvτ6μευoη των
λεξικιbν μoνιiδων oυvτελεiται στoν γραπτ6}"6γo'απ'αυτ69 6vα μικρ6 μ6ρo9 υιoΘετεi o πρoφoρικ69 λ6γoq. Στη oελiδα
2ll δiνεται o ακ6λoυΘoq oριoμ6q:
<Aρκτικ6λεξo ovoμιiζoυμε τo γλωoo.

oημεio τo oπoio oτηv κλαoικτ]

μoρφτ!

αναπαριoτιiνεται γραπτιi με τo πριilτo
τραιlματηq κιiΘε λ6ξηq τηζ λ.μ.τηg oπoiαg απoτελεi oυντoμευμθνo τ6πo και πoυ
bγει yια oημαιν6μεvo τo oημαιν6μενo
τηζ λ.μ. και για oημαivoν τo oδνoλo των
φωνητικιilν αξιιbν των γραπτrbν oυμβ6λων με τα oπotα αναπαριστιivεται, π.1.
o.T.E. l ot6 l ζoργαvιoμ6q Tηλεπικoιvωτoυ
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vιιbν EλΜδοg).
Στηv παριiγραφo πoυ αvαφ6ρεται στη
μελ6τη τωv χαρακτηριοτικιilν των αρκτι_
κoλ6ξωv, εξετιiζεται κυρiωq o τρ6πo9
σχηματισμo6 τoυg σ'6,τι αφoριi τη μoρφτi με την oπoiα αυτιi εμφανtζovται. Στη
oυv61εια, αντιπρoσωπευτικιi δεiγματα
αρκτικoλ6ξωv αναλ6oνται με βιioη oυ-

vτακτικoι5g καv6vεg φραoτικηg δoμηg.
Ωg πρog τα συvτακτικιi o1liματα τα oπoiα
υπιiρ26oυv oτιq oελiδεq2l9-223, Θα εi2gαμε

να παρατηρliooυμε 6τι αυτιi δtδoνται με

βιiοη τηv ανιiλυση σε ιiμεoα oυoτατικιi

(imrnediate constituentsf τηg γλωoοoλo-

γικliζ o1ολτi6 τoυ Δoμιoμo6. Kατιi

τη

γv6μη,βσζ, rl επιλoγη εv66 διαφoρετικo6
τρ6πoυ αvιiλυoη6 oδμφωvα με τo μoντ6λo τηg o1oλrig τηg Mεταo7gηματιoτικ{q
Γραμματικιiq θα υπερεi2gε oε πληρ6τητα,

λ6γω τηζ αυστηρτdg δικαιoλ6γηoη5 τωv
χρησιμoπoιo6μεvωv συvτακτικrbν καν6vων πoυ η iδια η o1oλτ{ πρo0πoΘθτει για

την αvιiλυση τωv δεδoμ6vων. H 2gρηoιμoπoiηoη 6μωg μια6 τθτoιαg πρoo6γγιoηg Θα περι6ριζε τo βιβλio o' 6vα πιo
εξειδικευμ6νo αvαγvωoτικ6 κoιv6. Aξt-

B6fuια, κιiΘε διαφoρετικli ανιiλυoη

επιδ61εται και διαφoρετικli ερμηvεiα. Γι,
αυτ6 και η o16oη ανιiμεoα στα συστατικ& τηE Xερoovιiooυ και τoυ AEμoυ, θτoι'
6πω9 δtδεται oτo ο1τiμα (2), εtναι
μiα o16oη εξιiρτησηζ και 61ι o16oη παριiταξηE
6πω9 Θα μπoρo6σε να εvνoηΘεf απ6 τηv
αvιiλυoη τηζ κ. Αναoταoιιiδη-Συμεωviδη

oτη oελiδα

ttt

221,:

.-'

oΦ

,/ \oo
'ot.
oΥ{
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ι
oΦ \

oYΣ

izrΛ.

I

I
I
I

I

ιliiι ΠΡoΣΔ oyΣ

l
0
a

'Ιδρυμα

ιiι!

MελετιΙlv

-oΦ

ΠPoΣΔ oYΣ
ΠPoΣΔ
!
ι
a

I

τηg Xερooν. τoυ Aiμoυ
Aiμι

Aξiζει vα τovιoΘεt 6τι oι παρατηρτ!σειξ τηζ κ. Aναoταoιιiδη_Συμεωviδη ωg
πρoζ τα χαρακτηριoτικιi, τηζ γραμματι_
κτi6

κατηγoριξ

τoυ γ6νoη και τoυ

αριs

ζει vα πρooΘ6ooυμε 6τι μια διαφoρετικr,i
ανιiλυoη κιiπoιων εκ τωv πρoτειvoμ6νωv
o1ημιiτωv ανταπoκρivεται περιoo6τερo
oε καΘιερωμθνα γλωoooλoγικιi μoντ6λα
πoυ επιτρ6πoυv τηv αvαπαριioταoη τηq

μo6 τωv αρκτικoλ6ξων καλιiπτoυv πλτ{ρωζ τα φαιv6μεvα περιγραφικιi και σ.ρy6τερα θα μπoρo6oαv vα χρησιμεδooυv ωq
βιioη για μiα γλωoooλoγικη αvιiλυση σε

(recursiveness).
Για παριiδειγμα' η φρdση 'Ιδρυμα Mελετιbv τη6 Χερoovτiooυ τoυ A[μoυ Θα μπoρo6oε vα αναλυθεi oυvτακτικιi ωq εξηg:

oμιilν.

αρχ'iζ τηζ επαvαδρoμtig

0\

,/
oYΣ
t
t

oΦ

\oΦ

,/\
oYΣ
,z^'' oΦ
ΠPoΣΔ
oYΣ

,/

,/\

ΠPoΣΔ
t

I
I

'Ιδρυμα Mελετιbv τηg Xερo. τoυ

βιiΘog αυτo6 τoυ εiδoυζ των νεoλoγι-

oι παριiγραφoι

πoυ ακoλoυΘoδv απo-

τελo6ν, κατιi τη γν6μη μα6 6να απ6 τα
καλ6τερα τμηματα τoυ 6ργoυ. Περι61oυν
παρατηρτiσειζ και oυμπεριioματα για Θ6_
ματα σχετικιi με τη δημιoυργtα, τη 1ρriση, τα αiτια εμφιiνιoηg και τηv εξιiπλωoη
τωv αρκτικoλ6ξωv. H oυγγραφ6αq δεv
περιoρiζεται μ6vo οτη μελθτη τηζ εμφdνισηζ και τηζ δoμηq αυτιΙlν των μoρφιbν

λεξικιbv φριioεων' επεκτεtvεται οτην εξ6_

oYΣ
I
I

Aiμob

ταση πρoβλημιiτωv πoυ o1ετiζovται με
την επiδραση τoυ γρατπo6 λ6γoυ oτη διαμ6ρφωoη τoυ πρoφoρικo6 oε o2gθοη μ
τov συγκεκριμ6vo χ6ιρo παραγωγτiζ vεoλoγιoμcbν. Aφoιi η γλιilooα και η εξ6λιξτ!
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τηζ απoτελoιiν πιiντα επικαιρo Θθμα πρoβληματιoμo6, ευ266μαστε και ελπtζoυμε

6τι τo κεiμενo τηζ κ. Aναoταoιιiδη-Συ-

μεωνiδη θα διαβαoτεiαπ6 πoλλo69, ειδικo69 και μη.

H εργαoiα κλεivει με τoν

Eπ[λoγo
oυγγραφ6αζ υπoγραμμiζει τη
oπoυδαι6τητα τηζ 6ρευνα9 πιiνω oτo Θ6μα τηζ Nεoλoγiαg τo oπoio εvτιiooεται
στo γενικ6τερo φαιν6μεvo τη6 γλωooικτlig δημιoυργικ6τητα9. Mετιi απ6 μια
ανακεφαλαiωoη τωv κυριoτ6ρων oημεiων τηζ εργαοiα6, η κ. Aναoταοιιiδη-Συμεωvtδη δ62gεται 6τι η κατε6Θυνoη τηζ
εργαoiαq αυτlig ιiταv περιoo6τερo λεξικoλoγικ{ και λιγ6τερo λεξικoγραφικ{,

6πoυ

η

αφo6 6πω9 λθει η iδια <...oκoπ6q τηg ηταv

vα διειoδδσει στoυζ μηχαvισμo6g αναv6-

ωσηζ τoυ λεξιλoγικo6 oυoτriματoζ τηζ
NE> (oελ. 253). T6λo9, επιoημαivει τη

oυμβoλιj τηg 6ρευνα6 με Θ6μα τη Nεoλoγiα oτη μελ6τη ιiλλωv τoμ6ων τηg γλωοooλoγtαg 6πω9 εivαι η φωνoλoγiα, η o6vταξη, η ιστoρικτi γλωoooλoγiα, η κoι-

νωvιoγλωoooλoγiα και η πραγματoλoyiα.

Στα γενικ6τερα συμπεριioματα αυττig
τηζ κριτικιig παρoυoiαoηg τoυ βιβλioυ .F/

Nεoλoy[α στηv Κoιvιi Nεoελληvικη Θα
εi1gαμε vα τoviooυμε τα εξτiq:
α) To βιβλio απoτελεi τηv πριbτη αξι6λoγη εργαoiα με Θθμα τo φαιv6μεvo τηg
Nεoλoγiαg oτα N6α Eλληvικιi μ6oα oτα
dλαiοια τηζ συγχρovικli6 γλωoooλoγi-

αg. Eivαι oημαvτικ6 6τι η oυγγραφθαg
δεν περιoρiζεται oτην απλr! περιγραφτi,
αλλιi πρoτεiνει λιioειg για τηv ανιtλυoη
τωv δεδoμ6νων. Aξiζει επioηq να τovι_
oΘε[ 6τι για πριbτη φoρd oτη Nθα Ελληνικli o δια1ωριoμ69 oε λεξικ66 και ελε6_
Θερεg φριioειq oυvoδε6εται απ6 μiα oυ-

γκεκριμ6vη αντιμετιbπιoη τωv πριbτων.
B6βαια, η ιb6 την επoγη τηζ συγγραφ{ξ
τηζ εργασtαg επικρατo6oα ανιiλυoη των
λεξικrΙlν φριioεωv δεv εtναι ioω6 η πιo
εvδεδειγμ6νη γλωoooλoγικιi, δεδoμ6νoυ
6τι oliμερα υπιiρ1oυv τεκμηριωμ6vε6
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πρoτιtoει6

για

μoρφoλoγικτ! ανιiλυoη
Di Sciullo-Williams, on the Definitionof the Word,ΜΙT
Press, 1987). Θα πρ6πει 6μωζ vα ληφΘεi
υπ'6ψιν 6τι o 2gιilρog τηg λεξικτi6 ανιiλυoη6 εivαι o21ετικιi καιvo6ριoζ και oι πρoτωv λεξικιbν μovιiδωv (βλ.

τειν6μεvεg μελ6τε9 των λεξικιilv o2gηματιoμιbν βρioκovται ακ6μα oτo oτιtδιo τη6
επεξεργαoiαg απd τoυg ειδικoιiq.
β) Σ'6λε6 o1εδ6v τLζπε,ριπτιboειq, η
κ. Αvαoταoιιiδη-Συμεωviδη κατιiφερε vα
ξεπεριioει με επιτυ2giα τιg δυoκoλiεg πoυ

παρoυoiαζε η χρησιμoπoiηoη Θεωριrbv
πoυ αvηκoυν σε διαφoρετικ6q o1oλθ6 με
διαμετρικιi αντtΘετεg απ6ψει9, αν και τo
κ6ριo Θεωρητικ6 μoντθλo εivαι η Aναθεωρημ6vη Bαoικτ,i Θεωρiα τoυ Chomsky
(βλ. oτη βιβλιoγραφiα τoυ βιβλioυ) ενιδ
oι Θεωρητικθg Θθoειζ των ιiλλων o1oλcilv
(λ.x. τoυ Martinet) χρησιμoπoιoδνται
βoηΘητικιi
γ) Σπιivια oε εργαoiα oυναντιi κανεig

6vα τ6oo πλo6oιo (corpus) πιivω oτo

oπoio oτηρiζεται η 6ρευνα. Aυτ6 δεi1νει
αγιiπη για τη δoυλειιi και μεγιiλη υπoμovli,1gαρioματα πoυ πρbπει vα διακρiνoυv

τoν κιiΘε επιoττ!μovα ερευvητri. Kατιi τη
γvd)μη μoυ' τo βιβλio τηζ κ. Avαoταoιιiδη_Συμεωνiδη Θα απoτελ6oει oτo μ6λλoν
κλαoικ6 εγ2gειρiδιo τoυ θθματo6 τo oπo[o
πραγματεδεται.

Aγγελικη Pιiλλη
Παvεπιoττdμιo AΘηvιbv
Tμtiμα Γαλλικηg Γλιilooα6

και Φιλoλoγiαq

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA
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(l988-l989) 328-333

RonaΙd W. Langacker, Foundations of
Cognitive Grammar. VoΙume Ι: TheoreticaΙ Prerequisites, Stanford University
Press, Stanford, CaΙifornia 1987, oελ. 5l6.

To βιβλio αυτ6 εiναι o πριbτo6 απ6

ετoιμιiζεται)
στoυt oπoioυ6 o R. Langacker παρoυoιιiζει τη γραμματικri τoυ θεωρiα και τηv
πρoo6γγιoι! τoυ oτη γλωoooλoγικη ανιiλυoη και μεθoδoλoγiα. 'oπωg υπoδηλrilνει και o υπ6τιτλoζ, o A' τ6μo9 παρoυoιιiζει λεπτoμερειακιi τιg Θεωρητικ69 θ6oει6
και πρoδπoΘ6oειg για τηv oυγκεκριμ6vη
γλωoooλoγικη πρoo6γγιoη ενιΙl o δε6τερog περιλαμβιivει ανιiλυoη ειδικιbv τoμ6ων τηζ γραμματικrig. Aντικεiμενo τηζ βιβλιoκριoiα6 αυττ!6 εivαι μ6νo o A' τ6τoυg δ6o τ6μoυ9 (o δε6τερo6

μoζ.

Γνωoτικη (cognitive) oνoμιiζει o Langacker τη γραμματικ{ τoυ (oε αντικατιiσταση τoυ παλι6τερoυ 6ρoυ space grammar (γραμματικη τoυ 1ιbρoυr) για vα τovioει τηv ιiμεoη o266oη τηζ με τoυξ γενικιbτερoυ6 γvωoτικo6ζ μηχαvισμo6g τoυ
ανΘριbπoυ. Σε αντiΘεση με τo κυρiαρχo

γλωoooλoγικ6 ρε6μα τηζ Θεωρtα6 Government and Binding (Chomsky 1981
κ.ιi.
και Fodor 1983 για μiα λε- βλ6πε
πτoμερli εξ6ταoη τωv επιχειρημιiτων για
τo <ανεξιiρτητo) τηζ γλωooικηg λει_
τoυργiαq), η Cognitive Grammar (απ6
εδιil και oτo εξηg CG) δεν αναγvωρiζει
καμμιιi πρoνπαρ1oυσα βαoικτi διαφoριi
μεταξ6 τηg γλωooικlig ικαv6τηταζ και
των ιiλλων γνωστικιbν ικαvoτητωv και
αρvεiται την δπαρξη επαρκιbν απoδεiξεωv για ξεxωριoτri και ανεξιiρτητη γλωooικη υπoεν6τητα (module). Στo oημεio
αυτ6 η CG oυμφωvεi με τηv Bresnan
(l978) πoυ υπoστηρiζει 6τι κιiΘε μovτ6λo
γλωooικηq δoμηg πρbπει' vα εiναι Ψυχoλoγικιi ρεαλιoτικ6 και να oυνδθεται ιiμεσα με τoυζ γενικo69 γνωoτικo69 μηχανιoμoδq.

'Hδη στηv εισαγωγη (oελ. 2-3)

o

Langacker πρooδιoρiζει τoυg τρειζ βαoικo69 ιo1υριoμo69 πoυ απoτελo6ν τov πυ-

ρηνα τoυ βιβλioυ:

Ι. Η oημαoιoλoγικη δoμη δεν εivαι
καΘoλικf αλλιi oε μεγιiλo βαΘμ6 ειδικτ]
για την κιiθε γλιbooα.
2.

Η γραμματικη (o6vταξη),

δεν απo-

τελεi αυτ6νoμo τυπικ6 (formal) επiπεδo
αλλιi, αvτiΘετα, εiναι oυμβoλικηg φιioεωζ
- συγκεκριμ6να oυvioταται στoν
oυμβατικ6 oυμβoλιoμ6 τηt oημαoιoλoγικηζ δoμηg.

3. Δεν υπιiρ21ει oυσιαστικ6q δια1ωρι_
oμ69 μεταξ6 γραμματικηq και λεξικo6.
To λεξικ6, η μoρφoλoγtα και η oδνταξη

o21ηματiζoυv θvα oυνε2166 oυμβoλικcilν

δoμιilν πoυ μ6vo αυθαiρετα μπoρεi να χωριoτεi σε στεγανιi μ6ρη.

Tα υπ6λoιπα 12 κεφιiλαια απoτελo6v
ανιiπτυξη κι επεξεργαoiα των παραπιivω
Θ6oεων. E[vαι αυτoν6ητo 6τι τα oημεiα 2
και 3 δια1ωρiζoυν ριζικιi τηv CG απ6 τιg
Θεωρiεg τηζ τυπικηq (formal) o6vταξηg
πoυ βαoiζovται oτo δ6γμα τηg αυτoνoμiαζ τηζ o6νταξηq. To oημεto 2 επιπχ6'oν
διαφoρoπoιεi τoν Langacker και απ6 ιiλλoυg μελετητ66, 6πω6 o Charles Fillmore
πoυ, αv και αμφισβητo6ν την αυτovoμiα

τηg oδνταξηg, αvαγvωρiζoυv ωoτ6oo την

6παρξη επιπ6δoυ o6vταξηg oτo oπoio δεv
απoδiδoυν απLωqoυμβoλικ6 2gαρακττiρα.

To

πpd>τo

κεφιiλαιo (Guiding Αs-

sumptions) πoυ αναλ6ει μiα μiα τιg βαoικ6q πρoδπoΘ6oει6 τηq Θεωρiαg, 6πω9

και

τo δεδτερo (Fundamental Concepts) πoυ
εξηγεi τηv oρoλoγiα και αναλδει τι6 βαoικ66 6ννoιε9 τηg Θεωρtα6, απoτελo6ν

τηv κυρiωζ εισαγωγτi και απαραiτητη

πρoεργασiα για vα παρακoλoυΘτioει κανεig τα επ6μενα κεφιiλαια.
Συγκεκριμ6vα, τo κεφιiλαιo 1 εξετιiζει
τα κλαooικιi κριτf ρια αξιoλ6γησηζ μιαζ
θεωρiα6: φυoικ6τητα (naturalness), oικo-

voμiα (economy)' oυσιαστικ6τητα (substance), απλ6τητα περιγραφlig (simptici-

ty), κατηγoριoπotηoη (discreetness) oε

o1θoη με την CG. To τελευταio αυτ6 ζητημα 61ει να κιivει με τo μovτ6λo κατηγoριoπoiησηζ πoυ oε πoλλo69 διαφoρε-

Bιβλιoκριoiε6
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τικoυζ τoμειζ χαρακτηρtζει κιiθε γραμ- γικi και σημασιoλoγικη δoμη τηg λ6ξηq
(stapΙer)(καιιiλλωvεκατovτιiδωvλημμιiματικη Θεωρiα και συγκεκριμ6vα με την
επιλoγτj μεταξδ τoυ κλαooικoδ Aριoτoτb- των και ιδιωματικιitν εκφριioεων σαν αυ-

ιδιo-

λειoυ μoντ6λoυ των <καΘoριoτικιbν

(criterial attribute model
- κιiτι η
αvτ!κει τi δεν αντiκει oε μiα δεδoμ6νη καττiτων>

τηγoρiα) και τoυ (πρωτoτυπικo6> μoντ6λoυ (prototype model
- oι κατηγoρiεq
καθoρiζovται απ6 τα πρωτoτυπικιi τoυq
μ6λη και θ76oυv αοαφη 6ρια). o Langacker βαoιζ6μενoζ oε πρ6oφατα πειραματικιi απoτελ6oματα (Rosch 1977, |978

κ.ιi.) και ακoλoυΘιilνταζ τηv βαoικf αρχli
τηq CG 6τι o γλωoσικ6ζ μη1αvιoμ6g δεv
διαφ6ρει oυσιαστικ& απ6 τoυq υπ6λoιπoυζ γνωστικo6q μηχανισμo69, υπooτηρiζει 6τι τo κλαooικ6 μoντ6λo κατηγoρι-

oπotηoηg απoδεικνιiεται ανεπαρκ66 oε
o2g6oη με τα περιoo6τερα γλωooικιi φαι-

v6μενα, πpαγμαπoυ φαivεται oε πoλλo69
διαφoρετικo69 τoμεi6: αδυναμiα π.16. να

κρioειq

εκφριiooυμε κατηγoρηματικ69

ττjν) καΘoρiζoνται oε μεγιiλo βαΘμ6 απ6

τov γενικ6 καv6να αλλιi παριiλληλα

μπoρo6v vα 62goυν ιδι6τητεq π6ραv απ6
αυτ69 πoυ πρoβλ6πει τo γενικ6 μovτ6λo.
Eδ6 ακριβιbq εντιiooεται και η γενικιilτερη θ6oη τoυ 6τι δεν μπoρεi να υπ6ρξει
σαφηg δια1ωριoμ6q μεταξ6 τoυ λεξικo6

(δηλ.ανιbμαλoυ, λημματoλoγικo6 χαpακτηρα) και γραμματικηq (απ6λυτα πρoβλ6ψιμoυ, κανovικo6) - βλ6πε τo oημεio
3 πιo πιiνω.
To κεφιiλαιo 2, 6πωq αν6φερα και παραπιivω, εξηγεi βαoικo6q 6ρoυ6 τηq CG,
πoλλot απ6 τoυg oπoioυq θ1oυν διαφoρετικ6 περιε16μεVo oτηv Θεωρiα αυτη απ'
6,τι oε ιiλλεg Θεωρiεq: μovιiδα (unit) και
γλωooικ{ μovιiδα (linguistic unit), o6μβαoη και 21ρηoη (convention and usage),

γλωooικτ] δημιoυργικ6τητα (linguistic

τηνγραμματικ6τητα-μη γραμμα- creativity). Περιλαμβιivεται και o6ντoμη
τικ6τητα μιαq πρ6τασηζ (6πωq γiνεται oυζητηoη για την 6ννoια τηζ γεvετικ6τηφαvερ6 και στηv γλωoooλoγικη πρακτι- ταg (generativity) και τoυζ λ6γoυq πoυ
**, *,
κατιi τoν Langackeτ τo γενετικ6 μoντθλo
κτi με την 1ρ'ιioη oημεiων 6πω9 ***,
oυνεπι1γεται θεωρητικιi αδιθξoδα πoυ
πρooδευτικιi
δηλιΙlvoυv
κλπ.
πoυ
TΠ,fl,?
εivαι απoτ6λεoμα τη6 iδιαq τηq γενετικ(q
γραμματικ6τηταq).
μεγαλ6τερo βαΘμ6
ωζ πρoζ

Στoν τoμ6α τηζ μoρφoλoγiαg, ιiλλo

δειγμα, oυ2gνιi βριoκ6μαoτε σε

παp6-

αδυναμiα

<μεταφoριiζ) (πχ. αν τo γενετικ6 μovτ6λo

oυvεπιiγεται τηv πληρη και ρητη (explic-

πρooδιoρiσoυμε τoν βαθμ6 στoν it) απαρiθμηση 6λωv τωv καλιb6 σχημαoπoio μiα o6vθετη λ6ξη -o Langacker τιoμ6νων (well-formed) εκφριioεων μιιig
χρησιμoπoιεi τo παριiδειγμα τηζ λθξεωq γλιilαoαg και μ6vo αυτιilv, oυμπεριλαμ-

vα

(oυρραπτικ6 μη1ιivημα)υπoπερiπτωση τoυ
vα
θεωρηΘεi
ρεi

<stapler>

μπoγεvι-

κo0καv6ναπαραγωγηq(oτηoυγκεκριμ6-

βαvoμ6νων και των oημαoιoλoγικιilv
τoυg δoμιΙlv, τ6τε μια εγκυκλoπαιδικτi
πρooθγγιoη στη oημαoιoλoγiα κατ'

vη περiπτωoη, Pημα+-er (παραγωγικη ανιiγκηαπoρρiπτεται:μiαγραμματικημε
κατιiληξη)), δεδoμ6voυ 6τι τo oυσιαστικ6 αυτ6 θ1ει κιiπoια συγκεκριμ6vη oημαoiα π6ραv απ6 αυτηv πoυ πρoβλbπεται'
απ6 τov γεvικ6 καv6να (κιiτι πoυ oυρριiπτει). Η θ6oη τoυ Langacker εivαι 6τι
τ6τoια διλriμματα πρoδπoθ6τoυν την

ηπαρ6-

περιoρισμ6νη εμβ6λεια απoκλεiει εκ τωv
πρoτ6ρωv μiα oυoιαoτικιi ιiπειρη και

απρooδι6ριoτη κλiμακα πραγματoλoγικηζ γνιboεωq.

Στo κεφιiλαιo2 αvαλ6εται και o χαρακττ!ραq τηζ γραμματικηg δoμη6 πoυ

κατιi τov Langacker 61ει απoκλειoτικιi
oυμβoλικ6
1αρακτηρα. H γραμματικτi
γεταιηδεvπαρi.yεταιαπ6γεvικ6καν6vα.
AvτiΘετα, η θεωρiα πρbπει vα επιτρ6πει (o6vταξη) εiναι oτηv oυoiα oυμβoλικ6q
λανΘαομ6vη θ6oη 6τι κιiθε τ6πoq

τηνδιατ6πωσητηζΘθoη66τιημoρφoλo- διπoλικ69 δoμ69 πoυ απoτελo6vται απ6
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6να oημαoιoλoγικ6 και 6vα φωνoλoγικ6

π6λo (η φωνoλoγiα και η oημαoiα ε[vαι
και τα μ6να επiπεδα πoυ θ1oυv αvεξdρτητη δπαρξη). 'Eτoι 621oυμε τo εξ{g θεωρητικ6 o1τiμα (απ6 τη oελiδα 77 τoυ βιβλtoυ
επιiνω oτo o1τ{μα μερικo6q
-απ6μεταφριiζω
τoυg 6ρoυ9 πoυ χρησιμoπoιε():

ται στo vα βρει καvεig μtα κατιiλληλη

δoμτj-ζητoδμεvo (target structure) πoυ vα
ταιριιiζει oτηv oυμβατικli δoμ{-πρ6τυπo
(sanctioning structure) μ6oα oε κιiπoια
δεδoμ6vα περιΘrilρια αvεκτικ6τηταg. Σε
μiα τυπικli περiπτωoη η καλ{ εφαρμoγli
πρbπει vα επιτυγ1gιiνεται και oτoυ6 δ6o

Φιr:rr

(ιraeiεrgο ιυιιtlc,}

To μεγαλιiτερo μθρoζ τoυ o1{ματog
εivαι ευκoλov6ητo. H ουvτoμoγραφiα

(sym) αναφθρεται oτη oυμβoλικli o16οη
πoυ υπdρ1ει μεταξ6 τηξ σημασιoλoγικη6
και φωνoλoγικrig μoνιiδαg. Η oυvτoμo-

γραφiα <cod> αναφ6ρεται στην

o2g6oη

κωδικoπoiησηζ (coding) μεταξ6 γλωooικlig o6μβασηζ και χρτiσηζ και oυνioτα_

π6λoυ6 (τov φωνoλoγικ6 και τoν σημα_
oιoλoγικ6). Σαv απλ6 παριiδειγμα παραΘθτω τo o1tjμα τηg oελ. 85 πoυ περιλαμβιi_
vει τo γεvικ6 σχτiμα κατηγoριoπoiηoηg
και στηv συγκεκριμ6vη oυμβoλικ{ δoμri
<pins> (καρφiτoεg) πoυ απoτελεi εφαρμo_
μi (instantiation) τoυ γεvικo6 o1r!ματo6:
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To oυγκεκριμ6νo σχτiμα τoυ (pins)
(δεξιιi) αναπτδσσει τo γεvικ6 o2gliμα κατηγoριoπoiηoηg (πρdγμα) (αριoτεριi)
ενιΙl και τα δ6o καΘoρtζoνται απ6 τη συμ_
βoλικτi o266oη μεταξ6 τoυ φωvoλoγικo6

και τoυ oημαoιoλoγικo6 π6λoυ. H oυν_
τoμoγραφiα PL αναφ6ρεται στη σημασιoλoγικli αvτιπρooιΙlπευση τoυ μoρφτiματoζ τoυ πληΘυvτικo6 ενιΙl τo φιbνημα [z]
απoτελεi στην συγκεκριμ6νη περiπτωoη
την φωνoλoγικτi τoυ πραγμιiτωoη. Και τo
γενικ6 σ?(τiμα και oι oυγκεκριμ6νε9
εφαρμoγθg τoυ (instantiations) oυνυπιiρ_
χoυν στην γραμματικη και 61oυν status
μovιiδαq (unit) πoυ oυμβoλiζεται απ6 τo
εξωτερικ6 παραλληλ6γραμμo πoυ περι_
κλεiει και τσδ6o. To τελευταio αυτ6 oη_
μεio oυvιoτd και την βαoικli αvτiρρηoη

τoυ Langacker oτo γενετικ6 μovτ6λo πoυ

απoκλεiει τηv πραγματoλoγικr! γvιboη

απ6 τηv γραμματικτi (βλθπε και τιζ παρα-

τηρτioει6 oτηv oελ. 329).
Eivαι πρoφαν69 6τι τ6τoια διπoλικιi
o2gliματα καταργoιiν εντελιilg 62gι μ6vo τα
αυτ6νoμα επ[πεδα τηg o6vταξη6 και τηg
μoρφoλoγiα6 αλλιi τα επiπεδα τηg o6vτα_
ξη6 και μoρφoλoγtα6 εντελιitg. Tυπικ6
(formal) επiπεδo μoρφoλoγtαg δεv υπιiρ1ει, 6πω9 φαivεται κι απ6 τo παραπιivω
olιliμα. Δεδoμ6νoυ 6τι η o6vταξη oυvtσταται oτov oυνδυαoμ6 και την oυv6vοj_
oη τ6τoιωv oυμβoλικιilv δoμιbv oε o6vΘετεζ oυμβoλικθ6 εκφριioειg (φριioειg,
πρoτιioειg κλπ.) τo επ(πεδo τηg oιiνταξη6

καταργεiται επtoηg. Aυτ6 για τo oπoio
αvαρωτι6ται καvεig επoμθvωg μπρooτιi
o' θvα τ6τoιo μovτ6λo εivαι τf ν6ημα

μπoρεi vα 61oυv τ6τoια o2gr{ματα σε περι_
πτιiloειg 6πoυ o oημαoιoλoγικ66 π6λo9
εiναι τ6οo αφηρημ6vo6 και γεvικ6ζ (αν

παραδε1τo6με 6τι υπιiρ1gει καΘ6λoυ)
ιΙloτε vα φτιivει να δηλιilvει μια απλf
γραμματικ{ εξιiρτηoη. Σε μια γλιbooα
6πω9 η

Ελληνικi

πx. πoυ 62gει γραμματι_

κιi γ6νη, oε τi oυνiσταται o oημαοιoλo-

γικ66 π6λo6 τoυ ιiρΘρoυ τωv oνoματικιbν
φριioεωv <τo παιδi> η αη λiμvη> κλπ. πoυ
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δεv φαivovται να 61oυv (τoυλιi1ιoτov

συγ?(ρovικιi) καv6να oημαoιoλoγικ6 κivητρo; (o Langacker δεv oυζητιi πoυΘεvιi
oτo βιβλio τηv περiπτωση τoυ γραμματι_
κoδ γ6νoυ9).
Παρ6μoια ερωττjματα μπoρεi vα πρoβιiλλει καvεig μπpooτιi oε φαιν6μενα πoυ
τoυλιi1ιoτov για μεγιiλo μ6ρoζ αvαλυτιilv
62goυν καΘαριi γραμματικo_oυvτακτικ6
16αρακττ{ρα, δηλιbνoνταg απλιb6 κιiπoια
o7g6oη εξιiρτηoηq μεταξ6 oτoι16εtωv τηg
πρ6ταoη9. Xαρακτηριοτικ6 παριiδειγμα
απoτελεt τo oυvδετικ6 ρτiμα (copula) και
ιiλλα τ6τoια ρηματα αν6ψωoηE (raising
verbs). H κλαooικli αvιiλυoη τoυ ρτ(ματog be πx. στ' Aγγλικιi εiναι 6τι τo υπo_

κεiμεvo τηg πρ6τασηζ πoυ τo περιθγει
εivαι τo oημαoιoλoγικ6 υπoκεiμεvo τoυ
κατηγoρtiματoζ και 61ι τoυ oυνδετικo6

ρ{ματog (π.1. oτηv πρ6ταoη The ball is
under the table <H μπιiλα εivαι κιiτω απ6
τo τραπbζυ), τo oυσιαστικ6 <the balΙ>
oυvδ6ται oημαoιoλoγικιi μ6νo με τo κατηγ6ρημα <under the tableυ ενιil τo oυvδετικ6 <is> 2gρηoιμε6ει μ6vo ω6 oημεto oυντακτικrj6 εξιiρτηoηg. o Langacker αντiθετα (βλθπε την αvιiλυoη πoυ δiνει για τo
be oτιE oε}'. 322-323), aτα πλαioια τηg

γεvικri6 τoυ Θεωρητικι!g τoπoΘ6τηοη9,

υπooτηρiζει 6τι τo ρtiμα be 61ει σημασιoλoγικ6 περιε16μεvo (π6λo). oυγκεκριμ6_

V0,

η

oημαoιoλoγικη τoυ πρooφoριi

στην πρ6ταoη oυvioταται στηv δηλωoη
μιαs σχηματικτiE ατελoδ6 εv6ργεια6 (im_
perfective process) πoυ εκφριiζει τηv γε_
νικη o1ηματoπoiηoη 6λων των o1gετικιbv
(oηιαoιoλoγικιi) κατηγoρημιiτωv (6λωv

δηλαδ{ τωv ατελιbv εvεργειιΙlv) και τo μo-

ναδικ6 τηζ περιεχ6μενo εiναι ακριβrδg η
δτ(λωoη τoυ κoιvo6 τoυ6 oημαoιoλoγικo6 περιε1oμ6voυ. Evιb μια τ6τoια Θ6oη,
vα απoδfδει δηλ. κανθig oημαoιoλoγικ6
περιε16μεvo σε 6λα τα oτoι1εiα τη6 πρ6τασηζ, Θα ιiταν ioωg ευκoλ6τερo vα υπo_
oτηρι1Θεt oε o16oη με ιiλλα ρ{ματα αv6_
Ψ(Dσηζ (λιγιbτερo αφηρημ6να), εiναι τoυ_
λιi1ιoτovαμφιοβηττjoιμη σε o16oη με τo
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ρriμα be. Kαι φυoικιi μια τ6τoια ανιiλυoη
εiναι απ6ρρoια τη6 γενικτd6 Θεωρητικτ{6
τoπoΘ6τηoη6 6τι τo επiπεδo τη6 oιivταξηg λεiπει εvτελιΙlg.
Tα κεφιiλαια 3-7 απαρτtζoυv τo δεδ-

τερo μ6ρo6 τoυ βιβλioυ πoυ 61ει oαν Θ6μα
την ανdλυση τoυ oημαoιoλoγικo6 π6λoυ

τωv oυμβoλικιilv δoμιbν και γενικιi την
πρoo6γγιoη στη oημαoιoλoγ[α πoυ αoπιiζεται η cG.To κεφιiλαιo 3 περιλαμβιiνει
oυζτriτηoη τωv γνωστικιbν ικανoττjτων
και φαινoμθνων πoυ o2gετtζoνται ιiμεoα
με τηv γλιilooα και πoυ o Langacker Θεωρεi oε μεγιiλo βαΘμ6 αυταπ6δεικτα (selfevident). Κατιi την γνιilμη μoυ τo κεφιiλαιo αυτ6 απoτελε[ και τo πιo αδ6vατo
oημεio τoυ τ6μoυ. Moλov6τι o Langacker
τoνtζει 6τι η αvιiλυoη τωv γνωστικιbv
ικανoττdτων πoυ κιiνει (και πoυ oτην CG
απoτελεt απαραtτητη πρoδπ6Θεoη εφ6σov η oημαoιoλoγικτi δoμri ταυτiζεται με

την εWoιoλoγικ{ δoμτ,j (conceptual struc_

ture)) εiναι ανεξιiρτητη απ6 την 6πoια
συγκεκριμ6νη ψηoλoγικη Θεωρiα κι 6τι

τα φαιν6μενα πoυ εξετιiζει εiναι κατιi
πλειoψηφ[α αυταπ6δεικτα, πoλλ69 φoρ6ζ
η αvιiπτυξτi τoυ αναφ6ρεται oε πλευρ69
τoυ γνωoτικo6 μη1ανιoμo6 (cognitive
processing) πoυ oπωoδτiπoτε επιδ62goνται

και ιiλλε6 ερμηvεiεg. Mε ιiλλα λ6για, τα
oυμπεριioματιi τoυ δεν βαoiζovται σε
πειραματικ66 απoδεtξειg παριi μ6vo oτην

εvδooκ6πηση και παρατηρηoη.
To κεφιiλαιo 4 αvαλ6ει την 6woια των
γνωoτικιbν τoμ6ων (cognitive domains) oε
ox6oη με τoυζ oπoioυg χαρακτηρtζovται
6λε6 oι oημαoιoλoγικ65 δoμ69 (Θυμiζoυν
πoλιi τα οημαoιoλoγικιi πλαtoια (Frames) τoυ Fillmore (Fillmore ι975, 1982,
κ.d.), τα ιδαvικoπoιημ6vα γνωoτικιi μoντθλα (Ιdealized Cognitive Models) τoυ

Lakoff (Lakoff 1987) και τα <oεvιiρια>
(scripts) τηg Tε1vηττjq Noημoofνηq (Artificial Ιntelligence)). Tα υπ6λoιπα κεφιiλαια (5-7) αo1oλo6vται με τov oριoμ6 και
την αvιiπτυξη oε καΘαριi oημαoιoλoγικo6q 6ρoυζ τωv κλαooικιbν 6ρων τηg

γραμματικιjg: κατιi τov Langacker, τo

πρωτoτυπικ6 oυoιαoτικ6 (βλ6πε τιζ πα_
ρατηρτ,joειg παραπιiνω o)gετικιi με τo

μovτ6λo κατηγoριoπoiηoηg) δηλιΙlνει κιiπoιo πριiγμα (thing)
και φυoικιi o 6ρo9
61ει κι αυτ66 ιδιαiτερo πεpιεγ61ιεvo πoυ
αvαλ6εται oτo κεφdλαιo. T6λo9 τα κεφιiλαια 6 και 7 αo2goλo6νται με τoν σημασιoλoγικ6 πρooδιoριoμ6 δ6o τ6πων κατηγoρτ!ματo6 αντtoτoιχα: με τιq α2gρovικ66
o1θoει6 (atemporal relations) πoυ αvτι_
oτoι1o6ν στιζ γραμματικθg τdξειg των

-

επιΘ6των, επιρρημιiτωv, πρoΘ6σεωv και

με τιξ ενθργειεg (processes) πoυ

αντιoτoι-

1o6ν oτo ρτiμα.
To τρiτo μ6ρoζ, κεφιiλαια 8-12,εξετ6ζει τo πιΙlζ η συγκεκριμθvη Θεωρiα αντι-

μετωπiζει τη γραμματικη δoμτ]. o γεvι_
κ69 oκoπ6ζ τoυ τρiτoυ μ6ρoυ9 εiναι να
δεiξει πιilg θvα γραμματικ6 μoντθλo oαν
αυτ6 πoυ πρoτεiνεται εiναι oε Θθoη να πει
6λα αυτιi πoυ μiα πλτiρηs γραμματικf
oφεiλει να πει. To κεφdλαιo 8, <Valence
Relations>, εξετιiζει τι6 αρ2g69 πoυ δι6πoυν τoν σχηματισμ6 oδvΘετωv oυμβoλικrilν εκφ ριioεων απ6 απLbg oυμβoλικθ6
δoμ69 (με ιiλλα λ6για τo καΘαυτ6 θ,ργo
τηg o6vταξηg). To κεφιiλαιo 9 αναλδει
περαιτ6ρω την φ6oη των oυμβoλικιbν μoνιiδων και κιivει τov δια1ωριoμ6 μεταξ6
αυτ6voμων και εξαρτημ6νων oτoι2gεiωv
τηg πρ6τασηζ και πιiλι oε καΘαριi σημα-

oιoλoγικ6 επtπεδo. To κεφιiλαιo l0 εξετιi-

ζει και πιiλι την 6νvoια τηζ κατηγoριo_

πoiηoηg και την o2gθoη μεταξδ (γραμματικτr|g) δoμtig και συγκεtμεvoυ. Στo 1l
αναλ6εται μιιi oειριi απ6 o1ετικιi πρoβλ{ματα, 6πω9 η κατανoμτ{ των oτoι1εiων
στηv πρ6ταoη (distribution), oι γραμματικ69 τιiξει6 (μ6ρη τoυ λ6γoυ) και oι περιoριoμoiγια τov <καλ6 σχηματισμ6> (well_
formedness) τωv πρoτιioεων. Τθλog, τo
κεφιiλαιo 12 εξετdιζει τηv α16oη μεταξιi
των συστατικιirν (component) και τωv
o6νΘετων (composite) δoμιilv και κιivει
ειδικtj μvεiα oτιg 6ννoιεζ τηζ αναλυτικ6τηταζ (analyzability) και τηq μερικηg

GLoSsoLoGΙA
oυvΘετ6τηταg (partial compositionality).
'oooν αφoριi oτo τελευταto oημε[o, o

Langacker υπooτηρtζει dτι o1εδ6ν oε
καμμiα περiπτωoη oτηv γλιbooα oι ιδι6_

τητεζ τoυ 6λoυ δεv εivαι απ6λυτα πρoβλ6-

Ψιμεζ απ6 τιg ιδι6τητε9 των μεριδν.
H κατ' ανιiγκη περιoρισμ6vη παρoυoiαoη αδικεt τo βιβλto. Kατιi την γvιbμη
μoυ η πρooφoριi τoυ oυvioταται oε δ6o
κυ ρiωg oη μεiα: π ριbτoν για τi περιtγει 1ιtα
λεπτoμερti και εμπεριoτατωμ6νη παρoυ_
οtαoη των Θεωρητικιilν υπoΘ6oεωv πoυ

δι6πoυν 6λα τα μoντθλα τηg γεvετικlig

γραμματικη6 και τυπικlig (formal) oιjvτα-

ξη6' και δειiτερov γιατi πρooφ6ρει μiα

oλoκληρωμθvη εναλλακτικrj λ6oη, πρooπαΘιbνταζ vα παρακoλoυθrioει μbγρι τ6'-
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λoυg τιg Θεωρητικ66 oυv6πειεq τoυ μovτ6_

λoυ τoυ. 'Ioωg τo βιβλio να πιio1ει oε
oριoμ6vα oημε[α απ6 την αναπ6φευκτη
oε oγκιilδη θργα βιαo6vη κατιi την παρoυotαoη. Aπ6 την ιiλλη 6μωζ απoτελεt
και μiα απ6 τιg ελιi1ιoτεE πρooπιiΘειεg
(τoυλιi1ιoτoν αυττi την oτιγμη) να δoΘεi
μiα oλoκλη ρωμθνη Θεωρiα γραμματικτ{g
πoυ vα καλ6πτει 6λoυE o1εδ6v τoυζ τoμεtg πoυ καλ6πτoυv ωg τιδρα oι γεvετικ6g

γραμματικ6ζ με την πoλ61ρovη πλθoν
πρoToτoρiα τoυζ.
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Bahmani Nedjar, Grammaire fonctionnelΙe de Ι'arabe du Coran, KarΙsrυhe
(R.F.A.) 1988, 1dition d'auteur,4 voΙ., 486
p. + 548 p. + 524 p. + 284 p.
,Cet ouvrage est une thδse de doctorat
d'Etat, rθdig6e sous la direction du profes-.
seur Fernand BentoΙila et soutenue λ la

Sorbonne. C'est, λ notre connaissance,la
premiδre description grammaticale complδte de l'arabe litt6raire qui s'inspire de Ιa

th6orie fonctionnelle d'Andr6 Maπinet.
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Cette th6orie est λ Ιa base d'une quantitθ
consid6rable de travaux de langue frangaise qui θtudient les κdialectes> arabes
parΙ6s dans divers pays' surtout maghr6bins. En effet, presenter la grammaire

fonctionnelle d'une langue comporte la
prise en compte de corpus oraux et, partant, ouverts λ l'action des locuteurs et λ Ιa

dynamique qui rωulte des besoins de
communication (codification paπiculiδre

de l'6crit par rapport au caractδre de r6ali_
t6 premiδre de l'oral). or, on sait que les

choses ne sont pas simples dans les pays
arabes, qui souffrent plus (Maghreb) ou
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moins d'une situation de diglossie, surtout

de type 6crit-oral, dont on commence λ
peine, dans ces Ρ&Ys, de mesurer tous les
risques. Si l'oral se diffθrencie d'un pays λ
l'autre, l'6crit est, avΘc la religion, ce qui
est commun λ l'ensemble des Etats for_
mant la nation arabe. Le modδle de cette

langue θcrite, code hautement θlaborθ

(arabe littθraire), est la langue du Coran et
plus largement celle de la littθrature arabe
du Moyen λge, toute innovation θtant en
g6nθral d'ordre lexical (et ce, par Θmprunt
interne). Or, les difficult6s d'apprentissage
qui dθcoulent de cette situation (la langue
classique doit θtre enseign6e aux jeunes
Arabes dδs le d6but de leur scolarisation)

expliquent l'intθrθt d'une description indθpendante de Ι'arabe littθraire, qui serait
affranchie des incohθrencΘs et des a priori
de la grammaire arabe traditionnelle (λ
partir du huitiδme siδcle de notre δre;voir
ler vol., p. 7 de l'ouvrage).

Il faut souligner avant tout que l'ou-

vrage en question ne se limite pas λ l'arabe
coranique (ce que, par une sorte d'euph6-

nisme, annonce son titre) mais qu'il s'θtend λ Ι'ensθmble des prescripfions qui
concernent l'arabe littθraire et son <bon

usage). En effet, Ιe Coran n'θtant constitu6
que de quelques dizaines de milliers de
vers, la trδs riche littθrature arabe islami_
que s'est servie dans sa βriode formative
d'une quantitθ suppl6mentaire de donn6es
(ainsi, le dictionnaire le plus ancien contenait prδs de 94.fi)0 motsl), qui, dδs lors,
ont fait paftie de la langue 6crite. Corr6lativement, Ι'6tude en question n'est pas basθe uniquement sur le corpus ferm6 du Co-

ran (bien que les rδgΙes grammaticales y
soient exemplifiees de pr6f6rence par des
extraits coraniques) mais aussi sur les

l. Voir

David Cohen,

sθmitiques> dans

Ιe

/

Reviews

usages littθraires en cours, dont Ιe modδle
se doit d'θtre le Coran.

La mθthode et le plan de description

adopt6s par l'auteur suivent pour l'essentiel le type de grammaire pr6conis6 et mis

en oeuvre par Andr6 Martinet dans

sa

Grammaire fonctionneΙΙe du frangais (Pa-

ris

1979, 6d. Didier_Crθdif). D'aprδs ce
type de description grammaticale, on prθ_
sente d'abord Ιes classes des monδmes ou
unitθs significatives minimales sur la base
des

compatibilit6s entre classes (Ιnventaire

des classes), pour passer ensuite aux fonctions assum6es par divers types de syntagmes (Syntaxe), et enfin λ la Synth6matique de la langue 6tudi6e (composition,
d6rivation...). Dans l'Ιnventaire des
classes, la pr6sentation de chacune d'elles
comprend |'identiΙication des unit6s,
l'examen de leurs variations formelles, non
pertinentes pour la communication, qu'est
|eιr morphoΙogie, et, pour les classes d'u_
nit6s grammaticales, I'examen des valeurs
sθmantiques oppositionnelles de ces unitθs, qu'est |eιr axioΙogie. Dans la Syntaxe,

la pr6sentation de chaque fonction comporte θgalement son identification. Enfin,
dans la Synthθmatique, sont prθsent6s les
procθd6s de formation des synthδmes de la

lanμe

θtudi6e.
Ιl faut souligner que ce plan de descrip_
tion d'une langue n'a pas toujours θtθ suivi
tel quel par les fonctionnalistes (et qu'il n'a
ΘtΘ d6crbt6 par son auteur comme
θtant le seul possible);2 or, il semble λ cette

jamais

heure le mieux r6pondre aux besoins didactiques, puisqu'il va du plus simple
(compatibilitθs entre classδs) au plus complexe (d6limitation des fonctions), en prenant soin d'aplanir les complications dues

2. Voir Denise Franφis, <R6flexions sur le(s)
<Ι-es langues chamito-

Ιangage, sous la direc-

tion d'Αndr6 Martinet, Ρaris 1968, Gallimard, Encyclop6die de la Pl6iade, p. 1326.

<modδle(s)> de description fonctionnaliste>,

dans Lingaistique fonctionneΙle. Dλbats et
peιqιectives, volume pr6sentθ par Mort6za

Mahmoudian, Paris 1979, P.U.F., p. 2541.
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aux faits formels non pertinents au fur et λ
mesure de leur apparition dans le champ

d'θtude des faits linμistiquoment pertinents, et en laissant pour la fin la synthθmatique, θtude de la production d'unitθs
complexes du vocabulaire dont on n'a pas
λ exiger la maitrise totale avant l'acquisition de structures plus fondamentales.
Ιl n'est pas 6tonnant si M. Bahmani
Nedjar a choisi ce mθme type de pr6sentation en trois θtapes pour la description
d'une langue qui a besoin urgent d'une
grammaire plus objective ef praticable que
celles aujourd'hui en viμeur dans les pays

arabes, et qui, par ailleurs, est connue pour

les difΙicultθs notoires que pr6sente

sa

moφhologie. Des classes comme celles des
noms (en ce qui concerne le genre), des
nominaux numθraux, desnombres (duel et
pturiel), des pronoms personnels, des adjectifs et des subordonnants sont particu-

liδrement chargθes de <scories> morphologiques 1i6es λ l'histoire de la langue, oi il
est souvent difficile de d6paπager ce qui
est porteur de sens, mθme par raccroc, et ce
qui est variation formelle non pertinente.

La description

exhaustive et ration-

nelle de cette morphologie n'est qu'une des

vertus de l'ouvrage en question. L'auteur
entreprend, dans les deux premiers volumes, la description complδte des classes
de monδmes, tandis que, dans le 3e volume, il pr6sente I'ensemble des fonctions
syntaxiques et que, dans le 4e et dernier
volume, il fournit une liste d6taillθe des

proc6d6s de formation des synthδmes, en
particulier des proc6d6s complexes appelθs
schδmes (voir plus bas), dont il examine
l'axiologie; ce volume contient θgalement
l'θtude des accidents phon6tiques λ la frontiδre des monδmes et des accidents morphologiques lors de la <transformation>
des racines en monδmes. Ιl s'agit 1λ d'un
effort de pr6sentation globale de la langue
considθrθe, ce qui fait de ce travail une

de rθfθrence que doivent
consulter tous ceux qui s'intθressent λ l'a-

grammaire
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rabe.

Nous allons presenter ci-dessous un
certain nombre de remarques qui sont
avant tout destinθes λ fournir quelques indications relatives aux recherches que ce

vaste ouvrage rend possibles et

nθces_

saires.

Ιl faut d'abord attirer l'attention sur
l'absence d'une dθlimitation rigoureuse du
coφus,lequel semble θtre l'ensemble de la

tradition θcrite (arabe classique ou litt6raire). or, οeci va de pair avec l'absence

d'une introduction sμt6matique

au

contexte extralinguistique et paralinguistique (facteurs stylistiques, p.e.) de cette
vieille tradition, ce qui nous empθche de
p6n6trer les causalit6s premiδres de son
extrθme complexitθ morphologique, y
compris dans la syntaxe. Savoir que la langue du Coran θtait une sorte de koin6 de
tribus arabes et connaitre le mode d'impact des couches diachroniques et dialectales sur le code ecrit Ιors de son 6laboration, ou encore prendre conscience du fait
que la communication est ici sujette λ des
contraintes rθgulatrices du type du dis-

cours religieux, expliquerait bien

des

choses et surtout le fait que les notions
d'θconomie linguistique et de pertinence,
de central et de p6riphθrique, ou encore de
dynamique, doivent θtre consid6r6es en
I'occasion sous un autre angle que celui
dictθ par l'6conomie de l'oral.
L'absence d'une introduction syst6matique du type que nous venons d'esquisser
peut influer sur l'interpr6tation fonctionnelle des donn6es. Pour ne donner qu'un
exemple, l'auteur consacre une demi-page
aux synthδmes par figement (4e vol., p.
15),

qu'il d6clare rarissimes. Or, on peut

se

demander quel est le statut de termes frθ_
quents, dont certains rencontr6s dans le
Coran, comme Λi smi ||λhi/ <au nom de
Dieuυ (formule qui marque le d6but de
chaque section -sourate- du Coran), /'a
ra'ayta/ <est-ce que tu as vu?/qu'en penses-tu?> ou Λa'natu lllhi'alδ/<la mal6dic-
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tion de Dieu sur...>. Ces syntagmes fig6s et
bien d'autres sont classθs par l'auteur
parmi les unitθs asyntaxiques (οouvrant les

interjections de la grammaire traditionnelle), bien qu'il soit 6vident qu'ils constituent l'un des types de formules figθes qui

sont propres au discours religieux arabe;
leur exemple pose le problδme plus large
du statut fonctionnel des formules qui sont
plus (corpus hom6rique) ou moins prθsentes dans tout texte sacr6 et dans tout
discours rituel3.
Un autre point d'importance majeure
conοerne la pr6sentation quelquefois disparate des faits syntaxiques. Nous avons
dθjλ vu que l'auteur adopte le type de prθ_
sentation pr6conis6 par Andrθ Martinet,
ceci afin de doter l'arabe litt6raire λ la fois
d'une grammaire rationnelle et d'un outil
d'enseignement. Or, le souci de clarification didactique des compatibilit6s amδne
quelquefois l'auteur λ se r6f6rer simultan6ment aux compatibilit6s et aux fonctions lors de la pr6sentation des οlasses

d'unit6s plurifonctionnelles (ex. noms,
dans l'Ιnventaire des classes, ler vol.).
L'examen de ces fonctions est, bien str,

repris et parachev6 dans la partie syntaxique de I'ouvrage (3e vol.), sans pour autant
6viter une impression d'6miettement des
faits syntaxiques: les fonctions ne sont pas
dθfinies λ l'int6rieur des classes,'mais elles

sont mentionnθes comme faisant partie de
la dθfinition de ces cΙasses. Dans le type de
description pr6conis6 par Andr6 Martinet,
les compatibilitθs constituent la premiδre
θtape de la pr6sentation, et l'6tablissement
de celles-ci se trouve Θtre,logiquement,le
garant de I'existence des fonctions, pr6sent6es dans la Syntaxe (fonction impliquant
choix et une fonction 6tant assum6e par

3. Voir notre thδse Ιes exμnsions

casueΙΙes et

pr6positionneΙΙes dυ pr6diαt. Essai de syntaxe hom6riquq Universit6 Paris V, 1988,
notamment la lδre Partie.

dθfinition par une classe de monδmes

compatibles avec une classe de noyaux et
susceptibles d'entretenir avec ceux-ci des
rapports syntaxiques de types vari6s).
Ιl faut θgalement faire remarquer que
certains aspects de la langue considθrθe ne

sont pas, ou ne sont qu'imparfaitement,
6tudi6s, certaines lacunes ayant λ θtre
comblθes par des travaux λ venir. Ainsi, il
manque des indications statistiques qui

contribueraient λ donner une idθe de ce qui
est central et de ce qui est p6riph6rique
dans les relations syntaxiques, en particu-

lier dans les fonctions et dans les types

d'θnonc6s. Pour ne prendre que quelques
exemples, lorsqu'on examine les divers
types d'θnonc6 minimum, λ pr6dicat verbal ou non verbal (premiδre partie du 3e

vol.), des indications relatives λ la frθ-

quence de ces types d'θnonc6s auraient pu
donner une idθe de leur productivit6; lorsqu'on nous parle des <monδmes verbaux
non pr6dicatifs> (nom d'action, participe,
comparatifl, on ne precise pas s'ils ont de
pr6fθrence une rection verbaΙe (λ l'accusa-

tif) ou nominale (g6nitif ou tour prθpositionnel); or, d'aprδs les exemples citθs, le
deuxiδme cas semble θtre de loin le plus

fr6quent, aveο toutes les consθquences que
cela entraine pour le statut fonctionnel de
ce type d'unitθs.

Un aspect important de l'arabe littθ_
raire qui n'est couvert qu'imparfaitement
par Ι'ouvrage en question est le domaine
assez riche des diathδses. L'auteur inclut
bien une classe de la voix (λ un membre, λ
savoir le passif; Ι'actif est d6sign6 comme
<voix z6ro>) dans l'Ιnventaire; or, il existe

aussi une <voix du

b6n6Γrciaire> (ex.

/'ν'7iya zaydun kitδban/ oZayd s'est vu

donner un Ιivreυ; cf. angl. John was βven a
book),que Ι'auteur considδre comme n'θtant qu'une des valeurs du passif malgr6le
fait que ces deux voix apparaissent dans

des types d'6nonc6s syntaxiquement distincts (ainsi, les 6nonc6s λ deux objets λ
Ι'accusatif ne connaitraient que la voix du
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bθnθficiaire); cf. ΙΙ, p. 239, Ιll, p. 172-3.
Par ailleurs, on examine en synth6matique
diverses marques de la rθciprocit6 et des
valeurs rθflechie, passive et moyenne proprement dite
derniδre valeur 6tant
-cette
ici proche de celle de la voix moyenne du
domaine indo-europ6en. Or, il nous semble que les faits diathθtiques prθsents dans

une lanμe comme l'arabe littθraire sont
suffisamment abondants pour exiger un
traitement indθpendant dθtaill6 des changements structuraux qu'ils entrainent dans
l'6noncθ (retournement d'orientation diathθtique, modification de la valence verbale etc.), mθme si d'autres consid6rations,
comme l'absence d'un caractδre syst6matis6, pourraient amener λ classer (une partie
de) ces faits dans la synth6matique.
Nous allons poursuiwe par une sθrie de
remarques portant sur des points particuliers de la description. On commencera par
l'Ιnventaire des classes. on peut se de-

mander si I'auteur n'aurait pas pu faire
l'6conomie de certaines classes, en particulier de celles du monδme /du/ <dθtenteur
deυ et des noms de comparaison, qui ne

connaissent qu'une partie des compatibilit6s des noms, mais non des compatibilitθs
qui ne seraint pas aussi celles des noms: il

s'agirait lλ d'une diff6rence de vaΙence(aν
sens large) des unit6s οoncern6es, non de
nature. D'un autre cδt6, l'auteur classe
parmi les modes verbaux le nom d'action,
le participe et le comparatif. Or, ces labels
nous semblent couvrir des faits fonctionnels distincts.'Le nom d'action pourrait
θtre trait6 dans la classe des noms dans la
mesure oιi il semble disposer des mθmes
compatibilitθs que ceux-ci (λ l'exception
des nombres); d'ailleurs, les complθments

qu'il r6git sont d'habitude

marqu6s
comme 6tant des rθgimes de noms (gθnitif
tour pr6positionnel) et non de verbes. Ιl
'ou
s'agit donc, g6n6ralement, de synthδmes
nominaux. Les participes, eux, admettent
souvent des r6gimes λ l'accusatif objet,
mais d'aprδs les exemples fournis ils ont
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encore plus souvent un comportement de
ou nominauxsynthδmes
-adjectivaux
comme les noms d'action. Quant au comparatiξ les exemples cit6s dans l'ouvrage

nous apprennent qu'il n'admet que des
compl6ments prθpositionnels; ainsi, les

unit6s qui composent ce groupement doivent θtre consid6rees comme θtant toutes
synthθmatiques, et en -fait θtre traitθes en
tant qu'une sous_classe d'adjectifs. Ιl d6coule de ces consid6rations que les proc6d6s de formation de ces trois types d'unit6s
auraient dfi θtre traitθs en synth6matique
(surtout la trδs complexe morphologie du
nom d'αction) et non dans l'Ιnventaire des
classes.

Un autre point relatif au classement
d'unit6s conοerne certains types d'adverbes. on sait que l'ensemble d'ιlnit6s
ainsi dθnomm6 peut θtre difficile λ classer
selon les langues en ce sens que, s'il est
possible d'opposer ces unitθs λ tous les

autres monδmes d'une langue, en

re_

vanche, le d6tail de leurs compatibilit6s
fait qu'il est impossible de les classer sous
une seule et mθme rubrique. L'auteψr dis_
tingue 12 types d'adverbes; or, I'examen
attentif des compatibilitθs fait apparaitre
qu'il aurait pu faire l'6conomie de certains
de ces types.

Ainsi,le type

ΙΙ (adverbe

d'in-

terrogation) nous semble avoir les mθmes
compatibilitθs que le type V (comprenant
aussi, entre autres, des adverbes d'interrogation), λ savoir porter uniquement sur
des pr6dicats de genre d6termin6. Ce qui,
d'aprδs l'auteur, diff6rencie le type ΙΙ serait
le fait qu'une unit6 comme /'a/ porterait
6galement'sur des nominaux, p.e. dans /'a
'anta fa'altahλQa/ (est_ce que c'est toi qui
as fait ceci?>. Or, nous avons ici /'anta/
<toi> dans le rδle d'indicateur de thδme, ce
terme se trouvant ainsiprθpos6 au reste de
l'θnoncθ, sans que ceci permette de poser
que le point d'incidence de l'adverbe soit
ici un pronom. L'auteur ne pr6cise pas si
l'on peut avoir le mθme type de construction avec les adverbes interrogatifs de type
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V (λ valeur s6mantique
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<quand?>,

<<oιi?>,

<pourquoi?>, <comment?>), sans pour
autant exclure exprωsement cette 6ventualit6.
En οe qui concerne les adverbes de nθgation, ceux-ci sont partag6s en trois types,
vI, vIΙ et VΙΙΙ, distingu6s λ partir du fait

que les monδmes qui correspondent λ
ceux-ci d6terminent respectivement un
prθdicat verbal, un predicat sans copule et
un prθdicat θquationnel. or, les unit6s

'concern6es

sont, λ quelques exceptions
prδs, /es mΘmes, et l'on ne voit pas pour-

quoi il ne serait pas possible de les rassembler sous une seule et mθme rubrique,
quitte λ charger davantage la morphologie
d'un type unitaire d'adverbes de nθgation.
Ρour venir λ la Syntaxe (3e vol.), nous
ferons d'abord une remarque d'ordre mθthodologique. L'θtablissement de paradigmes de commutation et des critδres qui
permettent leur constitution sont parmi les
moments les plus cruciaux de l'analyse
et de la prθsentation. Sous ce rapport, les
classes de commutation posθes par l'auteur ne sont pas toujours d6gag6es λ partir

de critδres clairs. Ainsi, pour ce qui

concerne les termes jouant un rδle fonctionnel dθtermin6, l'auteur considδre que
le r6le de prθdicatoide sans copule peut
θtre assum6 non seulement par des noms'
des adjectifs et des paπicipes (ex. /sammaytu ha maryama/ ξe l'ai nommθe Marieυ) mais aussi par des tours pr6positionnels et par des subordonn6es entiδres; or,
on ne voit pas comment il peut y avoir
pr6dicatoide sans copule dans des θnonc6s
comme /'iπni 'ara ka νιa qawma ka fι
zalaΙin mubιnin/ <en vθrit6, je te vois, toi et
ton peuple, dans un 6garement 6vident>>,

ou /yahgibuna l-ahzabalam yadhabu/ <<ils
comptent que les factions ne sont pas parties, litt. ils comptent - les factions (acc.)
-ne pas + parfait - elΙes sontpafiies''(ΙΙΙ, p.
32 et 34). Ρour ce qui concerne le paradigme des termes jouant 19 rδle du point
d'incidence d'une fonction, on trouve sou-

vent des cas oιi manquent Ιes critδres d'θtablissement du paradigne. Ainsi, on nous
dit que le point d'incidence d'un syntagme

en fonction spatio_temporelle peut

(entre autres) un nom ou un adjectiξ ce

θtre

qui

n'est pas θvident λ paπir des exemples ci_
tθs, p.e. /ra'aytι l-hilala bayna s_sa|rabil

('ai

apergu le croissant (λ la) s6paration

des nuagesυ (ΙΙΙ, p. 259). Un problδme ana_
logue se posΘ λ propos des fonctions d'ex_

ception et d'accompagnement (p. 443 et
450) et de la proposition temporelle en

/id/

<<|orsque) (p.

297),qνisont supposθes

n'avoir pour point d'incidence qu'un nominal.

En outre, I'examen des fonctions fait
apparaitre que certaines d'entre elles corresponilent en rθalitθ λ des groupes de faits

fonctionnels qui devraient θtre θtudiθs
sous la rubrique d'une autrδ fonction.

Cette remarque concerne surtout les faits
regroup6s sous les rubriques <compl6ment
absolu>, <fonction emphatisanteυ et <fi_
gure θtymologique> (p. 200-14). on pourrait considθrer ces faits comme repr6sen_
tant un cas particulier de la fonction objet,
en ce sens qu'ils concernent des syntagmes
λ l'accusatiζ plus particuΙiδrement des
noms d'action d6riv€s de la mθme racine
que le monδme verbal, que ces syntagmes
saturent souvent la fonction objet et qu,ils
se mettent au nominatif lorsqu'il estpossible de mettre le verbe au passif (figure
6tymologique, p. 210). D'un autre c6t6,
l'auteur nous signale que le complθment
absolu recouvre la fonction emphatisante
et la figure θtymologique' et que celles_ci se
distinguent uniquement par le fait que la
premiδre n'est affectee que de l,article indθfini et que la seconde peut θtre affect6e
d'une s6rie d'autres d6terminants du nom.
Or, ce trait semble surtout concerner le
comportement de noms d'action particuliers (facteur sθmantique) plutdt qu'une

cristallisation syntaxique.

Ιl faut signaler aussi le cas de certains
groupes de faits que l'on trouve sous la

ΓΛΩΣΣoΛoΓΙA
rubrique d'uπe seule fonction alors que
leurs comportements diversifi6s mθrite_
raient qu'on les classe sous plusieurs rubriques distinctes. Cette remarque vaut en
particulier pour la <ιforrction spatio-tem_

porelle>, qui comprend des expansions
nominales λ l'accusatif en tant que compl6ments de lieu ou de temps, des proposi
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numθraux et les schδmes d'adjeαifs que
Ι'on trouve dans l'Inventaire des classes
sous les rubriques correspondaπtes. La

Synth6matique (4c vol.) comporte une
presentation des schδmes qui tient compte,
forcθment, de la classe δ laquelle appartiennent les synthδmes (adjectifs, tlc)ms,

(notions de postθrioritθ et d'antθriorit6,

verbcs et autres), et les faits que nous veπorκ de mentionner y auraient trouv6 naturellemeπt Ιeur place.
Notre revu€ critiquede t'oιrwage de M.
Bahmani Nedjar s'est voulue constrιrctiw
en vιle des travaux futurs dans le domaine
arabe et n'entame en rien l'indθniable valeur de l'entreprise. L'auteur a rθιιssi λ mener λ bon terrne un travail monumental et
λ doter la linguistique descriptive λ la fois
d'un ouwage utile pour les 6tudes arabes et
d'une grammaire qui s'inscrit dans le sil-

(usqu'λ>, <depuisυ etc.).
Quelques remarques sur la synthima-

liste.

tions locatives et des propositions tempα

relles de contemporanθΙt6 (<quand>, (pen_
dant que>, et <lorsque>)(ΙΙΙ, p. 258-306).
D'un cδtθ, on ne voit pas ce qui amδne
l'auteur λ regrouper ainsi les donnθes en
question (p.e., pourquoi amalgamer le
spatialet le temporel?); d'un autre cδt6, on
constate que plusieurs groupes de faits qui
se rθfErent λ des notions temporellοs, p.e.,
sont trait6s comme des fonctions distinctes

tique de Ι'arabe litt6raire avant de
conclure. on sait que la difficultθ princi-

laφ

de la meilΙeure tradition fαrctionna-

Fotis A. Κavoukopoulos
Universitθ de Crδte

pale dans ce domaine provient des procθ_
d6s dits κschδmes>, qui concernent la
construction de synthδmes λ partir de

comportant le plus souvent trois
consonnes, qu'on 6toffe de voyelles et,
θγentuellement, d'affixes diγcrs. Ce sont
surtout les schδmes qui fournissent λ l'a_
rabe c}assique son vocabulaire trδs riche
(voir plus haut), et qui sοnt, 6galeιπ€nt,
reφonsables d'une grande partie des com_
<<bases>,

plications morphologiques de la langue

(genre des noms, nombres etc.). Ιl est entendu que, dans tιΙTe grιιmmaire fonctionneΙle de l'arabe litt6raire, on doit bieπdistinguer entre les schδmes qui sont pour

quelque chose dans la formation de la

malque des monδmes grammaticaux

(comme les schδmes relatifs au genre et aux
nombres) et les schδmes qui d6terminent la

formation d'unitfo synth6matiques

des

classes lexicales. Sous ce rappoft, l'auteur

aurait pu inclure dans sa Synthθmatique
les

dizaines de schδmes des noms d'action,
synthθrnatique des nοrninaux

la partie

A propos du grec (coordinateur: Chistos.
CΙaiis), Jourιιλe d'λtufu No 11,23 ΑwiΙ
1988, Universit1 Ren6 Desaπtes, WR de
Ιinguistique g6nerale et appΙiquλe, Centre
de recherche linguistiq*ιe; Sαbonne, 1 98 8,
Ι03 o.

o

τ6μo9 αυτ69 απoτελεiταt απ6 τι6

ανακoινιiroειg μoνoτiμερoυ oυν6δριoυ
πoυ 6γινε oτη Σoρβ6vη στιζ 23 Aπριλioυ

1988 με Θθμα τη νθα ελληvικτj και με συμμετo1li Γιiλλωv και Eλληvωv γλωoooλ6_
γωv. To oυν6δριo αυτ6 oργιiνωσε o Kων_
σταvτινoυπoλtτη6 πρ6εδρo9 τoυ τμτiματo6 γλωoooλoγiαg τoυ πανεπιoττiμιoυ

Ren6 Descartes Xρ{oτo6 Kλαiρηg. Eivαι
πoλλot oι λ6γoι πoυ κdvoυv oτiμερα 6λo
και πιo επιτακτικti τηv αvιiγκη να γi,voυv
συστηματικ69 κι επισημovικιi κατo1υ-

3Φ
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ρωμ6νεζ φωνoλoγικθg, oυvτακτικ6g, λε-

ξιλoγικ6E και κειμενικθE 6ρευνε9 πιiνω

oτη v6α ελληνικη. Σημειιbvεται 6τι o συvτovιoττ(g τoυ oυνεδρioυ Xρ{oτoE Kλαiρηg εi2gε {δη πρoτεiνει 6να o2g6διo δριiσηζ για τη oυλλoγικιiπpoετoιμαoiα μιαg
λειτoυργικηq γραμματικτi6 τηg ν6αq ελ_
ληνικτiq, oε διεΘv6q γλωoooλoγικ6 oυvθ-

δριo πoυ 6γινε oτα Γιιtvvιvα τo

1978.

Σ6μφωvα με τo o16διo αυτ6, η περιγραφri
τη6 γλrδooα6 Θα oτηριζ6ταv oε ευρδτατo

κ6ρπoυ9 πρoφoρικιilν και γpαπτων γpησεωv, και η γλωooικ{ ν6ρμα Θα καΘoριζ6ταν αvτικειμενικιi (oτατιoτικιi). To μovoτ{μερo oυν6δριo για τα ελληvικιi πoυ

oργαvιilθηκε στη Σoρβ6vη εντιiooεται
στηv ευρ6τερη πρooπτικτi τηζ πρoετoιμαotαg μια6 τ6τoιαζ γραμματικηg, πoυ
oυoιαoτικιi δεv εγκαταλεiφΘηκε πoτt

(βλ.o'9-10).

oι αvακoιvιΙloειg πoυ διαβιiστηκαν
και oυζητliΘηκαν oτo oυν6δριo ιiταν 6ξη
oυνoλικιi και θα παρoυσιαστo6ν πιo κιiτω με oυvτoμiα, αφo6 oημειωΘεt 6τι η
oειριi με την oπoiα ακoιioτηκαν και δημooιε6ovται στo βιβλio δεν βoηΘιi (6πω6
oυμβαiνει oυ1νιi oτα oυvθδρια) oτην αvιiδειξη τηg Θεματικτig αν6λιξηζ πoυ τιζ χαρακτηρiζει. 'Eτσι, υπιiρ1goυν τρtα κεiμεvα' των Κλαiρη - Bentolila, Eλ. Παπαγεωργioυ και Φ. Καβoυκ6πoυλoυ, πoυ απoτελo6v αμιγεig γραμματικ69 πρooεγγiσειζ σε τoμεtg τηq γλrbooαζ (ρτ,iμα, 6νoμα,

μητρικlig γλιbooαg και πoυ ωE εφαρμoγη
τη6 θεωρtαζ σε συγκεκριμ6νo κoιvωvικ6

πεδfo ακoλoυθεt λoγικιi 6λεE τιq ιiλλεE.
AκoλoυΘεt η παρoυotαoη τωv αvακoιvιiroεωv με τη oειριi πoυ δημooιε6o-

νται στo βιβλio.
Fernand BentoΙila _ ΧρτioτoE Kλαtρη6:
αLes modalit6s verbaΙesι (αTα παρεπ6μεvα τoυ ριiματogυ), o. 7-25. Η ανακoi,νωoη

αυττi 16ωρiζεται oε τρtα μ6ρη: oτo πρrilτo

παρoυoιιiζovται επιγραμματικιi oι αρχ6ζ

τηg λειτoυργικliζ γραμματικιiE, oτo δε6τερo επιχειρεiται 6vα <Θεωρητικ6 ξεκαΘιi-

ρισμαD των πρoβλημιiτων πoυ αφoρo6v
τηv αναγvιΙlριoη τωv ρηματικcilv παρεπoμ6νωv εν γ6νει και στo τρtτo δtνεται o
κατιiλoγoq των ρηματικcΙrν παρεπoμ6vωv
τη6 ελληνικη6. Tα παρεπ6μενα αυτιi 1ωρiζovται oε τ6ooερι9 τιiξειq με βιioη τα

κριττ]ρια τηq (oυντακτικηg) συvαρμo_
oτικ6τηταζ και τoυ αμoιβαtoυ απoκλει-

oμoδ (o6μφωvα με τη λειτoυργικli γραμματικη, ανηκoυv σε μιακαι την iδια τιiξη
oτoι1εiα πoυ εμφαvtζoυv τι6 iδιεE συναρμoοτικ6τητεg και πoυ απoκλεtoνται
αμoιβαiα): α) oτιγμιαio, oυvτελικ6, β) να,
θα, αg, γ) παρελθ6v και δ) πρooτακτικli.
oι διιiφoρoι oυνδυαoμof των oτoι2gεiωv

αυτιilν δivoυν 6λoυ9 τoυg τ6πoυζ τoυ νεo-

ελληvικoιi ριiματog. Ag oημειωθεi 6τι oι

oυγγραφεfg δεν περιλαμβιivoυν τη μεσoπαθητικli φωvli στα παρεπ6μενα τoυ ρηματoζ και 6τι τη θεωρoιiν oτoι26εio παρα-

τδπoι πρoτιiοεωv) και απoτελo6v συvεπωζ ξε1ωριoτη εv6τητα' υπιiρ1gει μια
αvακoiνωoη τoυ K. Γεωργo6δη για τo λεξιλ6γιo πoυ λoγικιi Θα μπoρo6oε vα ακoλoυΘεi τιζ τρειζ πoυ πρoαvαφ6ραμε (η

γωγτiζ (d6rivation).

γιo)' υπιiρ1ει 6να κεiμενo τoυ H. Tonnet
για τη δια1ρoνiα τoυ τ6νoυ πoυ θα μπoρo6oε vα ακoλoυΘεi τα πρoηγoιiμεvα,

μθvoυ 6τι o εvικ66 θεωρεtται ωζ η (γυ_
μvli), απλτi μoρφτi (forme nue) τoυ oν6ματog) κι εκεivη των τρoπικιbv πρooδιo-

γλωooικτ{ περιγραφτi αρaiζει με τη
γραμματικri και καταλτdγει oτo λεξιλ6-

αφo6 η δια1ρoνικτd περιγραφli πρoδπoΘ6-

τει τη συγχρoνικη' τ6λo9,

υπιiρ26ει μια
ανακoiνωοη τoυ Γ. Mπαμπινιrilτη πoυ
αφoριi τη διδακτικη τηζ vεoελληvικηζ ωζ

Eλ6vη Παπαyεωργtoυ, αLes modalitλs

nominalesυ (αTα παρεπ6μεvα τoυ ov6ματo6υ), o. 2742. Λειτoυργικη παρoυoiαoη
των παρεπoμ6vων τoυ oι'6ματoζ' πoυ χω-

ρiζoνται oε δ6o τιiξειq: εκεivη τoυ αριΘμoδ (με 6vα μ6λo9, τov πληΘυvτικ6, δεδo-

ριζ6vτων. Tα τρoπικιi πρooδιoρiζoντα
διακρivovται σε α) oριoτικιi, δηλ. τo oριοτικ6 ιiρθρo και τα δεικτικιi aτoι1εtα αυτ6E o, εκεiνo5 o, τoδτo6 o, β) α6ριoτα,
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δηλ. τo α6ριoτo ιiρΘρo και τα καv6vαE,
κιiπoιo6, διιiφoρoι, oπoιooδη πoτε, Κ{iθε,
κιiμπooo6, αρκετ6E, μερικo{, oριoμ6voι
καιγ) ερωτηματικιi,δηL. τ{, π6oo6, πoιoζ

(τα δυo τελευταiα και ωζ Θαυμαoτικιi).

ΚωvoταvτtvoE ΓεωρΤ06δηq αVocabuΙaire de base et digΙoxieυ (ιιBαoικ6 λεξιλ6γιo και yλωooικτi διμoρφ{αυ), o. 43-5j.o

Κ. Γεωργo6δηζ, καΘηγητηg τηg ελληvικli6 oτη Σ1oλf AνατoλικιΙlv Γλωooιδν

τoυ Παριoιo6, ανι1vε6ει oτηv ανακoivω-

oli τoυ τιg λεξιλoγικ69 διαφoρ69 και
oμoι6τητε6 μεταξδ καΘαρε6oυoα9 και
δημoτικτ,j6 με βιioη τov κατιiλoγo τωv
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βαoικιδν εvνoιιilν τoυ Sιvadesh και εκΘ6_
τει τα o6vΘετα δεδoμ6να τηg oυν6παρξηζ
δημoτικτd6 και καΘαρε6oυoα9 στo σημε_

ριv6 νεoελληvικ6 λεξιλ6γιo. Στην iδια
ανακoivωoη τoviζετιiι τo εκφραoτικ6
6φελoE πoυ απoκoμiζει πρακτικιi η

γλιbooα απ6 τη o6ζευξη τωv δυo αυτιbv
λεξιλoγικιΙlv τηζ διαoτιioεων.
Henri Tonnet, αContibution λ Ι'histoire
de l'accent premier en greΦ (ιΣυμβoλη

στηv ιoτoρlα τoυ πρωτειλovτoE τ6voυ
στηv ελληvικτiυ), o. 5541. o Henri Tonnet, καΘηγηττiζ τηζ ελληνικli5 oτη Σ1oλη Avατoλικιilν Σπoυδιilv τoυ Παριoιo6
και συγγραφ6α9 τoυ ενδιαφ6'ρoντoq ManueΙ d'accentuation grecque moderne
(Κlincksieck, l984), παρoυoιιiζει την εξθ_
λιξη των αv6μωv> τovιoμo6 τωv oυδετ6ρωv σε ι (ov)και των Θηλυκιbv oε -α απ6
την επo1τ] τη6 εξιiλειΨηζ τηζ διιiκριoηg

μεταξ6 μακριbν και βρα16ων pb1ρ.ι,oliμερα. AvτiΘετα με μια διαδεδoμθvη γν6μη,
o τovιoμ6g oτη vεoελληvικli υπακo6ει oε

oυγκεκριμθvε6 τιloειg, πoυ αvιiγoνται
oυ2gν6τατα σε πρoγεv6oτερεE γλωooικ66
καταoτιioει6.
ΦeΙlτηE Kαβoυκ6πoυλo6, αLes auxiΙiaires
de pr6dication et Ιa copuΙe en grecυ (αTα
βoηθητικιi κατηγ6ρησηζ Kαι τo oυνδετικ6 oτα ελληvικιiυ), o. 65-75. Παρoυoιιiζovται τα εiδη κατηγoρημιiτων τη6 ελληνικtjE (ρηματα, απρ6oωπα ρι|ματα, διιiφoρα βoηθητικιi κατηγ6ρηoη6) κι επι-
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1ειρεtται η αναγvιbριση, η oυvτακτικτi
περιγραφli και η δειγματoληπτικτ! oτα-

τιoτικτd εξ6ταoη των μovιiδωv πoυ (εvεργoπoιo6ν> μη ρηματικιi κατηγoρliματα
(π.γ. εEμαι, γivoμαι,67ω, vα).
Γιcbργo6 MπαμπιvιcbτηE, αProbΙθmes
d'enseignement de Ιa Ιangue materneΙΙe Le cas du grecυ (<Πρoβληματα διδαoκαλiα6 τη6 μητρικli6 yλrbooα6 - H περtπτωση τηζ ελληvικιiE|, o. 77-96. Στην ανακoiνωoη τoυ Γ. Mπαμπιvιιirτη, καΘηγητ{
γλωoooλoγiαg oτo πανεπιoτliμιo AΘη-

νιilν, o1oλιιiζoνται oι ν6ε9 αvτιλ{ψειg

περf διδακτικτig γλωooιilv και παρoυoιιi_
ζoνται κριτικιi τα o6γ1ρovα oxoλικιi εγ2gειρtδια διδαoκαλiαζ τηξ ελληνικ{q. Στη
oυν61εια, υπoγραμμiζεται η κυκλικτi διαδρoμιi (επιoτρoφ{) τωv γραμματικιδν
θεωριιΙlv, κι επιχειρεtται η o6νθεoη των
πoριoμιiτωv τηζ o6γ2gρoνηq γλωoooλoγiαg και τωv στoιχεiων εκεtvωv τηζ παραδooιακτ,iζ γραμματικlig Θεωρiαg πoυ
επαv6ρ1oνται oημερα ωg αιτηματα τωv
εφαρμoγιilν τηζ γλωoooλoγiαg oτη διδαoκαλiα τηζ μητρικli6 γλιΙloοαg (επιoτρoφti oτηv κειμενικτi, oημαoιoλoγικη και
δια2gρoνικη διιioταoη ηζ γλιδooαg. επιoτρoφτ| στη γραμματικri με τη στεv6τερη

6ννoια, στo τρCιπτ6 λ6γo, oτην ερμηvεtα
τωv γλωooικιilν δεδoμθνων, oτηv αvαζriτηση καΘoλικιΙlν δoμιΙlv).

Συμπεραoματικξ oι αvακoιvιboειg
τoυ μoνoliμερoυ αυτo6 oυν6δριoυ κιiλυψαν 6vα αρκετιi ευρ6 φΦoμα τωv αξ6vωv
πoυ πρ6πει oτiμερα vα καλ6πτει η μελθτη

τηg ελληvικηg. Δεv 1ρειιiζεται να υπoγραμμιστεi η oημαoiα τ6τoιων εκδηλιb-

σεων για την πρoιilΘηoη τωv ερευvιbν πιivω στην ελληvικri και τηζ ιδ6α9 για τη

oδvταξη μιαg oιiγ2gρovηζ νεoελληvικlig
γραμματικηg.
Φιilτη6 A. Καβoυκ6πoυλo6

Παvεπιoτtiμιo Kρ{τηg
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Georgios Vizyenos, My Mother's Sin and
other Stoies; transΙ. by WiΙΙiam F. Wyatt,
Hanover and London University Press of
New EngΙand Ι988.

Vizyenos' stories, most of them Published betrreen 1883-84, mark a transition
in modern Greek Literature from historical novel to the so-called ethogτaphia,i.e.
realistic representation of people's customs and habits (the predominant genre in
late 19th century Greek fiction). Vizyenos
draιvs his characters and themes from everyday life. Yet his main interest does not
lie in realistic representation, but in study
of the psychology of his characters and the
ways

in which their psychology

affects

their perception of reality and determines
their attitudes. Viryenos' explorations into
psychology and into the relation betιγeen
and reality distinguish his
"pp.rrrrr"e
ιι,ork from his contemporary realistic fic_
tion and, from a different viewpoint, make
his stories particularly interesting to the
modern reader.
Vizyenos'best stories are nolv available to Engtish speaking readers thanks to
W.F.Wyatt's masterly and scholarly translation. Wyatt has translated into English
six stories: "My Mother's Sin", "Betιγeen

Peiraeus and NaPles", "'Who Was MY
Brother's Killer", "The Consequences of
the old Story", "The only Journey of Ηis
Life", and "Moscov Selim". The historical, cultural, linguistic, and geographical
information preceding each story is accurate, helpful, and frequently indispensable. Roderick Beaton's concise introduc-

tion is learned and provides valuable ways
of looking at Viryenos' ιιlork.
Ιt is beyond the scope of a brief revieιv
to enumerate the merits of Wyatt's translation (for which he was recently aurarded a
prizebythe Ηellenic Association of Trans_
iators). Ιnstead, we will focus on some of
the translator's stylistic choices and on his
general contribution to the study of late
lfth century Greek literature.

Wyatt conveys Vizyenos' style with-

out, however, attempting the effect ofjux-

taposition of the learned (καθαρε6oυoα)

and the popular idiom (δημoτικri)-agood
plan, since English does not offer a parallel
to the ideological, political, and emotional

significance ιvith which the two rival idioms \λrere invested in the late 19th century.
An attempt to render their contrast into
English would, therefore, be futile. On the
other hand, the English translation captures the most salient characteristics of Vizyenos' prose. The author/πarrator alternates long, often labμinthine, sentences
with one or more short sentences. The effect is a pleasant variation of tempo, ιvhich
usually sustains the suspense that Vizyenos creates. Ιn "My Mother's Sin'', for
instance, this is how the narrator describes
his frantic escape from the church (p. ι7):

"oταν {κoυoα τιiq λ6ξειq τα6τα9, πα_
γερd φρικiαoιg δι6τρεξε τd νεδρα μoυ
καi fiρ1ιoαv τd αι)τιιi μoυ νd βoυiζoυv.
Δiν {δυντiΘην ν' &κo6oω περιπλ6oν.
KαΘ' fiv δi oτιγμr\ν ε{δoν δτι f μ{τηρ
μoυ, καταβληΘεToα δπδ φoβερig dγωνiα6, Eπιπτεν dδραvrjg θπi τδv μαρμιiρωv, θγιb, dvτi vd δριiμω πρδg βo{Θειιiv τη6, θπωφελτ{Θηv τfrg εδκαιρiαg
νd φ6γω θκ τfr6 θκκληoiαg, τρ676ωv δg
Eξαλλog καi θκβιtλλων κραυγιiζ, δg
θdv τjπεiλει vd μi oυλλιiβη δρατδg αδτδ6 δ Θιiνατog.
oi δδ6vτεζ μoυ oυvεκρo6oντo δπδ
τoδ τρ6μoυ καi θγιδ Eτρε1gov καi dκ6μη

lτρε1ov. Kαi 1ωρig νd τδ θννoτioω,

εδρ6Θην Eξαφνα μακριiv, πoλδ μακρdν
τfrg θκκληotαg. T6τε θoτdΘην νd πdρω

τljν dvαπvoτjν μoυ καi θτ6λμηoα νd
γυρioω νd iδδ δπioω μoυ. Kαvεi6 δδv

μ'

θκυvτiγει.

Note how Wyatt conveys the effect of
the original by maintaining the length of
evΘry Greek sentencΘ in its place (pp. 8-9):

Ι heard these words, an icy
shudder coursed through my nerves
When

BιβλιoκριotεE / Rewews
and my Θars began to roar. Ι could hear
nothing more. And when Ι saw that my
mother, overcome by her frightful anguish, was falling limply onto the marble slabs, instead of running to her assistance I took the opportunity to dash
out of the church, running in a frenzY,

and crying out as if Death itself incarnate ιvere threatening to seize me. My
teeth chattered from fright, and Ι ran

and kept on running. And ιvithout
realizingit

Ι

suddenlyfound myself far,

far away from the church. Then

Ι

stopped to catch my breath and dared
to turn to look behind me. No one was

chasing me.

Particularly succesful are those renderings whereby the English translation preserves the sound as ιvell as the color or the
ambivalence of the Greek. Ιn the following
passage a village ιγoman describes to her

son (the narrator) an inοident from his
childhood, "My Brother's Killer" (p. a3):
'EνΘυμτiΘηκα τδν μακαρiτη τδv πατ6_
ρα σoυ κι θνΘυμτiΘηκα πιδ6 μιd τθτoια
παραμovτi, odν εΙδε6 τoi κ6oμoυ τd

παιδιd πoδ κρατoδoαν τ}6 ooυρβιig
καi oo6ρβιζαv τoδg dvθρrΙlπoυζ μig

oτδν δρ6μo, πfrρεq καi oδ μιd oκo6πα
καi rρ2gιoεg νd 1τυπig τδν πατθρα σoυ
oτ{v p6"xη καt νd τδν οoυρβiζηq:
<Σo6ρβα, oo6ρβα, γερδ κoρμt, γερδ

oταυρi, δλo γειιi καi διivαμι, καi τoδ

xρ6ν'γερob.

Ιn order to preserve the sound and the
color of the narration Wyatt coins an English verb, rightly ιve think Φp. 57-58):

Ι

remembered your deceased father,

and Ι rememberedthat onone such day

before Epiphany, when You saw everybody else's children carrying sorb
.branches and "sorbing" people in the
street, you \ι,ent and got a broom and
began beating your father on the back

and "sorbing" him: "Sorbs,

sorbs!

strong of body, strong of spine, full of
health and strength all year be thine!"

Our second example is a passage from

"Moscov Selim" in rγhich the narrator
describes hoιιl the Russians managed to
ingratiate themselves ιvith their Turkish
hostages Φ. 290):

"o,τι δδν κατωρθcδθη διd τfrg λεovτfrg
θπετυγ1ιiνετo λιiΘρα- διιi τfrg dλωπεκfrg.

Lion skin and fox are, of course, used here
metaphorically (strength vs. shrewdncss),
but the homoioteΙeufon (λεovτfrg, dλωπεκfrg) suggests a pun, i.e. dλωπεκfrg
stands both for the fox and its skin. Wyatt
produces the implication of the homoioteIeuton in his translation keeping thus the
play on the literal and the figurative meaning of the two ιvords (p. 219):

What ιvasn't accomplished with the
lion's skin succeeded furtively with the
fox's.

Wyatt translates to the letter ιγithout

ever missing the spirit of the original. His
translation will prove valuable to the read-

er with no Greek and to the specialist.

Those interested in Greek culture can now
take a glimpse at a world ιryhich has left but
a few traces behind and yet is crucial for
,the appreciation of Greek sensibility. For
the specialist ιvith no solid background in

ancient Greek ιιd kathareuousa Wyatt's
transΙation and notes are an indispensable
and reliabΙe source of reference.
My Motherb Sin and other Sfoπ'es is
Wyatt's second contribution to the study
of late 19th century fiction. Ιn 1982 he
published his translation of A. Karkavitsas'noveΙ, The Beggaη which displays the
samo commitment and respect for sense
and style. The earlier translation is also
annotated and includes an Appendix in
which P. D. Mastrodemetres has provided
a minute account of Karkavitsas' life,
work, and times. Ιt is a happy coincidence
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that shortly after Wyatt's publication of
the Beggaη A. Papadiamantis' The Murderess appeared in English in Peter Levi's

translation (1983) as ιryellas a selection of
Papadiamantis' short stories, translated
by Elizabeth Constantinides (Tales From
a Greek ΙsΙand, 1987). Thus lovers and
students of Greek literature have noιγ access to the work of the three writers ιvhom
Kostis Palamas considered the best of their
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generation. Comparative study will provide a fuller picture of 19th century fiction
and will shed light upon the individuality
and merits of each author. Needless to
stress, Wyatt's contribution to the study of
a long neglected period of Greek literature
is invaluable.

Lucia Athanassaki
Brown University

