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oΙ xΙoYMoPΙΣTΙΚoΙ MΗxANΙΣMoΙ ΣTΔ ΚoMΙKΣ:
ANAΛYΣIΙ THΣ ΣEΙΡAΣ ΙΣToPΙΩN ToY AΣTEΡΙΞ1
ΖΩH ΓABPΙHΛΙΔOY & BΙΛΛY TΣAKΩNΑ

Ιn this papeη we present the variety of humor mechanisms found in the Greek translation
of the French comics series of Astirix. We propose that these mechanisms are related both
to the content οf these stories and to its codification via linguistic and visual means. More-

oveη it is argued that many of these mechanisms can be fοund in other comics series as
ιγell. Finally, our analysis shοιvs that there ιΙre two "levels'' of humor in the Αsterix series:
the first one can be easily recognized and appreciated by the majοrity of readers, ιvhile the
second one draws on pragmatic (histοrical and cultural) knowledge which is usually available to more sophisticated readers.

1.

Eιοαγωγri

Σε πρoηγoιiμενη δημοοi,ευoη μαζ (Γαβριηλ[δoυ & Tαdxωγα 20f4), παqoυoιαoαμε τQεtE απ6 τoυg μηχαγισμor}g παqαγωγηE xιotiμoq ατα x6μιχE, oι oπoi,oι μdλιοτα o1ετiξoνται dμεoα 61ι τ6αo με τo πεqιε16μεν6 τoυg xαθεαυτ6 6αo xυρ1ωζ με την xωδιxoπoi,ηαη τoυ. Συγxεxgιμ6να, αναλr}σαμε τιζ απoχλi,αειg αε
γλωααυx6 επ(,πεδo, την υπεQβoλιxη xαι αoti1.ι,|3ατη απεtx6νιoη των ηριilων χαι,
τoυ σχηνιxoli των ιoτoρυιilν, xαθιbg χαι την απ6xλιoη απ6 την <<χανoνιχη>> xαι
<<ισoQQoπημ6γφ χaηση δr}o oημειωτιχωγ xωδixων, τηζ γλιilooαg

χαι τηζ ειx6-

ναg. Eπιλ6ξαμε για τη μελ6τη μαζ τη αειρα x6ψιxg τoυ Αοτεq(,ξ, γιατi, τιE τελευταi,εg δεxαετiεg ε(,γαι ιδια(,τεqα γνωοτη χαι αγαπητη οτo ελληνιx6 xoιν6. H με-

γαλη διαδoαη χαι επιτυ1i,α τoυ Aoτερiξ, τ6αo στην Eλλdδα 6αo xαι oτo εξωτεqιx6, φα(,νεται να oφεi,λεταt σε μεγdλο βαθμ6 oτο 1υoιiμoQ των ιoτoqιιilν τoυ.
Ωoτ6αo, θα πqθπει να σημειιitαoυμε 6τι o <<πgωτ6τυπoζ)> Aoτεq[ξ μιλαει γαλλι1. Θα Θ6λαμε γα ευχαQιοτηooυμε θερμα τηγ χ. Θεoδοolα Παυλ[δoυ για τιE παρατηρησεLζ τηζ Ιlαυ τLζ βιβλιoγραφυxbE αναφορ6g πoυ μαζ πgdτεινε. Eπ[αηg, ευ1αριοτotiμε

θεqμι0 ττrν τι,MdQω KαxQιδη χαι τoγ x. Aqγfqη Aρxdxη για τι6 επιοημανoειE τoυζ
xατa" τη συγγραφri τηE παρotiααg εργαohE, xαθιbg χαι τoγ x. Ni,xo Λαβtδα για τιE
παqατηqτiσειE τoυ oτην τελιxη μoqφιi τoυ παρ6vτog xειμ6νoυ.
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xaxαι εiγαι

πQoτ6ν τηζ γαλλιxηE xoυ}ιτofqαg. Η ελληνιxη θxδooη ειναι πqoΤoν
μεταφQασηζ, δηλαδη δευτεgoγεν6g xεiμενo2. Moλoν6τι τo 1ιoιiμoq θθτει πoλλα

χαι πoιχ[λα πqoβληματα xατα τη μετdφQαση τoυ (βλ. μεταξr1 dλλων Chiaro
1992:77-99 xαυ Antonopoulοu 20Mαxαι2Φ4β), xαρη στηγ ιxαν6τητα χαt τηγ
ευαιαθηoiα τωγ μεταφQαoτιilγ o <'EλληναE> Αoτεqi,ξ xαταφ6qγεt να διατηρεi

τo xιoιiμoQ τoυ αε μεγdλo βαθμo. <Αλλoiωση> μJ[oQεi, γα υπdqxευ oε oρυαμ6νεg
περιπτιiloειE, 6πιυ9 ε(,γαι μεταξιi dλλων η απ6δoοη τωγ xυqlιυν oνoμd,τωγ των
ηριbων η τωγ λoγoπαιγγi,ωγ στoυE μεταξri τoυE διαλ6γoυg3.

Στην παρotioα δημoolευση επανεq16μαoτε για γα διερευνησoυμε εxτεγ6ατεQα τoυs χιoυμoQιoτυxo$g μηχανισμoιig, 6πωE εμφαν[ξoνται oτιg ελληνιx6g μεταφqdοεtE τoυ Aοτεqi,ξ xαι γiνoνται αντιληπτoi απ6 τo ελληνιx6 xoιν6. Στ6χoζ μαζ εi,ναυ, επioηg, να αναδε[ξoυμε πιilg oι χιoυμoQιoτιxo[ αυτoi μηχανιoμoi παqdγoυν δtio διαφoqετιxα <<επtπεδα>> 1ιoιiμoq στoν Aατεqiξ χαι <υπαγoqειioυν>> δtlo διαφoqετιxα επiπεδα ανdγνωoηζ τoυ xευμ€νoυ. To πqιilτo, εtixoλα
αγαγγωQ[oιμo απo 6λoυζ, απαντα οτην πλειoν6τητα τωγ x6μιxg' τo δεtiτερο,
αναγνωQiαιμo απ6 πιο <<υπoψιαoμ6νoυ9> αναγνιilοτεg, πqoUπoθ6τει εγεQγoποi,ηοη .<ειδιxιilν> γγωστιπιilν αxηματωγ (scripts, βλ. 2.) γtα την απoxωδιxoπoiηση τoυ.

Axoλoυθιilνταg τoγ Αttardo (2001:.32), o oπoioE υπoστηQiξει 6τι απαρα(,τητη
πqoiiπ6θεση για να 61oυμε 1ιoιiμoρ εi,ναι η tiπαqξη εν6E σημειωτιxoti xιbδιxα,
εξετdξουμε τα x6ψιxg ωE αφηγηματιx6 εlδog για την παQαγωγη τoυ oπoioυ
χQησιμoπoιoriγται διio διαφoqετιxol σημεtωτιxo[, xιbδιχεt: η γλιΙloαα (γλωαoιx6g xιilδιχαE) χαι η ειx6να (oπτιx6g πιbδιxαg).'Eτσι, ερευνοιiμε πιbg παqdγεται
1ιotiμoq μ6αα απo τo παιxνiδι των δημιoυqγιilν τoυ Αoτεqlξ με τoυζ xιbδιxεg
πoυ χQησιμoπoιoι}γται για την παQoυαiαoη τωγ πεQιπετειιilγ του ηgωα (βλ.
επiοηg Tαxoιiδα 2ao2: 22). Tαυτ61qoνα, αγαλυoυμε χαι τo χιoυμoριοτιx6 πεgιε16μενo των ιατoριιilν τoυ Αoτεqiξ xαθεαυτ6.
Η ανdλυση χαι η αημααi,α τoυ ιστoQιχorl, γεωγραφιxoti, χoιγωγιoλoγιxori η
ιδεoλoγιxoιi υπoοτριilματog χαι πεQtε1oμ6νου τηE συγχεxgυμ6νηg αειqαg (Mαqτιν(,δηg 1998: 45 xαι vπt Royen & van derVegt 2ω2xαιZoM) δεγ θα απαo1oληooυν την παQοrioα μελ6τη _ παρd μ6νo στoν βαθμ6 πoυ oQισμθνεg τ6τoιε9
πληqoφoglεg αυμβdλλoυν στη νoηματιxt1πqooθγγιση χαι στην απειx6γιση τωγ
ιoτoqιιilν-αυτιilν. T6λo9, θα πρ6πει απ6 την αq1η να σημειιilooυμε 6τι πoλλ6g
απ6 τι5 παQατηQηοειg μαE φαiνoνται μαλλoν να ιαxtioυν για τα x6μιxg γενιx6τεQα xαι δεγ πεgιoqi,ξoνται οτη oευqα τoυ Αατεq(,ξ (Saraceni 2003).
2. Για την παρoιioα εργαo[α μελετηθηχε τo οtiγoλo τωγ tστoQιιilγ τoυ Αοτερi,ξ oτην ελληνιxη τoυg μεταφQαση απ6 τιg εxδ6oειg Mαμoυθx6μιξ.
3. H oιiγxQιση τωγ χιoυμoQιστιxιilγ μη1ανιομιilγ πoυ χQησιμoπoιotjγται οτο γαλλιx6
πρωτ6τυπo χαι 6oωγ επtστQατεΦογται γυα τη μετdφραοη τηζ οειραg oτα ελληνιxα θα
ηταν αναμφυoβητητα εξαιρετιxα ενδιαφ6ρoυαα, ξεφεtiγει 6μω9 xατα πολιi απ6 τουg
oτ61oυ9 τηg παqoιiοαg μελ6τηζ (βλ.παραxατω).
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o oqιομ6g τoυ χιoιjμoQ

Για την πεQιγQαφη xαι τηγ εQμηγεια τoυ φαtνoμθνoυ τoυ χtofμoQ 61oυν πQo-

ταθεi, τQειζ xriριεg θεωρiεg (η oμαδεg θεωριιilν): η γνωοτιxη θεωq[,α τηζ ασυμ-

βατ6τητα5 (incongruity theory)a, η χoιγωνιoλογιxη θεωqiα τηζ ανωτεgoτηταE
(superiority theory) xαι η ψυχαγαλυτιxη θεωρiα τηE ιpυηιxηg εxτoνωαηg
(release theory'για αναλυτιxη παgoυαiαoη των θεωqιιilγ αυτιbν, βλ. μεταξri αλλων Raskin 1985: 3Ο-41 xαι Attardo 1994:47-50).
oι θεωQiεg αυτ€g δεν αλληλoαναιροtiνται, αλλα αλληλoαυμπληqιilνoνται: χαθεμια τoυζ φωτ[ξει μια διαφoqετιxη πλευgd τoυ χιoυμogιoτιxoti φαινoμ6νoυ, με
απoτ6λεαμα η oriνθεoη τoυζ να μαζ δiγει μια πληρ6oτεqη ειx6να τoυ (Raskin
1985: 30, 40 xαι Davis 1993: 6-7). Ωoτ6αo, oqιoμ€νoι μελετητ69 τoυ xιoιlμoq,
6πωE o Morreall (1983: 18-19), επιαημα[νoυν 6τυ η θεωρiα τηg ααυμβατ6τηταg
θεωρεiται η xατεξoχηγ θεωρ(,α για την πεQtγQαφη xαι την εQμηνε(,α του xιoυμoρ
εν γιiνει, επειδη μπoQε[ μ6νη τηζ να εqμηνεriαει τo 1ιoriμoq oε 6λε9 τιg εxφανoειg
τoυ. Σε αντ(,ατoι1o αυμπ6qααμα ε11ε xαταληξει νωq(,τεqα χαι o Αttardo (1994: 13): επι1ειριitvταg να ταξινoμηαει τιg θεωqi,εζ γtα τo 1ιοriμoρ, εντd,ooει τη Θεωqiα
τηg αoυμβατ6τηταg oε εxεiγεE πoυ ατo1εtioυγ στoγ πqooδιoριoμd τηg <<oυοi,αg>>
τoυ φαιγoμ6νoυ, αφori η θεωgiα αυτη πqooδιoqi,ξει τιg απαgαiτητεζ'{αL επαgxεig
ουνθηxεg εμφανιoηs τoυ. Αγτiθετα, oι υπ6λoιπεζ θεωρiεg πεqιγqdφoυν τoυE
oτ61ου9 τoυ xιotiμoQ χαι τo ιpυ1oλoγιx6 πεqιεβμεγo πoυ απoδlδεταt σε αυτ6.
T6λo9, πρooεγγiξoνταg τo 1ιor1μoρ απ6 παθαqd ιpυ1αναλυτιxη πλευQα, o Matte
(2ω1) xαταληγει χαt αυτ6g στo συμπ6qαoμα 6τι τo 1ιotiμoq 6wωg ατηq(,ζεται

στηγ αoυμβατ6τητα χαt ot δtio dλλεg θεωρiεg αναφ6qoνται xυgiωζ στα xlνητρα
πoυ ωθoι}ν τoυζ ανθqιbπoυζ να xανoυγ xιoιiμoq xαι 6xι oτo 1ιοtiμog xαθεαυτ6.

Δεδoμ6νoυ, λoιπ6ν, 6τι στηγ παqofαα μελ€τη εoτιαξoυμε στoυE μηχαγt-

oμοιig τoυ 1ιotiμοq 6πωg εxδηλιilνoνται μ6oα απ6 τη μoaφη χαι τo πεqιε16μενo
των x6μι'{ζ, tιαL 61ι ατιg χoινωνιχ6g η Ψυxoλoγιx6E πqoεxτααειζ η επιδqdοειg
πoυ ιtJτoQεi να 61oυν oι μηχαγιαμoi αυτo[ στoυζ ανθρΦπoυg, oqiξoυμε τo 1ιoι1μoQ με βdoη τη θεωρi,α τηE ασυμβατ6τητα9.
Η Θεωqiα αυτη για τo 1ιoriμoρ θ1ει τιg qlξεs τηζ στιζ απ6ιpειg του Κant xαι
τoυ Schοpenhauer για τo γθλιo (βλ. Raskin 1985: 31). o μεν Κant υπoοτηqi,ξει 6τι
<τo γ6λιo 6ψ1εται αττ6 μια πρooμoνη πoυ αιφγιδi,ωg xαταληγει στo μηδθνr5. o δε
4. H Kωατioυ απoδ[δει τoγ 6ρo incongruΙty ωg ααυμφωνtα (2W2:65). Toγ 6qo αoυμβατ6τητα' πoυ πQoτιμαμε εδιb (βλ. επ(oηg Todxωγα

zru), χQησιμoπoιε[ η Kωγoτα-

γτιγlδoυ-Σ6μoγλoυ (2001: 34, υπooημε[ωaη 11), πρoxειμ€νoυ γα μεταφqαοευ τoν
γαλλιx6 oρo incongruiti, xαΘιbg χαι η Tαxotiδα για τη απ6δooη τoυ αγγλιxoιi 6ρoυ

incongruity (2W2:5). Σε πρoηγoιiμεγη εQγασiα (Tοαxωνα 2000: 131), o 6QoE 61ει μεταφQαστε t ωg αναxoλoυθ[α.
5. Η μεταφQαση τηg αxριβorig διατriπωσηζ τoυ Kant πqo6q1εται απ6 τoν θλληνα μεταφραοτη τoυ 6ργoυ τoυ Bergson για το γ6λιo (1998: 73).
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Schopenhauer θεωQεi 6τι αιτια τoυ γ6λιoυ ειναι η ξαφνιxη αντ(,ληψη τηE ασυμβατ6τητα9 ανd,μεoα σε μια 6γνoια χαι στα πQαγματιχd αντιχε(,μενα πoυ 61oυν συο1ετιατε(, με αυτη'τo γ€λιo δηλαδη εiγαι η 6xφQααη αυτηg τηg αoυμβατoτηταg.
'Eτσι, 61oνταg ωg
βαoιx6 αxoπ6 τo γ6λιo, τo 1ιoυμoρ αυν(,αταται στηγ αντi-

θεoη ανdμεoα στo πQαγματιx6 χαι τo μη πQαγματιx6. Πqoxriπτει απ6 την
αoυμβατ6τητα, δηλαδη την ασυμφωνi,α πoυ υπdρxευ ανdμεσα στo τι αναμ€νεταt χαι στο τt τελιxd oυμβαiνει σε μtα xατd,οταoη η oε 6να xεLμεγo. Δrio διαφoqετιx6g, αντiθετεg η αταi,ριαατεg ιδ6ε9 η xαταοτdoειg oυνδυdξoγται, εμφαν1ξoνται μαξt xαι παqoυαιdξoνται i:τoυ, ιitoτε να 61ουν 6να oημεio επιxdλυιpηE. Eγ
oλ[,γoιg, τo 1ιoriμoq βαoi,ξεται στηγ ανατQoπη τωγ πqoαδoxιιbν πoυ 61oυν oι
dνθgωπoυ ογετιxa με μια xαταoταoη (πqβλ. Κωoτloυ 2Φ2:232-233). Αρlα, oε
6να xιoυμoQιστιχo xε[μενo, xαθoqιατυx,i1g οημαο(,αg εi,ναυ τo στoιχεio τηE Εxπληξηζ, που ειααγεται με τη ν6α πληgoφoρlα η oπoiα εiγαι ααιiμβατη πQoE τα
ωg τ6τε δεδoμ6να η πQoζ 6,τι Θεωqεiται <<χαγoνιχ6> η αναμεν6μενo στo συγχεxριμ6νο επιχoιγωνιαx6 πεqιβdλλoν.
oι πιo αtiγxqoνεg γλωoooλογιx6g θεωq[,εg για τo 1ιotiμog, δηλαδη η σημααιoλoγιxη-πqαγματoλoγιxη θεωqlα τoυ Raskin (1985) γtα τα αγ6xδoτα χαι η
Γενιxη Θεωρ('α γLα τo Γλωoαιx6 Xιoυμoρ (General Theοry of Verbal Ηumor)
τoυ Attardo (2001), πoυ απoτελεi εξ6λιξη xαι επ(xταση τηζ πQoηγot}μενηg, πεqιγgαφoυν την ααυμβατ6τητα ωg αντ(fiεoη ανdμεσα σε γνωατιxα oxηματα
(script opposition), τα oπolα αγαxαλoriγται στoν νoυ τoυ αποδθxτη με βαoη
6αα παqoυαιdζoνταt στo xεi,μενo. H παqοιioα μελ6τη oτo1ειlεt στη διερεriνηoη
χαt τηγ παQoυσιαοη τθτoιoυ ε[δoυg αντιθ6oεων αναμεσα σε γνωατιxd o1ηματα,
τα οπoiα βαo[,ξoνται τ6oo ατη γλωoαα 6oo χαι στtζ ειx6νεg τωγ υπ6 εξθταoη
xoψιxg. Eπιπλ6ογ, θα υπoστηqlξoυμε 6τι, oε αυτ6 τo χειμενιx6 εlδog (τoυλαxιστoν στoγ βαθμo πoυ μαζ τo επιτq6πoυν τα δεδoμθνα μαg), xιoriμoρ μπoρεi, να
πqoxfπτει χαι απ6 την αotiμβατη' δηλαδη τη (μη αναμεν6μεγη>> χaηση των δtjo
σημειωτιxιilγ xωδtxων, τηg γλιboσαE }tαι τηg ειx6ναg.

3.

XιοιiμoQ στo περιε16μεγo τωγ x6pιxE

Tα xoψυxg λ6γω τoυ χατεξoxην φανταστιxo$ xαι αυxνd μη gεαλιoτιxoιl πεQιε1oμ6νoυ τoυE πgooφθqoνταt για xιoriμoq, αxqιβιilg επειδη μπoqoriν να εμφαν(,ξoυν μεγαλr}τεaεE η μιxq6τεqεg απoxλi,οειg απ6 την πQαγματιx6τητα. Oι αoυμβατ6τητεg αυτ69 αφoρoιiν αφεν6g τoν x6oμo πoυ αναπαq(,αταταt oτιg αφηγηαειg αυτ69 oε α16oη με την πQαγματυx6τητα, 6πω9 μαg ε(,ναι γνωατη απ6 την
εμπειg(,α μαζ, αφετ6ρου αφoqofν τιζ πQoσδoxlεg πoυ διαμoqφιilνoυν oι αναγνιilατεg για τo αφηγηματιx6 οιiμπαγ χαt τo πωg αυτ6 τo otiμπαγ τελιxd διαμoqφιilνεται μθoα απ6 την εξ6λιξη τηg πλoxηs (π.x. αγαχQoνιομoi).
Eγα oημεio πoυ θα πq6πει να διευxqινiooυμε ηδη απ6 την αqxη ε[,γαι 6τι oι
ιoτoρi,εg του Αατεqiξ, αν xαι xατεξoχην χιoυμoQtoτυx€g (6πωE θα δεlξoυμε στη
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συνθχεια), δεν διαθ6τoυγ πoτ6 ανατQεπτLxo'η απQ6σμενo τ6λog. To τ6λo9 εi,γαι
παντoτε τo αναμεν6μενo, δηλαδη ευτυ169 για τoυζ Γαλατεg πQωταγωνιστ6ζ,
χαι πλαισιιilγεται απ6 τo xαθιερωμ6νo γεtiμα με τα αγqιoγotiQουνα. Θα λ6γαμε,
λoιπ6ν, oτι, otiμφωνα με τηγ χατηγoqιoπoiηση τωγ χιoυμoQιoτιxιilν αφηγηαεων πoυ πρoτεiνει ο Αttardo (2001:.29), oι ιατoqiεg αυτθg δεν ανηxoυν στιζ χιoυμoQιστιx6g αφηγηαειg που 61oυν δoμη ανεxδ6τoυ (δεν πεqιθ1oυν δηλαδη
αγατQoπη oτo τ6λo9 τoυE), αλλd oε εxε(,νεE στιζ oπolεg τo xιot}μoQ εντoπ[ξεται
oε πoλλd xαι διαφoρετιxα oημεi,α μ6oα οτo xεiμενo.
Στην παqofαα εν6τητα, θα εξετdσoυμε τoυζ βαoιπ6τεQoυζ χιoυμoQιoτιxotig
μηχαγυσμοtig που εντoπiξoγται στo πεqιε76μενoτων ιοτoqιιbν τoυ Aoτεqi,ξ. Σε
αυτ6g τιE πεQtπτιboειg, oι αoυμβατ6τητεE xωδιxoπoιoιiνται ε(,τε μ6οω ειx6ναg
εiτε μ6αω γλιbooαg ε[,τε xαι μ6oω τoυ αυνδυααμot1 τωγ δι1o xωδi,xωγ. Tθτoιεg
ε(,ναι τα χαQαχτηριoτιxα των ηριilων, τα χιoυμoQtατιxαΥxΨΧ, τα χιoυμoQιστιxα επεια6δια, oι αγαχQoνιoμoi, οι διαxειμενιx6g αναφoq6E χαι oι αoriμβατεζ
ερμηνεiεE πoυ δi,νoνται απ6 τoν αφηγητη.
3.1. Tα χαQαχτηQυoτιxα των ηgιbων

oι 1αqαxτηQεζ των x6μιxg γενιxd ε[γαι οε μεγdλo βαθμd σχηματoπoιημθνoι xαι
διαΘ6τoυν oταθερα xαι υπεqβoλιxd xαgαxτηgιατιxd (Κωνoταντ ινiδoυ-Σ6μoγλoυ
2ω1: 1a χαι van Royen & van der Vegt ΖW2: 24-61). To xιotiμoQ τoυ Αατεq(,ξ
oφεiλεται xατα μεγdλo μθqoζ oε αυτd αxqιβιilg τα ιδια(,τεQα χαι αταθεqd χαQαχτηQι,στιχα των ηqιimν τoυ, τα oπo[,α ε(,ναι αotiffiατα με τηγ πQαγματυx6τητα η
απ6μη χαι με 6,τι θα ηταν αναμεν6μενo σε θγα τ6τoιo (γεωγqαφιx6 xαι ιατoqιx6)
οxηνιx6. Tα βαoιx6τεqα απ6 αυτd εiναι: η μ6νιμη εqιατιxη διdθεαη των Γαλατι.δν, η υπεqβoλιxη δliναμη τoυE λ6γω τoυ ξωμoti πoυ π(νoυν, η ανεoη, η ευxoλ[α
χαι η ταxriτητα με την oπolα εξoντιilνoυγ πoλυdqιθμουg Pωμαioυg οε αντ[,θεoη
με τoν φ6βo τoυζ μηπωζ τoυE π6αει o oυραν6ζ στo xεφdλι' επioηg, η απελπιαiα,
o τρ6μoE xαι dλλοτε η υπεQβoλιxη oaγη των παν(,σχυQωγ _τιατα τα αλλα- Pωμα(,ωγ η τdξη τoυζ 6ταν επιτ[,θενταt σε σχηματισμolis oε αντiΘεση με την τ6λεια
αταξiα τωγ Γαλατων x.o.x. 'Ηρωεg με αoιiffiατα χαQαχτηqιoτιxd, ε(,ναι o φαλ-

τσoζ βαQδoE, o γ6qo5 ΓαλατηE με τη νε6τατη xαι πανθμoQφη oιiξυγo, o oβελ(,ξ, o
oπoiog γενιχd αρνε[,ται να δryθεi την πQαγματιx6τητα χαι αα1oλε(,ται μoνiμωE
με τo φαγητ6, o oξriθυμoE χαι μεγαλoμανηE ΓαλdτηE αQχηγ6g Mαξεoτiξx.o.x.

Eπιπλθoν, αουμβατ6τητα oυνιατd χαι η nτQoσωπoπo(,ηαη των ξιbιυν, τα
οπoiα o1oλιdξουν τη δρdoη ε[,τε με τιg αντιδραoειg χαι τoυζ μoQφασμotig τoυ6
ε[τε μιλιbνταζ (για την πQoσωπoπoiηoη ωζ χιoυμogυοτιx6 μηχανι,σμ6, βλ.Todχωγα 2a04: |87-189). Kατεξo1ην πQoσωπoπoιεi,ται o oxtiλοg τoυ oβελ(,ξ, o
Ιντεφ(,ξ, xαθιilg επi,αηg χαι o x6xoραg του Γαλατιxo$ 1ωριot}, τα πoυλια xαι τα
αγριoγoriQουγα πoυ μ6νoυν στo δαoog

"'l.o.'l".

Tα oταθερα xαι υπεqβoλιxα 1αραxτηgυoτιxd δεν αφoqοfν μ6νο τoυζ ΦγιμoυE πQωταγωνυοτtg τωγ ιστoqιΦν τoυ Αoτερi,ξ, δηλαδη τουg Γαλατεg xαι
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τoυζ Pωμα[oυE, αλλα xαι dλλoυg λαot1g πoυ τυχαiνει γα εμφαν[ξoνται στιζ
ιoτoqiεg αυτθE, 6πωE εi,ναι oι Nοqμανδo[,, oι oπoioι παqoυoιdξoνται να μην ξθQoυν xαθ6λoυ τι θα πει φ6βoζ, η oι εξαιqετιxα dγgιoι Blxινγxg (για τα υπεqβολιxα χαι υπεQφυαιxα oτoι1εiα των x6μιχζ, βλ. επioηg Αγγελαxη & Κoxxiδου
2Φ3:26-27).
Xιoυμoqιoτυxt1 αoυμβατ6τητα εντoπi,ξεται, επ[oηE, στιζ διαφoq6g στην εμφdνιοη χαι τoν xαραxτηqα ανdμεοα στoυζ δι1o βαoιxotig ηQωεE, τον Aoτεq(,ξ
χαι τoν oβελ(,ξ. H αφιiοιxη δtiγαμη χαt η επιθετιx6τητd τoυζ εiγαι τα μ6να xoινd oτoι1εiα που 61oυν, εγιb εiναι εντελιilg αντi,θετot ωζ πQog 6λα τα αλλα: o
Aατεq(,ξ ε(,γαι μιχQoχαμωμ6νog, 6ξυπνo9, εtiοτgoφoζ χαι γQηγoQoζ στιE αγτtδρdoειg τoυ, ενιil αντiΘετα o oβελ(,ξ εiναι πελιilqιog, μdλλoν αφεληg xαι αqγ6στQoφos (πqβλ. 6οα λ6ει για τtE ιδιαιτεq6τητεE τωγ χωμιxιilν ξευγαqιιilν o
Κozintsev 2oσ2: 426-429).
Aυτd τα χαQαχτηqιoτιxd xαταληγoυν γα εiναι εtixoλα αγαγνωQiαιμα απ6
τo ευgti xoιν6, αφoιi εμφανiξoγταt σε 6λε9 ανεξαιq6τωt τι6 ιoτoqlεE τoυ Αατεqi,ξ xαι oυσιαστιxα γ[νoνται η βdοη πανω στην οποiα xτiξoνται 6λε9 τoυE.
Eπιπλ6oγ, xαqη αε αυτd,, οι πεqιπ€τεtεE τoυ Aατεqiξ απoxτotjν θναν πqωτo 1ιoυμoQtστιxo oxε}τετ6 πd,γω στoν oπο[,o oτηqiζoνταt χαι αλλεg μoQφ€ζ 1ιor}μoQ (6πωE τα γχαγx,t'1τα χιoυμoQιoτυxa επειo6δια _ βλ. 3.2.-3.3.). T6λo9, αξiξει να επιoημdνoυμε 6τι αx6μη χαt η ανατQonτti oqιoμ6νωγ απ6 αυτα τα βααιxα 1αqαχτηQtστtxd τωγ ηqιilων 6xει oαφιbg xιουμoριoτιx6 απoτ6λεαμα: για
παqdδειγμα, xdποτε o βdqδog αqνε(,ται να τραγoυδησει, ενιil oι υπ6λoLπoι τoν
παqαxαλoliν xαι δεγ του τo απαγogεtioυν ωE oυνηθωE' o πdγτoτε αoφ6g xαι
oοβαq6g Πανoqαμiξ 1dνει τελε(,ωg τα λoγιxd του 6ταν o oβελi,ξ τον xτυπd
xατα λdθoE με 6να μεν(,q'ο oβελiξ oταματdει γα τqιilει επειδη ε(,γαι εgωτευμ6νoζ χ.o.χ.
3.2. T α χtoυμoQ ι oτυxα γχ,αγχ

Tα πρoαναφεqθθντα αoιiμβατα χαQαχτηQtστιxd των ηqωων τoυ Aατερiξ πρo-

βdλλoνται επανειλημμ6να μ6αα απ6 την π}'oxt1 των ιστoqιιilν. Eπιπλθoν
6μωE, απoτελotiν την αφoQμη για αυτ6γoμα χιoυμoQιοτιxa επειο6δια πoυ
επαναλαμβανoνται αυτoriαια η ελαφqιilg παqαλλαγμ6να, αν 6xι oε 6λεg, oiγoυQα στιE πεQtαo6τεgεg απ6 τιg ιoτoqiεg αυτ6g.'Eτσι, οι ιoτoqlεs τoυ Aατεqiξ εi,ναι γεμdτεg απ6 τα λεγ6μενα γ11,αy}ι, δηλαδη μιχQo-αφηγηοειE με αφηγηματιxη αυτoγoμi,α, πoυ παqεμβdλλoγται στην πλoxη xαθε ιοτoρiαg (για τoν
oqιαμ6 χαι τιE ιδιαιτεροτητεζ των γχαγχ, βλ. Kωγoταγτιν[δoυ-Σθμoγλoυ
2ω1: 136-137). Tα γxαγπ επαγαλαμβd,νoνται απ6 τη μια ιατoqlα στην dλλη
χαt ταυτ61ρoνα μoιdξoυν γα πQoσαρμ6ξoνται στιζ ανdγxεg τηg εxαoτoτε
πλoxηg, αλλd oυσtαστιxα δεγ 6xoυν συγχε}ιQιμ6νη αφηγηματιxη λειτoυqγiα _
εγ[oτε δεν ε(,ναι χαν απαQαiτητα στηγ πλoxη. Eγδειxτιxα, τtτoια εiναι: oι χαβγdδεg μεταξri τωγ Γαλατιbν με ααημαντεζ αφoQμ6ζ, η επιμoνη τoυ oβελi,ξ να
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δoxιμdαει μαγυχ6 ξωμ6, η εμμoνη τoυ 6τι αισθανεται αδfναμoE χαt 6τι δεγ
εlναι 1oντρ69. Eπ[αηg, η εμφdνιση τoυ αgxηγori των Γαλατιilν παντoτε πdνω
oε αoπi,δα χ,αt η αυνηθηg xατdληξη τoυ xdτω απ6 αυτη, xαθιilg χαι oι τσαχωμo[ μεταξti τωγ Γαλατιilγ γtα τo πoιoζ θα 1τυπησει πεQισα6τεqoυg Pωμαiουg.
Eπιπλ6oγ' oι Pωμαi,oι παo1iξoυγ να απoφriγoυγ τoυζ Γαλdτεg xαι μετd τη
oυντριβη τoυζ αυτoσαQxdξoνται, ενιil oι πεtQατ6g, πoυ επiαηg τ96μουν τoυζ
ΓαλdτεE, τoυζ αυγαγτoriν oυν61εtα μπQoστd, τoυE, με απoτ6λεoμα να βυθiξεται συνεχιbg τo πλο1o τoυζ t|".o.τl. Παρ6μoια λειτoυgγ(,α με αυτα τα (αφηγηματιxα) ΥτLα^t:l|, φα[νεται 6τι επιτελε[, xαι η χαQαχτηgιoτιxη φQαση τoυ oβελ(,ξ
<rε[ναι τρελo(, αυτo(, oL...>>. Η φqααη αυτη, αν χαt δεν απoτελεi μιxqo-αφηγηαη, αλλα μη αφηγηματιx6 ox6λιo τoυ ηqωα πdγω στα αφηγοr}μενα, 61ει
αδιαμφιoβητητα χιoυμoQι oτυxo 1αqαxτηρlα, αφοri παρloυoιdξει ωg <τρελoti5>
6oου9 για xdπoιoν λ6γο διαφoqoπoιoιiνται απ6 τoυζ Γαλdτεg χαι τιζ oυνηθει69 τoυE.

Παgατηqεiται, λoιπ6γ, 6τι oτογ Αoτεqiξ τα iδια χιoυμoQιoτυxα επειo6δια
πQoσαQμ6ξoνται oτυg ανdγχεζ τηζ εxdoτoτε πλoxηg, με απoτ6λεoμα το xοιγ6
να γελdει oυσtαστι,xd με τα [δια αατε[,α. H επανdληψη εδιil δεγ απoδυναμιbνει η
δεν εξαφανiξει τo χιoυμοqιoτιx6 απoτ6λεαμα,6πω9 ενδεxομ6νωg θα ηταν αναμεν6μενo6. Mπoρεi οε αυτ6ζ τιζ πεqιπτιboεtζ τo 1ιoriμoq γα μην πqoxαλεi 6xπληξη η ανατqoπη, εξαxoλoυθεi 6μωζ να βααiξεται στην ααυμβατ6τητα, πoυ
ε[,γαι η βαοιxη τoυ πρoUπ6θεοη. Eπιπλ6oν, θα μπoρotioε xανεi,g να πεt 6τι, τoυλα1ιoτον σε oQtσμ€να γxαγχ, η συχνη επαγd,ληΨη τoυζ oε xdθε (oχεδ6ν) ιστogiα 6q1εται σε αντiθεoη με την <αναμενoμεγη> αυ1ν6τητα επανd,ληιpηE: ε[ναι,
για παρdδειγμα, <στατιστιxd αδfγατo>> χαt, ωζ εx τofτoυ, αοt1μβατo χαι χιoυμoQtστtχ6 xαθε φoQα πoυ ot Γαλdτεg oυναντoι1ν 6να xαqdβι να ε(,γαι πdγτα
αυτ6 τωγ <<γνωατιirν> πειqατιilν. T6λo9, τα ^tτLαΥτL, π6ρα απ6 τo oτι εμπλoυτiξoυν με 1ιoriμoQ τιζ ιoτoρi,εg, ταυτ6xρoνα oυμβαλλoυγ σημαγτιχα oτην εξoιxεiωαη τoυ χoιγor1 με τoυζ βαoιxoιig ηQωεζ χαι με τιE ιυρi,αQχεζ παταoτααειg
τηζ συγχεxρυμ6νηg αειρdg x6μιxg. Eiγαι, θα λ6γαμε, σα να αxοtiμε για πoλλooτη φoρα μια αoτεi,α ιατoqlα σε μια παq6α φ[,λων χαι να ξαναγελdμε με τα iδια
πραγματα.

6. Σε πολλα χιoυμoQιστυx1,xeLψενα (6πω5 ε[ναι τα αγ6πδοτα) η ανατqoπη χαι η tιιπΜEη ε(ναι dμεoα αυνδεδεμθγεE με ττ1ν αουμβατdτητα τ1,αL αJιoτελο{γ προUπ6θεση για
τη\l εIτ'υτw[α του5. 'ΕτσL, ofμφαlνα μ9 τoγ Rωkin, εLτe η επανdληψη τoυ [διoυ αηr.εNδ6τoυ εiτε η aυxνrt επανdληφ αγεxδdτωγ τoυ [διoυ χειμεγι1{oti ti θεματιxot1 τι}πoυ
τα xαθιοτd πqoβλ6Ψtμα χαι 61ι τ6oο επιτυγfi (1985: 36). Στo [δυo πνεriμα, ο Freud
πoλ;ιl νωq(,τεqα θ1ει παρατηρηαει, 6τι ε(,γαι εΦλoγo τo στoυχεlo τηE θxπ}'ηξηg χαt η
ααυμβατ6τητα γα ιo1ιioυν απαξ για xdθε απoδ6xτη' 6ταγ επαναλαμβανoνται, αxυ_
ριilνoνται εξ oqιoμo$xαt 6τoι αποδυναμιbνεται τo αγ6xδoτo (199l:2o7). Στηγ περ(πτωση 6μωζ τωγ γχαγχ δεν φα[νεταt να υα1tiει xατι τ6τοιo.
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3.3. Tα χιoυμoQιστL14α επεισ6δια

Π6qα απ6 τα αυτ6νoμα επαναλαμβαν6μενα μιχQoεπειo6δια πoυ υπdQχoυγ
στιζ ιστoqi,εg τoυ Aατεq(,ξ, δηλαδη τα γχαγχ, 1ιotiμoq εμφανiξεταt χ,αι στα
επεισ6δια πoυ ανηxoυν απoxλειoτιxa στηγ εxdατoτε πλoxη. oι ηQωεζ δηλαδη
χQησtμoπoιoιiγ 1ιoιiμoq μεταξti τoυζ η αυμμετ61oυν σε χιoυμoριοτιxd πεQιoτατιxα7. Για παqαδειγμα, 6ταν o oβελiξ απoτ96πει τoν Καxoφωνiξ απ6 τo
γα παει oτo δdοog, o δειlτεQoE τoν ευχαριoτεi για τo ενδιαφ6ρoγ τoυ, αλλd o
oβελ(,ξ oτη ουν€χεια πQoβdλλει 6ναγ αoι1μβατo χαι μαλλoν απρ6oμενo λογo
για τη αυμβoυλη του αυτη: δηλιilνευ 6τι τo μ6νo πoυ τoγ ενδιαφ6ρει ε(,ναι γα
μηγ τQoμαξoυν τα αγQtoγοriqoυνα απ6 τtζ παQαφωνi,εg τoυ βdqδoυ' o oβελ[ξ, πdλι, αxoλoυθεi xατα xυqιoλεξ[,α την πQoτQoπη τoυ Αοτεqiξ 'να g(,ξει τo
δ[,xτυ' xαι πετd,ει τo δixτυ ιpαqθματoζ στη θdλααοα, χωQιζ 6μωζ να φgοντiοει
να xρατηαει θγα ο1oιν[ για να τo ξαναμαξ6ψει (6πωg θα αναμεν6ταν), με
απoτθλεoμα γα xdooυν τo δ(,1τυ μθoα στηγ τqιxυμiα. Kαι αε αυτ69 τιζ πεQιπτιiloειg, τo 1ιoιiμoq εiναι εlixoλα αναγνωQ[,oιμo απ6 την πλειoν6τητα των
αναγνωoτιilν.
3.4. H oι}νδεαη τoυ πQαγματιxoιi με τo φανταoτιx6

Στη or1νδεση τoυ πQαγματιxoυ με τo φαγταoτιxo εγτdoooνται oι αγαχQoνιομo[,
οι διαxειμενιx6g αναφoq6ζ χαt oι αotiμβατεζ με τηγ πQαγματιx6τητα ερμηνεi,εg
πoυ δiγoγται για συγχεχQιμ6να γεγoν6τα η φαιν6μεγα απ6 τoν αφηγητη.
Oι ιατoρi,εg τoυ Aoτεqiξ πεqιλαμβαγoυγ πληθog αναχQoνιαμtbν, oι oπoloι
γ|νoνται μ6αα απ6 αναφoQ6ζ oε πqdγματα η xαταoτdσεtζ πoυ ξεφεriγoυν απ6

τo συγχεxριμ6νο ιοτoριx6 χαι γεωγqαφιxo πεqιβαλλoν 6πoυ εμφαν[ξoγται
να διαδqαματf,ξoνται oι ιοτoqlεg τoυ Αoτεq[,ξ, xαι τo ουγδ6ουν με εντελιilg
διαφoqετιx6g oυνθηxεζ χαt γεγoν6τα. Κατ' αυτ6γ τoν τρ6πo, αυγδ6oγται }tαι
παQoυσιαξoνται ταυτ6xqoνα πQαγματιx6τητεE πoυ oυσιαoτιxd δεν εiγαυ
αυμβατ69 μεταξt} τoυζ. 'Eτσι, τηγ επoχη τoυ Αoτεqi,ξ, στηγ Ιoπαγiα υπαg1ει
ανθηαη του τoυQιoμori, ατη Bqεταγ(,α ξoυν oι Beatles, στη Γαλατiα υπαρxoυν
ιατρε[,α με γQαμματε(,g στην υπoδo1η τoυζ, στην αq1αiα Ριbμη εμφανiξεται
μια γλυπτη παqdοταση πoυ απεtxoνi,ξει τoυζ δημιoυQγoι}g τoυ Aοτεq|ξ, oτιg
qωμαΤx6g αq6νεg oι oπ6γooQεζ διαφημiξoυγ τα πqoι6ντα τoυE πQιγ τoυE
αγιilνεg τ{.o.τ{. Ax6μα χαι τo μενiq πoυ xουβαλα μoν[μωζ μαξi τoυ o oβελiξ
7. Eνδιαφ6ρoυοα εδιi: ε[γαι η παQατηQηση πoυ xdγoυγ oι van Rοyen & van der Vegt
(2oa: 179-180), ερευνιilνταg τη ογtoη τωγ ιoτoqιΦν του Aοτερ[ξ με την ιoτoριιη
πQαγματt?(6τητα, 6πω9 μαg ε[ναι γνωoτη μ6oα απ6 τα αQχαLoλoγιxα ευρηματα xαι
τα xεlμενα τηζ επo1ηg. oι ερευνητι69 αυτo[ επιoημα(,νoυγ 6τι τo xιoΦμoQ τωγ ΓαλατΦν τoυ Αοτερ(ξ επυβεβαιιilνεται χαt ιστoQιxα. Σ6μφωνα δηλαδη με ιοτoριx6g πηγι6ζ,
oι ΓαλατεE ηταγ ειiοτgoφoι xαι 6xαγαν λoγoπα(γνια μεταξι1τoυζ.
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αγηχει σε επoχη πoλf παλαι6τεQη απ6 τη διxη τoυ (van Royen & van der Vegt
2OO2:30)8.

Mε oxoπ6 τo 1ιor}μoQ, συχνd παqoυαιdξoνται ωζ αγαχQoνιομo[ xαι oριoμ6γα στoιχε(,α απ6 τoν χαQαχτηQα χαι, τoν τQ6πo ξωηs τωγ λαιilν πoυ 61oυν ρ6λo
στtζ ιστoqiεg των Aoτεg[ξ. Tα 1αραxτηqιoτιxd αυτα βαoiξoνται xατεξοxην oε
ατεqε6τυπεg αwιληψει5 για τoυζ ανθqιilπoυg αυτotiE χαι πρoβdλλoγται ωζ χιoυμoQtστυxd,, γιατ[, πρo6qxoνταt χυQiωg απ6 τη oΦγ1ρoνη επoxη, αλλα μεταφθQoγται στην επoxη των tστoqιιilν τoυ Aατερi,ξ. T6τoια εi,ναι, λ.χ., o νεπoτιoμ69
χαι ot μαγειqιx6ζ σπεσιαλιτ6 τωγ Eλληνων, ο ιδια[,τεQoζ τρ6ποg oμιλ[,αE χαι η
εμμον( των Αγγλων με τo ταd,ι, oι διαφoq6g ατον 1αqαxτηqα χαι τιζ μαγειgιx6g
oπεαιαλιτ6 πoυ 61oυν oι xdτoιxot των διαφ6ρωγ π6λεωγ τηg Γαλατiαζ/Γαλλiαg, oι πλεxτθg δαντ6λεζ στo B6\ιo, τo xαλβαντ6g oτη Noqμαγδ(,α τl.o.τl.
Eπi,oηg, στιE ιστogiεg τoυ Aoτερiξ εντoπiξεται πληθog διαxειμενιxrbν αναφoρcbν μ6oω των oπolωγ oι φαγταστι,xt5αυτ€g ιοτoqiεg oυνδθoγται με διdφoQα ιστoQιxd γεγoν6τα, 6πωg εi,ναι η o16oη τoυ ΚαiααQα με την Kλεoπdτqα, η
ογ€οη τoυ με τoν Bqoιiτo, oι oλυμπιαxoi Αγιilνεζ'l'.o.τl'. Διαxειμενιx6g αναφoq6E γ(,νoνται χαι στιE χιγηματoγQαφιx6g απoδ6oει9 ιoτoριxιilν γεγoν6των: για
παqαδειγlΙα, o Σπdqταxog θ1ει τη μoQφη τoυ Κεqx NταγxλαE, πoυ πqωταγων[,στησε στην oμιbνυμη ταινiα. T6τoιoυ εlδoυg αναφog69 γ[νoνται χαt αε o16αη με
λογoτε1νιxd 6ργα (για παραδειγμα, oι ΓαλdτεE ηQωεζ ουγαντoιiν τoγ Δoν Kιxιbτη στην Ιoπανiα' o αq1ηγ6ζ τωγ Blxινγxg απαγγ6λλει ατ[,xoυg απ6 τoν
<<Αμλετ> τoυ Σ6ξπιQ' o Φgανxενοτdιν εμφανiξεται στo πληqωμα τoυ πειQατιxoυ πλοi,oυ χ.o.χ.), με ταιν[εg μη ιστoQιxοti πεqυε1oμ6νoυ (για παqαδειγβσ, o
δqυ(,δηg xατaoxoπog θ1ει τη μoQφη τoυ Σoν Κ6νεqι, πoυ εγoαQχωγε τογ μυστιxo πqaxτogα 007) η αx6μη χαt με αλλεg αειρθg xoψιx6 (ατoν Αατεqiξ xdνoυγ
αιiντομη εμφανιoη o tξνoγxoιiντ xαι ηQωεE απ6 τoν Tεν Tεν).
Eπιπλ6oγ, στα πλαiαια τηg i,διαg αriνδεοηg τoυ φανταoτιxoι} με τo πQαγματιx6, ο αφηγητηζ των ιστoριιilν τoυ Αoτερ(,ξ, αν xαι oυνηθωg δεν ψετ€γει oε 6αα
γi,νoνται oriτε τα ο1oλιdξει, εμφανiξεται ενioτε να xdνει 1ιot}μoq. Πqoτε[,νει
αυνηθωE <<ψειjτιxε5>, δηλαδη πλαοτ6ζ, εQμηνεdε5 διαφ6Qων πQαγματιxιbν γεγoν6τωγ η xαταατd,αεων. 'Ετσι, εγδειxτιxd αναφ6ρoυμε 6τι η xoμμθνη μtiτη τηg
8. Mυα διαφoρετιxη εqμηνε[α για την ιiπαqξη τωγ αγαχQoγtσμιilν δiνoυν oι van Royen
& van der Vegt (2W2: 13-14), εξεταξoνταg τoυg απ6 υοτoqυxηοxoπυα. Θεωqoιiγ 6τι
το ιστoQιχ6 υλιx6 oτo oπolo βαοiξεται η οειρα ιoτoqιιilν τoυ Αoτεq(,ξ παρουαυαξευ
xενa. Για γα μπoq6ooυγ, λoιπ6ι oυ δημιoυqγol να διbooυγ μια <πληρη) ειχ6γα τηE
επo1ηE, δανεlξoνται oτοι1ε[α απ6 διαφορεg ιoτοqιx6g περι6δoυE, xαθΦg xαι απ6 τη
o$γ1ρoνη γαλλιxη πoιγων(,α. Oι ανα1qονιαμοi δηλαδτi εξυπηqετoriν ανdγπεζ τηζ μυθoπλαο(,αg. Η λειτoυqγiα τουg αυτη 6μωE δεν αναιρεt xατ' αναγxη τo χLουμoρυοτυx6
τουg δυναψιx6 xαι τo αγτioτoιχo αJτoτ6λεομα. Eξαλλoυ' τα x6ψιxE oτo1ειioυν oτη

διαox6δαoη χαt 61ι oτην ιοτοριxη αxq[βεια' πq6xειται δηλαδη για <xαλλιτεyνιxη
απ6δooη τoυ ιστoQιxoιi υλιxoti> (van Royen & van der Vegt 20σ2: |3).
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Σφiγγαg στη Aιγυπτo παQoυσιdζεται γα oφεiλεται στo γεγoν69 6τι o oβελiξ
oxαρφdλωσε ωE εxε[ παγω για να δει τη θθα' oι τηγανητ6g πατdτεE χαt τα μtiδια απoτελoιiγ μαγεtQιχη 6μπνευση τoυ αg1ηγοti τηg φυληζ των Bθ\ων' τo
τσdι εi,γαι εφεtiρεoη τoυ δρυ(,δη Πανoaαμιξ' τo Koλoooαlo τηg Pιbμηζ χαταατqdφηxε απ6 τoν oβελi,ξ' oι τoπoθετημθνoι με τdξη oγx6λιθoι δεγ ε(,ναι παqα
μια γαλατιxη oυλλoγη απ6 μεν(,q πoυ δεν xqηουμεriει σε τ1πoτα'τo oημα για τo
ωτοατ6π τo πQωτo6xαναν oι Γαλατεζ γtα γα σταματηαoυν θνα διεqx6μενo
πλoi,o τL.o.'|". oι εqμηνε[,εg αυτ6g ε[ναι χιoυμoQιoτιxtg,γιατ(, παqoυoιdξoνται να
βαo[ζονται στηγ πλαατη πQαγματιx6τητα πoυ 61oυν επινoησει oι δημιoυgγoi
τηg αειgdζ τoυ Αoτερi,ξ, ενιil η αληθεια εiγαι 6τι δεν 61oυν xαμια ο16αη με
αυτη. Πqoxαλoιiν δηλαδη αουμβατ6τητα με 6οα εiναι γνωατd απ6 την ανθριilπινη ιατoρ[α xαι εμπειqiα.
'oλα τα παQαπανω ουνιατotiγ χιoυμoQιoτιxotiE μηχανισμorlrE, αφori ουγδυdξουν 6να αxηνιx6 πλαoτ6 xαι φαγταστιx6 με οτoι1εiα πgoεq16μενα απ6 την
ιατoριxη xαι οιiγ1Qoνη πQαγματιx6τητα. Αυτη η ανdμειξη πQαγματιxoli xαι
φαγταστιxoιi απoτελεi πηγη ααυμβατ6τηταE, δηλαδη παρdγει xιoriμoρ. Ωατ6οo, εδιil πqθπει γα σημειιilαoυμε 6τι πqoυπ6θεoη για να αποxωδιxοπoιηαει o
αναγνιbατηζ αυτoti του εlδoυg τo 1ιoriμoq εiναι να γνωqiξει τo αxηνιx6 χαt τιE
xαταoτdoεts πoυ παgoυoιdξoνται ωζ υπαQχτd', oriτωg ιilατε να γελdoει απ6 την
παgdθεαη τoυg η τηγ ψευδη εqμηνεiα τoυE πoυ πQoτεiνεται στoγ Aoτεq(,ξ. Για
παgdδειγμα, αν o αναγνιilστηζ δεν γνωgi,ξει τα ατεqε6τυπα πoυ oυνδ6oγταt με
διαφoρετιxοtig λαotig χαι πεQιoxtζ, δεγ θα xατανoησει τo 1ιoriμoq λ.x. ατιg
ιδιoμoqφlεg ατη γλωαoιxη συμπεQtφoqd των iΨγλωγ otiτε στηγ εμμoνη τoυ
'Eλληνα ξεναγotlνα oυoτηνει διαqxιbg oτoυg ηρω6g
μαg xdπoιoγ απ6 τoυE συγνα
τoυ
αγogασoυν
απ6
αυτ6ν
οoυβεν(,q,
να
γενεi,g
για
φdνε η να διαοxεδdσoυν
στo μαγαξi του τl.o.Ιl. Eπιπλ6oν, αγ xdπoιog δεν 61ει δει τoν Σπαqταχo με τoγ
Κεqx NτdγxλαE, δεν θα αντιληφθε(, τo 1ιoriμog βλ€πoνταg τo πq6σωπo τoυ εγ
λ6γω ηθoπoιoιi στην απειx6νιση τoυ Σπαqτdxιg. Tο 1ιoιiμoq αυτot} τoυ εiδoυg
απαιτε(,, λoιπ6ν, ιδιαi,τεqεg γνιiloειg, xαθιilg χαι την ενεQγoπo[ηαη <ειδιχc(lγ>>
γνωoτιxιbν o1ημd,των γι,α τηγ απoχωδιxoπoiηοη τoυ.
4.

Παι1viδι με τoυE σημειωτιxot6xιbδι,xε5

oπωE πQoαναφ6qαμε, τα x6μιxE χQησιμoπoιoιiν διio oημειωτιxor}g xιbδιxεg: τη
γλrbooα (γλωooιx6g xωδιxαg) xαι.την ειx6να (oπτιx6g xΦδιxαg). Aq1ιxd μdλιατα φαi,νεται γα υπdq1ει μtα <<ισoqqoπημ€νη>> χαταγoμη oτην πωδιxoπο[,ηoη
τoυ πεQtε1oμ6νoυ τηE αφηγησηζ: η γλιbαoα, συγχεχQιμ6να στη γQαJττη μoqφη
τηE, χQησιμoπoιεi,ται στoυE διαλ6γoυζ τωγ ηQιbωγ xαθιilg χαι στα πεqιoqιoμθνηζ -{υνηθωg_ txταoηg o16λια τoυ αφηγητη. H ευx6να πλαιoιιbνει τoυζ διαλ6γoυs αυτοtig αναπαQιστιbνταg τη μoQφη των τ6πωγ χαι των ηqιilωγ xαθιbs χαι
τη δqαoη χαι τα ουναιoθηματα των τελευταiων. OπωE ειiατo1α παρατηρε(, η

Oι ηιoυμoριατιxoi μrιχανLσμoi oταxoμιxg: ανdλυoη τηE αειρdg τoυ Aατερ(,ξ |55

Κωγoταντιγiδoυ-Σ6μoγλoυ, <<ειχ6να χαι λ6γo9 βρLαxoνται σε μtα σχ6ση 6χι
υoτιx,t'1, αλλd συμπληQωματ ιχη > (2ω1 : 7 3).

ανταγωγ

4.1. Παι1νi,δι με τη γλωσσα (τo xαθαρd γλωooιx6 χιoliμoQ)

Σε επiπεδo γλιiloοαg, 1ιοtiμoQ εντoπιξεται πριilτα στα λoγoπα(,yνLαEτoιJ xανoυν
oι ηQωεζ μεταξri τoυE (για τα λoγoπαi,γγtα ωζ xιoιlμoq oτα ελληνιxd,, βλ. μεταξri αλλων Tαxorlδα 2W2':20-29,70-75 xαι Tοdxωγα 20M: 152-159). Για παgdδειγμα, oι Pωμαioι μεταμφιεoμ€νoι αε θdμνoυζ πQoσπαθοr1γ γα διααxεδααoυγ
τoν φoβo τoυζ για μια πιθανη επiθεoη τωγ Γαλατιilν, xανονταg λoγoπαlγνια
oγετιxa με τo φυτιxo βαoi,λειο' oriγxυαη επ6q1εται απ6 τη χQηση τηg αμφ[oημηE 6χφQασηE <(τι να xανoυμε;>> πoυ oqιαμ6νoι απ6 τoυE Γαλdτεg ηQωεE χQησιμoπoιor1ν με τη οημαα(,α <<τι γα πqdξoυμε;>> ενιil αλλoι με τη οημαα(,α <<τι γα μαγειq6ψoυμε;>> σε μια <ooβαQη" oυξητηoη oτo γαλατιx6 1ωριo x.o.x.
Γλωαoιx6 xιoriμoρ παqαγεται, επiσηS, απ6 την χαταπατηoη των σημαoιoλoγιxιbν πεQιoQtσμιilν τηE γλιilαοαg πoυ γεγνd απqoοδ6xητεg oυνdψευg @.x.
Pωμαioι>>), απo τη δημιουργiα απq6βλεπτων νεoλoγιoμιbν (π.1.
"oλ6φρεoxoι
<xλεψriδgειp6 με> αντ(, για <1qoνoμ€τqηo6 με") η απ6 τoν oυγδυααμ6 xαι των
διio (π.x. <αντ Lχυτqιπ6g χανoνυσμ6ζ"' πρβλ. Todxωνα ΖW: 159 - 164).
Eνδιαφ6qoν απ6 χιoυμoQιoτιxf oxoπιd παρoυoιdξει, επi,αηζ' η αJτo-lταγ(,ωαη
παγιωμ6νων εxφqdσεων, η oπolα απαντd αυxνd οτα xεiμεγα. Mε τoν 6go (<αJτoπαγiωαη> εννooriμε τη διαδιxασια εxεiνη πoυ α) αxυριilνει τη μoQφooυνταxτιxη
oταθεq6τητα των εxφqαoεωγ oι oπo[,εg oτη βιβλιoγqαφlα 1αqαxτηρiζoνται ωg
παγιωμ6νεE εxφρααεLζ, (3) επιτqθπει αλλαγ69 στoν παqαδειγμα.τιx6 χαι συνταγματιx6 dξoνα τθτoιων εxφqαoεων, oι oπoiεg σε χαγoγιxθg oυνθixεζ δεγ ε[,γαι
επιτqεπτ6g, γ) xαταργε(, τη ουμβoλιxη αx6αη πoυ υπηqxε μεταξti των στoιxεiων
πoυ αJταqτiξoυν μtα παγιωμθνη 6xφqαoη. 'ooo περιoo6τερε9 αλλαγ6ζ παQατηρotlrνται τ6oο πιo <<απo-παγιωμ6νη> εiναι η 6xφqααη, δ[1ωE, ωοτ6σo, να xαταληξει τελε[ωg ελεriθεqη. Aυτ6 oυμβα[νει γιατ1 πq6πει, πα96λα αυτd,, να παqαμεiνoυν οταθεqα xdπoια δoμιxα oτoι1εiα πoυ θα βoηθηooυγ τoν αναγνιiloτη να

oυνδθαει την απo-παγιωμθνη με την παγιωμθνη 6xφqαοη απ6 την oποi,α γεwηθητlετιαL θται να αντιληφθεi, τo 1ιotiμoq (βλ. επ[αηg TαdxωναZoΜ:207-21Ο).'Eτoι,
τo τ6ντξε9η πdει xαL τo
ουναντdμε τoγ Aoτερ(,ξ γα λθει στoν oβελi,ξ
"μαξι με
'Lαπαxι'r9'6ναE λεγεωναqιoζ φQoυq6g oυν6ρων λ6ει oε 6ναγ αυνdδελφ6 τoυ <oiγoυQα 6xειg μπdQμπα ουμλητιxo oτη Ριbμη" αντi, για <6xειg μπdQμπα ατην KoQιilγηr'o Mαξεοτtξ αναφωνεi <<xαι οι θεoi, βoηΘo[" αvτi για <<χαι o Θε6E βoηθ6gr'
η Κλεοπατqα λθει <o d,νθqωπoζ πoυ toν πα(,qγoυγ ατo μεξ6 ιiλοι oτη Ριilμη> αντ(,
9. Αξ[ξευ να αημειιilσoυμε 6τι, ατo συγχεχQιμθνo παραδειγμα, το 1ιot}μoq επιτε(,νεται
απ6 τo o16λιo τoυ αφηγητη <ιδοιi η πρo6λευση μtαζ λαΤxηζ 6xφqαοηg απ6 την επο1ri
τηg αq1α[αg oλυμπiαgrr, τo oπoio τoνiξει χαι τoγ αναχQoγtστιx6 1αραxτηQα τoυ χtουμoQιστιxoιi εxφωνηματog,
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γtα <τoγ παιQνoυν στo ψιλ6>>' o Καχoφωνιξ λ€ει <<αυτ69 o dqετog εiναι η σταγ6να πoυ 6χανε τoγ αμφoQ6α να ξε1ειλioει>> αvτi για <6xανε τo πoτηqι να ξεxειλiαει>' o Mαθoυοαλiξ αναφωνεi <6γα τελευταi,o x6gαE> αντi, για <<6γα τελευταio
πoτηqdxι>> τl.o.τt. Αγ, ωoτ6σo, o αναγνιilατηζ δεν (εiναι oε θ6oη να) αναxαλ6οει
την παγιωμ6νη 6xφραoη χαι να xανει τη oriνδεoη μεταξti τηE αg1ιxηE χαι τηE
αJτo-παγ ιωμ6νηζ μoQφηζ, τ6τ ε τo

χ

ιoυ μoQ ι oτ υxo απoτ6λεαμα αxυριirνετα ι.

Oι απoxλ[,οειg oτη μoqφη χαι τo περιεβμενo των εxφqααεων αυτιilγ oφεiλoνται στηγ πQoσαQμoγη τoυg στo σχηγιx6 των ιοτoqιιbν τoυ Αατεqiξ xαι τελιxd
ανατq6πoυν τιE πqooδoxlεg xαι τη γνιiloη των αγαγγωατιbν για τη γλιiloοα, συνtoτιilνταg 1ιoι}μoq χαι πQοχαλιbvταE γ€λιo. Tαυτ61qoγα, εJτισημαlνoυμε 6τι o 1ι-

oυμoQtστιx6g τουg 1αqαxτηqαg oφεi,λεται χαυ στo γεγoν69 oτι τα παραδε(γματα
αυτd, λειτoυqγoι}γ xαι ωζ αναχQoνιoμοi, (βλ. 3.4.), αφoιi αtiγxρoνεg xαθημεριν6g
εxφgdαε ιE εχφωνotiνται αε αq1α io αxην ιxo, xατdλληλα πQoσαQμoομ6νεg.
Γλωooιx6 1ιoιiμoρ 61oυμε, επ[oηg, ατα xιiρια oν6ματα των ηgιilων, αx6μη
χαι στη μεταφQααμ6νη τoυE εxδoχη. Tο 1ιotiμoQ τoυζ 6γπειται οτo 6τι τα πεQισo6τεqα απ6 αυτd ε[,ναι tτoιxυ αλλιιilg χατασχευααμ€να xαι δεν υπdq1oυν στην
πQαγματιx6τητα, φωνoλoγιxd 6μωg χαι μoQφολoγιxd θυμi,ξoυν αληθινd oν6'Eτσι, τα λατιγιxα αqoενιxd ον6ματα ληγoυγ σε -oυζ (MαoπηQεχαιμαματα10.
oηxιiloιoυg, Πoυβqi,αxιoυg, Nτιγxιντ6γxιoυg), τα γαλατιxd χαι τα βε\ιxd oε -ιξ
(Aατεqiξ, Πανoραμ[,ξ, Aντεξεxoυμπiξ), τα αιγυπτιαxa oε -ιE pυμφoqαφi,g, Διμυτενtg, Πυqαμιδoνig), τα νoQμανδυxα σε -αφ ('oλαφ Xoντqoμπαφ, Mπoυνταλdφ), τα oν6ματα των Blxινγxg σε -σεν (oυqλιdαεν, Moυφ6xοεν) τl".o:'L.

Eπιπλ6oν, τo 1ιoιiμoQ τωγ oνoματωγ αυτιilγ πqoxfπτει απ6 τo γεγoν69 6τι,
εγιil τα xιiρια oν6ματα γενιπd δεν 6xoυν λεξιxη oημαα(,α, oτα x6μιxg εiναι δυγατ6ν να απoxτoιlν, oπ6τε μαg πληqoφogoιiν για oQισμ6να xαqαxτηqιoτιxd των
ηgιilων (Κωνοταντινiδoυ-Σ6μoγλoυ 2ω1:74, 1o3). Kατα oυν6πεια, o oqΘoγιilνιoυg εi,ναι Pωμαiog αq1ιτ6xτoναE' o Kαλιγotiλα Mπ6μπtQoυζ μιxqdoωμog Pωμαi,og ατqατιιilτηζ, o Kαxoφωνiξ παqdφωνoE βdρδog, o Διπροoωπ[ξ χαι o KαQφiξ Γαλdτεg πρoδ6τε9, o Κoυτorlιi,ξ Γαλdτηg ταβερνιdQηE, o Κoβαβγoλ6μονoυg
μαγειqαg τoυ ΚαiοαQσ, o Mπαoτουνοβλα1i,ξ επαρxιιbτηg B6\oζ'|".o.'L. (βλ. επi,σηζ τα JτQoαναφεqθ6ντα ον6ματα Nοqμανδιilν xαι Bi,xινγxg). Eγ oλi,γoιg, τ6αo η
μoaφη oριαμ6νων xυρiων oνoμdτωγ 6oo χαι τo γεγον69 6τι ogιoμ6να τoυλd,1ιστoγ απ6_αυτd χQησιμoπoιoriνται με λεξιxη oημαoiα, αποxλlγoιyν απ6 τo χανoνtτιo, oυμβdλλoγταζ 6ται οτoν χι,oυμoQιoτιxo xαqαxτηqα τηE εν λ6γω αειqdg x6μιxg (πqβλ. Hockett 1977: 275-276 xαι ξγελαxη & Koxxiδoυ 2Φ3:27).
To αγτiατQoφo μαλλoν αυμβαΙ,νει με τα oν6ματα των ΡωμαΤxιbν oτρατoπ6δων μiqω απ6 τo 1ωρι6 τoυ Aoτερ(,ξ. oι van Royen & van der Vegt παQατηqofν τα εξηg: <Mε μια πqιilτη ματιd, αυτα τα oν6ματα φαiνoγται αυθεντιxd,,
γιατi, θxoυν παταληξη σε -oυμ,6πωE πoλλ69 λατινιx6g λ6ξει9. Αγ τα xoιτdξoυμε
10.

Eιδιxα γtα τη μoρφολoγiαxαι τηγ ετυμoλoγiα των γαλατιxιilν oνoματωγ οτογ Αοτεaιξ, βλ.van Royen & van der Vegt 2Φ2:24-25.

Oι xιoυμoριoτιxo[, μηχαyισμo(' ατα x6μιxg: ανdλυoη τηg oειραg τoυ

Aoτερ[ξ ι57

6τι τo μ6νo λατιγυx6 ατoι1εio επdνω τoυζ εiναι
αυτη η χαταληξη, αφori τo υπ6λoιπo μ6qoE των oνoμdτωγ δεγ tγει xαψLα o16oη
με τoν qωμαιx6 oτqατ6 η τα λατιγιxα. To αxoυdριoυμ δηλαδη εiναι 6γα ενυδρεLo, τo μπαμJτdoqoυμ θνα γαλλιx6 γλυx6, τo λαβδαγoυμ 6να φdqμαχo για τη
διdρqoια χαι τo πετ(,μπoνoυμ απoτελε[ παραφθoqα τoυ γαλλιxoιi 'petit
bonhomme' πoυ οημαi,νει παλληxαρdxι. Aυτd δεν εiναι oν6ματα πoυ α9μ6ξoυν σε στQατιωτιxθg εγχαταστdαειg xαι ofτε θναE αt}γxqoνog οτqατ6g θα oν6μαξε πoτ6 τα φqoriqιd τoυ'ενυδqεi,o', 'μιxQη τoriqτα'η'παλληxαqαxι'>> (2W2:
1Ο1-1O2)11. Διαπιoτιbγεται δηλαδη 6τι οriγ1Qoνα xoιγd oυσιαστιxd με συγχεxqιμ6νη oημααiα χQησtμoπoιoriνται ωg xriρια λ6γω τηE μoQφoλoγiαg τoυζ,
επειδη δηλαδη η οriψρoνη μoQφη τoυE, xαι ειδιxd η xαταληξη τoυE, πα9απ6μπει σε xατdληξη λατινιxιilν λθξεων. H xqηαη τoυE αυτη 6μωE εiναι αoι1μβατη
π8oζ την πQαγματιxoτητα, dρα διαθ6τει χυoυμoQιoτιxo 1αραxτηρα.
'Eγα αx6μη εi,δog γλωααιxor} 1ιoriμoq εiναι οι λατινιx6g λΕξειζ:ilαL φρdαειgt1
τα ρητα, πoυ εμφαν[ξoνται αμετdφgαστα oτα μπαλoνdxια (oτην ελληνιxη oειρd, oυνηΘωE μεταφqdξoνται για τoυζ αναγνιilατεζ σε υποσημειιbαειg).'Eτσι, oι
Ρωμαioι οτqατιιilτεζ χαι αξιωματιxol μετροr}ν με λατινιxoι}g αριθμotig xαι μιλor]γ χQησιμoπoιιilνταg λατινιx6 λεξιλ6γιo η αx6μη χαt γγωστd λατινιxd qητd,
τα oπoiα xανογιxα <(αγηχoυν> σε επιφανεi,g Ρωμα[oυζ η οε γqαπτd λατινιxα
xεiμενα τηg επo1ηζ η μεταγεν6oτεqα. To iδιo ενi,oτε xdνoυγ χαι oι πειqατ6g xαι
oπαγι6τεQα oι Γαλdτεg.
Eπ[oηg, γνωoτ6g φqdoειg χQησιμoπoιoriνται oε εντελιilg διαφoqετιxi1 πεqiσταση απ6 την πQαγματιxη: για παρdδειγμα, o Ιοιiλιog Κα(,ααqαζ παQoυσιαξεται να εxφωνε(, μεταξr1 αλλωγ τα <Αlea jacta est> xαι <<Veni, vidi, vici> σε πεQιοτdoειg 6πoυ πQωταγωνιατoιiγ o Aατερ(ξ xαι o oβελiξ. To iδιo oυμβα[νει χαι
με τo <Και εois, τtxνoν>> (<<Tu quoque, fili>) τoυ Ιoυλioυ ΚαioαQα, τo oπoi,o παqoυoιαξεταt να απευθtiνει ο lδιog στoν Bqoιiτo, 6ταν τoν ατ6λνει στην ?Wω
Γεqμανi,α για γα τoγ τtμωρηαει (βλ. επ(,αηζ van Royen & van der Vegt 2oσ2:
144-149). To 1ιoυμοqιατιx6 απoτ6λεoμα πoυ επιδιιilxεται απ6 την παqdθεαη
τωγ παQαπdγω φραοεων απ6 τoυg δημιoυqγοιig τoυ Αoτεq(,ξ εxμηδενiξεται xαι
στηγ περ(,πτωoη τωγ εν λ6γω φQαoεωγ, αγ ο αναγνιiloτηζ αγγoε[ τιg πQαγματtxθg πεqιαταοειE xατa τιE oποlεg εxφωνηθηxαν.
H εγαλλαγη των γλωααιbν πoυ πQoαναφ6ραμε εΙ,ναι τελιxd αοriμβατη πQοζ
την πQαγματιx6τητα, αφοri oι Pωμα(,oι εwoεΙ,ται 6τι μιλοιiοαν λατινιxα αυνιξ_
61ι μdνo σE, σιJΥτt'Εxqιμθνεg περιπτιbοειE, 6πωE εμφαν[ξονται γα xd_
xε,Lα
'lαL
γουγ στιζ ιστoφ[εg τoυ Αατερiξ. Eπιπλ6ογ, ανατφθπει τιE πQoαδoxi,ε6 τωγ αγα_
γνωστΦγ τηg σειQdE (τηE ελληγιxriζ'μεταφQασηζ τηg, εγ πQoχειμ6γω). Ωατ6σο,
6πωζ xαι αλλεg χιoυμoQtoτιxθEτεμυxθ,E, συγχεχQιμ€να oι αναχQονιαμoi χαι oι
λ[,γo xαλr1τεQα, παQατηQoιiμε

l1. Στo εν λ6γω απ6oπααμα, το <γαλ}'υx6γlwιι6> στo οπo[ο αναφ6ρεται η μεταφQdoτqια
τωγ van Royen & van der Vegt (2w2) ε[γαι ο (μπαμπdE με φoυμι>, ατα γαλλιxd
<baba au rhumrr, ωτ6 6πoυ NαLτo λογoπαlγνιo με τo 6νoμα τoυ 11ωμαΤxoti 1ωgωt1.
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διαxειμενιχεE αναφoQεE (βλ. 3.4.), θται xαι τα λατινιxd απoοπdoματα 61oυν ωg
στ6χo χαι τo να xdγoυν τα x6μιχE να δεi1νουν πιο αληθoφανη (για λεπτoμεq6στεQη ανd,λυoη, βλ. van Rοyen & van der Vegt 2oo2: 199-2u).
T6λο9, γλωoαιx6 1ιotiμoρ θ1oυμε χαι στιζ πεQιπτωσειζ πoυ o [διog o αφηγητηg των ιατoqιιilν τoυ Αατερ[ξ xdνει χιoυμoQιoτιxd α16λια,6ταν, λ.1., πεqιγρdφει την d,ταxτη φυγη των PωμαLων ωζ <<χαινoriqγιo ελιγμ6 πoυ λ6γεται 'τα

π6δια στoυζ

ιilμoυg'>>.

4.2.Παιγνiδι με την ειx6να
Στην ειx6να, xιoriμoq 61oυμε xυglωg λ6γω τoυ στot1ε[,ου τηζ υπεQβoληζ, η
oπoiα 61ει ωg απoτ6λεoμα μoQφ6g αoιiμβατεE με τηγ πQαγματιx6τητα. Αυτ6
απoτελεi βαoιx6 χαQαχτηQιoτιx6 των x6μιχE γενιχ6τεqα (βλ. Mahony 2000:
30). 'Eτoι, στα δεδoμ6να μαg 61oυμε τoν πελΦqιο oβελi,ξ, τoν μιχQooxoπιxd
tντεφ(,ξ, τα τελε(,ωζ τQoμoχqατημ6να πq6αωπα των Pωμα(,ωγ τ|".o.τl. Eπioηg,
αουμβατ6τητα €1oυμε χαι στηγ απ6δοαη τηE x[,νηoηg: 6ταν oι μoqφθg xινoι}γται με μεγdλη ταμ1τητα, αxολoυθoιiγται απo 6γα αtiννεφo xαπγoti η απειxoγiξoνται με πoλλαπλd πεqιγqαμματα. Δriαxoλα oι dνθρωπoι, 6ταν τqθ1oυν, oηxιirνoυν τ6oη αx6νη xαι, β6βαια, τo ανθqιilπινo μdτι πoτ6 δεν βλ6πει πoλλαπλd
πεqιγgdμματα αε xινot1μενεζ μoQφ6g. T6λog, αx6μη χαt στην απειx6νιoη π6λεων, oπωg τo Παgi,oι, η Pιitμη η η αQχαiα oλυμπiα, μιxq6g αoriμβατεE με τηγ
επo1η λεπτoμ6gειεg δημιoυqγoriν χtoυμoQιατιxd απoτ6λεαμα.
4.3. Παι1ν(,δι με τη γλιilοoα

χαι την ειπ6να

oι

δημιoυqγol τoυ Aoτεqlξ δεν αqxoιiνται στo γα αγαπαραγd,γoυν τoυζ διαλ6γoυζ των χαQαχτηqων μ6αω τoυ γλωoαιxoti xιbδιxα, αλλd εxμεταλλεtioγται xαι
τιg δυνατ6τητεE πoυ τoυE παq61ει η γραπτη μoaφη τoυ xιilδιxα αυτoti. Συγxεxριμ6να, αυνδυdξουγ τη γqαπτη γλιilααα με τoν oπτιx6 xιbδιxα, πqoxειμ6νoυ γα
xdνoυν τo xεiμεν6 τoυg παQαστατιx6τεqo, πιo <ξωνταν6>> χαι μdλλoν διααxεδαοτιx6τεqo. 'Eτοι, παQατηqε(,ται 6τι ατoν Aατερi,ξ oι ηxoι ιlαL η ψυyoλoγiα των
ηqdnν απoδ('δowαι' αυνηθωζ }lαL με τoυζ διjo xιΙlδιxεE. Με αυτ6γ τoν τq6πo, δ[γεταt 6μφαoη στην ειx6να xαι δημιoυργoιjwαι oπτιx6E αυμβαoει5 πoυ αγαπαQιoτor1ν τoυζ ηxoυE χαι τα oυναιoθηματα των ηqιbων. oι oυμβdoειg αυτ69, xαθιitg
θ1oυν συγχεχQι,μ6νη xαι oταθεqη οημαoiα, μετατ96πoνται oxεδ6ν σε μεταφoQεS
αναγνωQ[oιμεg για τoν αποδ6xτη (Lakoff 1993:24| xαι Groensteen 1999: 161).
'Eτσι, ειx6να
η
μιαζ χαQδιdg πdναi απ6 6γαγ ηQωα εqμηνεriεται ωζ 6gωταg, η ειx6γα εν6g πενταγραμμου με τQεμαμενεg γQαμμεζ ωg παρdφωνo τqαγoιiδι, η ει_
x6να εν6g μαr}qoυ αtiννεφoυ παγω απ6 τoν ηQωα ωg θυμ6E x.o.xl2.
L2.

oι

Fein & Kasher (1996) ιo1υρ(ξoνται 6τι xdτι αγτlοτoιχo oυμβαiνει χαι με τtζ χεtρoνoμiεg χαι τLζ εxφqdοειg των ηqιbων στα x6ψυxg, οι oπo(εg σχηματoπoιοriγται
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4.3.1'. H xωδιxoπoιηση τoυ

Aoτερ('ξ
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Kατd πQωτoν λ6γo, η oπτιχη αγαJταQασταση των ηχωv oφε[,λεται στo γεγoγ6ζ
τlotLL'l,g λεLπει o ηχoζ, ο oπoi,og αυγδ6εται 61ι μ6νo με την αγαπαQατoυζ (π.x. ηxog μdχηζ), αλλd χαι με τηγ αναJταqdoτααη τoυ λ6τηζ
δQασηζ
γωγη
(βλ.
επιτoνιoμ6g). Η αδυναμiα αναπαQαγωγηζ τoυ η1oυ τηg δqαγoυ τωγ ηριbων
σηE η τηg γλιilooαg 6xει ωg απoτ6λεαμα o ηχoE να γiνεται αφεν6g γλιbooα (ηχoμιψτιxt5 λ6ξειg γtα τηγ xωδυxoπoiηαη τωγ ηχων τηζ δQαoηE _ π.χ. αε μdxεg μεταξri Γαλατιilν xαι Pωμα(,ων'βλ. επiοηE Saraceni 2003: 6), αφετ6qoυ ειx6να.
Eδω μαg ενδιαφ6qει η δεr}τεqη περ(,πτωαη, δηλαδη η xωδιxoπo[,ηοη τoυ η1ου
των γλωαoιxιbγ μηνυμdτωγ, γιατt εxεt εντoπi,ξεται χατεξoxηγ η ανdμειξη
γλωooιxoli xαι oπτιxoti xιilδιxα. o ηxos αυτ6g γiνεται oqατ6g μ6αα απ6 τη
γQαπτη γλιbooα χαι ταυτ61qoνα μθoα απ6 την ειx6να, oπ6τε η μoQφη }{αL τo
πλαlαto εμφανιαηζ τoυ γλωααιxoιi μην'ιjματoζ (δηλαδη τα μπαλoναxια) διαμoρφιbνovταL με βααη τoν επLτoνιoμ6 των ηqιbωv. OπωE ει}oτoxα επιoημαiνει
o Saraceni (2003: 18), <<τα α1ηματα χαt τα μεγ6θη των λ6ξεωγ πQoσθ6τoυν oριoμ6νε9 πληqoφoρi,εg ατην xυριολεxτιxη oημαoiα των λ6ξεωγ>> χαι 6ται <<τo
οπτιx6 χαι τo γλωαοιx6 oτοι1ε[o αλληλoUπooτηqi,ξoγται για τη μετdδoση τηζ
oημαo[,αg>.'E1ουμε, λοιπ6ν, μιxq6τεqεg η μεγαλυτεqεg χαι ταυτ61ρoνα εντoν6τερεg γQαμματοοειq6g αναλoγα με την 6ντααη τηg φωνηζ τoυ oμιλητη, xε[μενo σε πεντdγgαμμo γtα τo τQαγoιiδυ, λoυλoυδdxια στα μπαλoναπια για τoγ
<γλυx6>>, ηπιo τ6γo τηg φωνηζ, τQεμoυλιαατα γgαμματα για φωγη πoυ τq€μει,
μπαλoνdχια με oταλαxτiτεs πoυ δεi1νoυν <ιpυxρ6τητα> tl.o.τι". (Mαρτινiδηg
1984:34 xαι Αγγελdxη & Κoxxi,δoυ 2003: 28-2η13.
oι δημιoυργol τoυ Αατεg[,ξ εxμεταλλεrioνται τη γραπτη μoaφη των γλωooιxιilν μηνυμdτων χαι για τη δηλωαη τηE διαφoρετιxηg εθνιxηg γλιiloσαE των
ηριilων. H <xανoνιxη>> γQαμματoαειqd χQησιμoπoιεi,ται απ6 τoυg Γαλdτεg,
τoυE Ρωμαioυζ χαt oριoμ6νoυg dλλoυE λαorig, 6πω9 τoυζ Bqετανotig, τoυg
Noρμανδotig, τoυg Bθ\oυg. Λαοi τωγ oπoi,ων η γaαφη 61ει πoλti συγχεχQιμθνα
14αL σNετιxα ε(lxoλα αναγνωqioιμα χαQαχτηqιoτιxα, oυνηθωE <<μιλoιiν> με
6τι απ6 τα

xαι xαταληγoυγ γα απoτελοι}γ 6γα qεπερτ6gιo πεQιoQtoμ6νο xαι ει}xoλα αναγνωρ(,οιμo απ6 τo xoυγ6 (πqβλ. Mαρτινiδηg 1984: 34, Κωγoταντιν[δoυ-Σ6μoγλoυ 2Φ1: 8Ο
xαι SaracΘni 2003: 6' 25, z7' 78-8|).
13. Αξiξει να σημειωθεi 6τι αυτη η πqαxτυxτ| δεν απoτελεL απoxλευατιx6τητα τωγ x6μιxg. Παq6μoιεg ουμβαoειg πoυ βαolξoγται στηγ πoιxιλiα τηζ γQαφηg εντoπiξoνται
}ιαι σε διαφoρετιxα ε(δη xειμ6νων: απ6 τα τoνιoμθνα πλαγια τoυ επtστημoνιxοιi λ6γoυ μ61qι τα xεφαλαiα γραμματα στα ηλεxτqoνιxα μηνtiματα,6ταν xαπoυog <φωναξει>. Στα x6μιxg, β6βαυα, 6xoυμε πολri ευqε[α χQηση χαL πεQισο6τερη πoυxιλlα xαρη
oτιg δυνατ6τητε9 πoυ παρ6χευ o oπτιx6g xιΙδιxαg χαι στα ιδιαiτερα χαQαχτηQtστtxα τoυ [διoυ τoυ χειμενιxoΦ ε(,δoυg: τα μπαλoγαxια δεν περυoρiξoυν τo μ6γεΘoE χαι
τoγ τιiπo των γQαμμdτων xαι δεγ απoxλεioυν τη ουvt}παQξη τηg ειπ6ναζ με τη γQαπτη μoρφη τηg γλΦooαg μ6oα oε αυτd,.
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γQdμματα η o'iμβoλα πoυ παQαπ€μπoυν στη γQαφη τηg μητQιχηζ τoυE γλιilooαg. 'Eτοι, oι'Eλληνεg <<μιλotlν>> σε μια μiμηση τηζ xλααoιxηg αg1αi,αg ελληνι-

χηζ γQαφηζ, oι Γ6τθoι οε μi,μηoη τηE γoτΘιxηg γQαφηE, oι Aιγιiπτιoι σε μiμηoη
τωγ ιεQoγλυφιxcbγ' oι Blxινγxg αε μiμηοη τηζ oxαγδιγαβιxηs γaαφηζ τl.o.tι".
Eπεxτε[γoνταE αυτ6 τo τ61ναoμα γενιx6τεQα στoγ τ96πo oμιλi,αg, 6ναg φoQoειoπρdxτoQαζ παQoυoιdξεται να μιλdει σαν δημ6oιo 6γγqαφo. Θα μπoqoιioαμε
μdλιoτα να πoι}με 6τι αυτη η ιδιαιτεq6τητα ανdγεται χαι στηγ πqooπdθεια γυα
6να εlδog <αληθoφd,νειαg>> εx μ6qoυζ των δημιoυqγιilν.

'oλα αυτd μαE παQαπ6μπoυν στιE παQατηρηαειζ τoυ Saraceni (20Ο3: 20-21),
oriμφωνα με τιζ oπo[εg, 6ταν τα xεiμενα στα μπαλoναxια δεγ ε(,ναι τυπωμ6να,
αλλα xειq6γqαφα (6πωg εiναι στoγ Αoτεqiξ), o δημιουQγ6ζ (xαι o μεταφQαστηE) μπoqεi να αξιoπoηoει αυτoι} τoυ ε[δoυg τη oημανση σε μεγαλriτεqo βαθμ6. Tαυτ61goνα, o γQαφtχ6g 1αqαxτηQαs (oε αντ(,θεση με τα τυπoγqαφιxd
oτoι1εiα) εiγαι πιo xαταλληλog _ xατα τoν iδιo συγγQαφ6α παντα _ για την
αναπαqdσταση τηg διd,θεσηζ χαι τoυ συναιoθηματoE των xαqαxτηqων τωγ x6}LLτ{ζ,6xι μ6νo γιατi αφηνει στoν δημιoυqγ6 (η τoγ μεταφQαoτη) πεqιαο6τεqη
ελευθερiα, αλλd xαι γιατi oι απoδ6xτεg τε[νoυν γα oυνδ€oυν τoν yQαφιx6 7αραxτηρα με τoν ανθρrΙlπινo παqαγoντα, }Lε, απoτ6λεαμα τo (αχαγ6νtστo>> oγi1μα χαι μ6γεθo9 των γQαμμdτων να θυμi,ξει πεQισσoτεgo τη <<φυσιxη> oμιλiα
τωγ χαQαxτηqων, η oποiα μπoqεi γα πoιxiλλει oτoν τ6νo, την 6ντααη x.o.x. Ag
μην ξεxνdμε, εξdλλoυ, 6τι τα x6μιξ δεν γiνoνται αντιληπτd ωg <αμιγηE> γQαπτ69 λ6γo9, αλλα ωζ γQαπτη αναπαqdoταoη τoυ πQoφoριxoιi λ6γoυ. Αγτ[,θετα,
τα oμoι6μoQφα τυπoγQαφιπd oτoι1ε[α (πoυ 61ει, για παqdδειγβσ, 1 ελληνιπη
μετdφqαση τoυ Mi,xυ Mαoυg) παqαπ€μπoυν σε μυα πεQιoo6τεqo <αφtiαιxη>
χαι <<μηχανιoτιxη>> εxφoqd τoυ λ6γoυ.
Eν oλiγoιζ, παQατηqofμε 6τι η γQαπτη μoaφη των γλωοoιxιilν μηνυμdτων
εξαρτdται: α) απ6 την ιpυ1oλoγιxη xατααταoη χαι, xατα oυγ6πεια, τογ επιτoγιoμ6 τηg φωνηζ τoυ ηgωα,''dαL β) απ6 την εθνιx6τητd τoυ η τoν ιδιαiτεQo τq6πo
oμιλi,αg τoυ.

4.3.2. H xωδιxoπolηoη των συναιαθημdτων

'Eνα δεriτεqo αημεio ατo oπoio θεωqoriμε 6τι εντoπLξεταt τo παι1ν[,δι με τoν
oπτιx6 χαι τoγ γλωooιx6 xιiδιxα εiναι η πεQιγQαφη τoυ εσωτεQιχοti x6ομoυ
των ηριilωγ, ιδιαiτεQα των συναιαθηματωy τoυζ. Σε αυτ69 τιs πεQιπτιilαειE, oι
δημιoυqγoi δεν πεqιοqi,ξoυγ τηγ α.πειx6νιση των oυναιoθημdτων oτo πg6οωπo
χαι τo οιbμα των ηgιilων. H ιpυ1oλογιxη xαταατααη απoδi,δεται μ6αα oε μπαλoγdxια πoυ πεQι61oυν μ6νo αημε[,α οτ(,ξηg η ειx6νεg xαι oγι γλωαoιxd xωδιxoπoιημ6νo μηνυμα, 6πω9 θα αναμεγ6ταν.
Aναλυτιx6τεqα, σε μια αφηγηση με απoxλευoτιxa γλωooιxη xωδιxoπoiηoη,
τα συγαιoθηματα θα παqoυoιdξoνταγ αναλυτιxd απ6 6ναγ παγτoγνωοτη
αφηγητη η οτα πλαiοια εν69 εσωτεQιχoιi (η 6χι) μoνoλ6γου τoυ ηqωα. Aυτ6
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πoυ παQατηQειται στα χ6μιχζ ειναι 6τι αφεν69 τα συναισθηματα συχνd 6Qχονταt στην επιφdνεtα μ6σω τηg i,διαg τηζ μoQφηζ-ειx6γαE τoυ ηQωα (δηλαδη
στην 6xφqαoη τoυ πQoσιilπoυ η τιE χειQoνoμlεg τoυ απειxoνlξεται αν αυτοg
ε(,γαι λυπημ6νog, 1αqoriμεγoζ, oργιαμ6νo9 x.λπ. _βλ. υπoo. 12)'αφετ6ρoυ_
xαι αυτ6 ε[ναι πoυ μαζ ενδιαφ6ρει εδιil _ τα συναιoθηματα αυτd γiνονται ατiξη η oxlτοα-αriμβoλα μ6oα οτα μπαλoγdxια. Αυτ6 φα[,νεται να oυμβαiνει για
τQειζ λoγoυg:
α) επειδη o ρoλοg τoυ αφηγητη εiναι πεQιoQισμ6νog, δηλαδη η φωνη τoυ δεγ
<αxoιiγεται> πoλti oυ1να χαt σε μεγαλη txταoη μ6oα oτα xαq6,
β) επειδη η ουνηθηE πQαχτιχη των δημιουqγιbν xoμιxg εi,ναι να μη βαξουν τoυζ
μdλιoτα oυδ6πoτε αναλυoυν εxτενιilζ τoγ
ηqω6g τoυζ να μιλoι}ν πoλ,tj _
εσωτεQtχ6 τoυg x6oμo,

xαι

'{αL

γ) επειδη o δημιoυaγ6ζ θθλει τελιxα να διilοει θμφαoη στα συναιοθηματα αυτd,,

oπ6τε δεν αρxε[ται οτην απειx6νιoη τoυE ατo πρ6αωπo η οτο αΦμα τoυ
(Qωα, αλλα τα μετατρ6πει οε <γλιilασα>>, χQηoιμoπoιιilγταζ ε(,τε η1οπoi,ητεg
λθξειE εiτε ειxoνoγqαφιxfg αυμβαoει,E, oι oποiεg φαiνεται 6τι ιoxυoυν λιγoτεQo η πεqιαο6τεqo χαt σε dλλα xoψιxg.
Κατα αυνθπεια, oημεiα ατ(,ξηg t1 oxtτoα-otiμβολα μετατρ6πoγται αε xιilδιxα
απειx6γισηζ των αυναιαθημdτων των ηgιilων χαι λειτoυqγofν αυνηθωE ενιo1υτιxα πρoE 6,τι ταυτ61goνα δεi1νει η ειx6να: μεγεθυoμ6να xαι 6γτoνα θαυμαoτιxα χαt εQωτηματιxd oτα μπαλoνd,xια οημαiνoυν αγτiατoι1α Θαυμαoμ6 xαι
απoρiα, μαυQα αtiννεφα οημα(,νoυν τηγ oQγη, πoυλdxια τη λιπoΘυμi,α, αoτεqdτtLατ{αL xαρδι6g τoν 6ρωτα, θνα xotiταoυqο με θνα τoεxofqι xαρφωμ6νo επανω
τoυ σημαiγει τoν πoνoxθφαλo x.o.x. (βλ. Saraceni 2Φ3:6).
Στo αημε[o αυτ6, θα ε[,1ε ιδια(,τερo ενδιαφ6qoν να παQατηQηοoυμε 6τι,6πωE
επιoημα(,γoυγ oυ Lakoff & Johnson (1980) χαι o Lakoff (1987: 380 xαι 1993:
241), τo ουναioθημα, xαθιilg βιιilνεται, πgoxαλεi, εξωτεqιx€g, οωματιx6E αντtδρdαειg (πdγωμα, τρ€μoυλo, αfξηoη θερμoxqαα(,αg, αi,oθηαη παραλυoi,αg
x.o.x.) χαι η πεQιγQαφη των αντιδgdαεωγ αυτΦγ επιτελε[ται γλωooιxα με μεταφoqιx6 τg6πo (π.x. xιτριν(,ζω/παγιΙlνω/τρtμω απ6 τoν φ6βo μoυ, xoxxιν(,ξω
απo τoν θυμ6 μoυ/απo ντgoπη x.o.x.). Mελετιilγταζ για παqαδειγμα τtζ μεταφoQ6E πoυ αγαφ6ρoνται στoγ ΘYMo, ot παQαπανω ουγγραφε(,g επιαημαiγoυν
π(υζ o ΘYMoΣ ουλλαμβd,νεται μεταφoQιxd ιυg ΘEPMoTΗTΑ πoυ μπogεi να αναφ6Qεταt αε υγρα, oπ6τε δημιoυqγεiται η γγωστιχη μεταφoQd o ΘYMoΣ EΙNΑΙ ENΑ
ΘEPMo YΓPo ΣE ΔoxEΙo (xαι ατην περiπτωoη αυτη τo ανθqιbπιγo αιilμα εxλαμβαγεται ωg δo1εi,o), π.χ. βραζω απ6 (θυμ6 + oqγη), η οε ατερεd, oπ6τε πα(,ρνει τη
μoaφη o ΘYMoΣ EΙNΑΙ ΦΩTΙA. Στην πεqiπτωαη τωγ xoψιxg, αυτη η μεταφoQιχη
6xφραoη τωγ συναιαΘημdτιυγ απoδiδεται τ6oο μθαω τηg ειxoναζ (π.χ. oι θυμωμθνοι ηQωεζ μoιdξουν με δoxεi,o θτoιμo να εχQαγεi,, βγαξoυν χαπγoυg απ6 τα
αφτια τoυζ, εi,ναι xoxxινoι χαι τo πεqlγqαμμd τoυg εiναι διογxωμ6νo) 6αo xαι
μ6oω oυμβ6λων (βλ. παραπdνω) πoυ μπαiνoυν μ6oα oτα μπαλoγdxια. Θα 6λε_
γε xανεi,g 6τι oτα xoψυxg διαπιοτιilγεται μια εtχoνοπoi,ηoη τηζ μεταφoραg xαι,
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τε}τιxa, δημιoυqγε[,ται 6ναg <<ανd,μειxτog xιitδιχσζr>, πoυ συγδυdξει τα μπαλoνdxια (πoυ <<χανoγιχd,>> εiγαι φoqεi,g γλωooιxα εχπεφQασμ6νων μηνυμd,των) με

την ειχ6γα. Αυτog o τQ6πoζ xωδιxoπoi,ηoηg ιo1ιiει 61ι μ6νο για τη αειgα τoυ
Αoτερ[ξ, αλλd χαt για τα υπ6λo ιπαxoψιxgι4.
4.3.3. Η oυν69γεια των xωδixων

Συνoψiξoγταζ, θα λ€γαμε 6τι, τdαL στLζ διjo αυτ6E πεQιπτιirοειE, δηλαδη στην
xωδιxoπolηοη αφεν69 τoυ η1ου τηg γλιboσαE χαι αφετ6qoυ τωγ συγαιαθημdτων των ηgιilων (βλ. αντiστoιχα 4.3.|. xαι 4.3.2.), 61oυμε ψια αυν6ρyεLα ?{αL _
ωζ εχ τot}τoυ _ ανd,μειξη των διjo xωδ('xωνΥLα την μετdδooη τoυ πεQιεχoμ6νoυ
τηE αφηγησηE. H ειx6γα ουνδυαξεται με τη γQαπτη μoqφη των γλωooιxιilν μηνυμdτων για την αναπαqασταση oqιoμ€νων στoιχεiων τoυ (δια)λ6γoυ των
ηqιilων χαt τηζ ιpηoλoγιxηg τoυg xαταoταοηE. Θα μποqoυoαμε γα πoι}με 6τι
xατα xαπoιoν τq6πo η ειx6να ξεπερναει τα oρια τηE, παQtxoνταE επιπλ6oν
πληgoφog('εg για τη γλιboαα xαι αυτ6 γflεται παιyν(,δι oτα 16qru των δημtoυQγrbν (xαι ατη oυν6xεLα των μεταφQαατcbν), με αxoπ6 τo xιoιiμoQ }{'αL τo γ6λιo.
oπωE εlδαμε,6λα αυτα αυμβα[,νoυγ σε συγχεχQιμ6νεg περιπτΦαειζ, oι oπo[εE xαθιεqιbγoγται τε}τιxα αε oλ6xληQη τη αειqd xαι απ6 6να oημεi,o xαι π6qα
αναγνωQ[ξoνται απ6 τo xoιν6. Συγιατot}ν δηλαδη €ναν ιδι6qqυθμo τq6πo αημανσηζ, πoυ ε(,γαι εtlxoλα αναγγωQiοιμog χαι εQμηνεtiαιμοg απ6 τoυg αναγνιilστεζ τηζ αειqαg, αλλd xαι απ6 τoυζ αναγνιiloτεζ τωγ xoψιxg γενιx6τεgα, μια
πoυ αυτη η πQαπτιxη δεν ανηxει αποxλειoτιπα στoυζ δημιoυqγofg τoυ
Αoτεqi,ξ15. ,ηr'η η 6ντoνη διαπλoπη xαι διεπiδqαoη λ6γoυ xαι ειx6ναg 61ει ωg
απoτ6λεαμα τηγ αμεα6τητα χαι τη μεγαλυτεQη παQαστατιx6τητα στηγ xωδιxoποi,ηoη τoυ πQoφoqιxoti λ6γoυ χαι των oυναιoθημdτων των ηqιbων (βλ. 6oα
λ6ει για <<υπεQχωδιxoπoιημιθνo πεqιε16μεγo> η Kωνoταντιν[δoυ-Σ6μoγλoυ
2AO1:117).

Θεωqoιiμε 6τι αυτη η <<παιγγιιilδηg> πgαxτιxη μπoqεi γα απoτελε[, 6να εiδoE
1ιot}μoρ, δεδομ6νoυ 6τι θα μπoqorioε να ισχυQtστε[, xανεig 6τι υπdqxεL ασυμβατ6τητα oε επlπεδo χQησηζ τoυ xιbδιr{α: τα τε1νdoματα με τη γQαφη χαι την
απειπ6γιση τωγ ηχων αντιβα(,νoυν στην πρooδoxiα 6τι η γλιbαoα xαι o,τι τη
αυνιοτα πρ€πει να απoδ[δεται απoxλειοτιxα μ€oα απ6 τoν γλωoαιx6 xιilδιxα
oι, παQατηQησειζ πoυ xαγoυγ oι Αγγελαxη & Κoxxi,δoυ (2003), εξεταξoνταg διαφoρετυxα x6ψυxg απ6 τα διxα μαg, επιβεβαιιilγoυγ τα διπd μαζ συμπεραοματα. Ωοτdοo, οφε[λoυμε γα επυοημανoυμε 6τι δεν 1ρηoιμοπoυoιiνται σε 6λεg τιg οειρ69 x6ψιxg
χαt oι δtio xιilδιχεE γtα τηγ παQαγωγη 1ιoι1μoρ. oπωg διαπιoτιilγεL η Tαxοtiδα
(2W2:69),τo 1ιoιiμoq oταx6ψντι'ζ τoυ Αρxα ε1ναι xατεξo1ην γλωοοιx6 xαι 61ι τ6οo
oπτιx6.
15. Η Κωγoταγτιν[δoυ-Σ6μoγλoυ xαγει λ6γo για <ιδεoγραφιx6 xιilδιxα με πληqoφoQtαxη λειτoυργ(,ω (2001: 80).
14.
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χαι 6χι μ6αα απ6 τηγ ειχ6γα. Mε dλλα λ6για, ενιil Θα αναμεν6ταν η απoxλει-

oτιxα γλιυooιxη αναπαqdσταση τoυ λ6γoυ τωγ ηQωων, αυτ6E - εν μθgει τoυλdχιστoγ - αJτεtχoνiξεται xαι εγioτε σχηματoπoιε[ται. Και αντioτqoφα, ενιil τα
συναισθηματα απειxoγlξoνται χατεξoχηγ στη μoaφη των ηρΦων, εμφαν(,ξoνται
παQαλληλα xαι ωg <xεiμενo>> μ6οα oτα μπαλoνd,xια με τη μoaφη oυμβ6λων η
αημεiων ατ(,ξηg. Δεν 1qηαιμoπoιεi,ται δηλαδη μ6νη τηζ η γQαφη, αλλd οι δημιoυqγol xd,νoυγ παι1ν[δι χαι με την ειx6να τηE. Ωg εx τor1τoυ, θα λθγαμε oτι oι
δημιoυργo(, των x6μιxg ανατqtπoυν την <}Ι,ανoνLχη>> xαι αναμεν6μενη 7ρηαη
τα 69ια
των διjo xωδ[xων, 6ταν αqγi'ξoυν να παlζoυν με τιg δυνατ6τητεζ
'{αL
των xωδ(,}lων, δημιoυQγcΙlνταζ 6ται 6να χLoυμoQLατιx6 απoτ6λεαμα.

5.

Συμπεqιiοματα

ΑγαλrjoνταE τα xoψιxg πoυ απoτελofγ τα δεδoμ6να μαg, xαταληγoυμε 6τι
υπαq1oυγ π6γτε ειδΦν χιoυμoQιoτιxoi μηχανtσμoi,, πoυ λειτoυqγoιiν ωg πηγεζ
αoυμβατ6τηταζ:

απoxλιαη απ6 την πQαγματιx6τητα πoυ χαQαχτηρ[,ξει τoυE υπερβoλιxoιig
ηQωεζ η τιζ εξωπραγματιx6E xαταoτdoειE χαι πqdξειg oτιg oπo[εE μετ61oυν,
β) η απ6xλιαη απ6 τo φαγταστιx6 oxηνιx6 των ιoτoqιιilν του Αατεq(,ξ, λ6γω
τηg αriνδεσηE τoυ σχηνιxof αυτoυ με γεγoν6τα xαι πqoοωπα τηg (ιοτoaιχηζ)
πQαγματιx6τηταg. Αυτ6 επιτυγ1dγεται xαρη στoυE αναχQoνιομoυg, τιg διαxειμενιxθg αγαφoQtg, τιg <αληθoφανε(,g> εqμηνεiεg των γεγoν6των, xαθΦg
xαι μθoα απ6 τιg πoιxlλεg γQαμματooειq6g πoυ χQησιμoπoιoιiγται στα μπαλoνdxια, για να δηλωθoriγ oι εθγιx€g γλωαoεE των ηgιilων,
Y) oι απoxλloειE σε γλωooιx6 επ[,πεδo, oι oπolεg εμφανi,ζoγταt με τη μοqφη λoγoπαιγνiωγ, απo-παγιωμθνων εxφqdσεων, xυq[,ων oνoμdτων χαι λατινιxιilγ
α) η

φqααεων,

η απ6xλιoη πoυ πηγdξει απ6 τηγ υπεQβoλιxη tιlxαι αotiμβατη απειx6νιση
των ηgιilων χαι τoυ σχηγιxori των ιατoριιilν τoυ Αoτεgiξ,
ε) η απ6xλιαη απ6 την <<χανoνιxη> χαι, <ισoQρoπημ6νη> χQηση τωγ δlio xωδi,χωγ, τηE γλΦoσαE χαt τηg ειxoναg. Eνιil δηλαδη η γλιilαοα α1ετ[ξεται xατεξoχηγ με τα γλωooιxd μηνr}ματα πoυ αγταλλdαooυν oι ηqωεζ χαι η ειx6να με
τη μoQφη χαt τη δρdοη τoυE, σε oQtσμ6να μπαλoνdxια γλιilααα xαι ειx6να
ουνδυdξoνταt χαι χQησιμoπoιoιiνται ταυτ61ρονα για την απ6δοoη η1ων xαυ

δ)

oυναιαθηματων.

Eπιπλθογ, διαπιστιilνεται 6τι υriαρχoυν δfo <επ(,πεδα> oτο 1ιoΦμoQ τoυ

Aoτερiξ. Tο πριilτο ε[ναι xoιγ6 για τα πεqιoo6τερα x6μιtl"ζτtαL εtixoλα αναγνωQi,αιμo, Περιλαμβdγει τα ytt'αΥΙlζ, τα υπερβολιxd χαQαχτηQιατιxa των ηριixυγ
τα αoτε[α επειo6δια ατα oπo[α συμμετtyoυν αυτo[,, τo xαθαρd γλωαoιx6 yυo(sμoρ xατα μεγdλο μθQoE, xαθιilg χαι τo παι1νi,δι με τoυE xιbδιxεg. To δεriτεqo
απευθtiγεται σε πιο <<υπoιpιααμθνo> xoιγ6. Περιλαμβdνει τoυg αγαχQoνιαμoιig,
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τιs ιστoQLτ{eζxαL διαxειμενιχ6E αναφοQ6E χαt τιζ αoυμβατεg εqμηνε(,εζ πoυ διγει o αφηγητηζ, xαθιilg xαι 6γα μ6QoE τoυ xαθαqd γλωoοιxoιi 1ιoιiμoq. 'Ετσι,
εμφανιξεται 6να ε(,δοE xλιμdxωσηζ στo 1ιotiμog τoυ Aoτερiξ: oριoμ6να αoτεiα
ε(,γαι πιo <<απαιτητιxd> απ6 oqιoμ6να αλλα, γιατi πqotiπoθdτoυγ την ανdxληoη
<<ειδιxι(lν>> γνωστtxιbν o1ημdτωγ πoυ δεν εiναι πdγτα εtixoλη η δυνατη, ιδiωg
γtα τo αναγνωστιx6 xoιν6 των μιxq6τεqων ηλιxιιitν. H αναγνιilqιση τηE ασυμβατ6τηταE χαι τηg ιδιαiτεQηζ αημαoiαg τoυ 1ιot}μoQ τoυ δεt}τεqoυ επιπ6δoυ
oυσιαστιxα oυνιoτd τo λεγ6μενo <δεtiτεqo επ[πεδo αναγνιυοηE>> τoυ Aατεqi,ξ
(Mαρτιν(,δηg 1998: 42). Κατ' αυτ6γ τoν τq6πo εξηγε(,ται χαt τo γεγoγ69 6τι η
oειρd αυτη εiναι αγαπητη 61ι μ6νo απ6 μιxqoιig, αλλα xαι απ6 μεγαλriτεQoυζ
oε ηλιxi,α αναγνιilοτεg.
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