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NoN SUNT MULTΙPLΙCΑΓIDA PRAETΕR NECΕSSΙTATEM>.
occAM ΣTΗN ΓENΙKH ΚAΙ ΙΣToPIKOΣYΓKPΙTIΚΗ
ΓΛΩΣΣoΔoΓΙA

<<ENTΙA

Η APXH ToY

ΓEΩPΓΙoΣ Γ. MAΓOYΛΑΣ

The aim of this article is the examination of some applications of Occam's principle
("the simplest possible analysis is to be preferred") in linguistics and more precisely in
diachronic linguistics. Ιt is argued that this general principle is very useful for linguistic
research, but it must not come in conflict with some fundamental principles of
linguistics, e.g. the regularity of phonetic changes and the naturalness of several
phonetic processes. Ιt is concluded, however, that an analysis, embracing the criteria of
economy and generality but not that of simplicity, should be also considered a short of
application of Occam's principle, given that it restricts the number of partial
explanations.

L.

Eιoαγωγιi

θεωqε(,ται 6τι €1ει διεξαxθεi με επLτυχια 6ταγ,
υπ'
6ψη
τα xqιτηqια τηζ απλ6τηταζ, τηζ oιxoνoμi,αζ χαL
μ.α., 61oυν ληφθε[
τηζ γενιχευoεωg (simplicity, economy, and generality), δηλ. 6ταγ επιδιωχεταt
η 6oo τo δυγατ6γ απλoι]oτεQη χαι oLχoγoμιχ6τερη πεQtγQαφη 6πω9 χαυ εQμηνε[α τωγ φαιγoμθνων, οε oυγδυαoμ6 με τηγ oυνoλιxη πqooθγγιoη τoυg,
ιiloτε να ειγαι επtτQεπτη η εξαγωγη συμπεQασματων με γενιx6τερη ιαxti. Xα-

Mια επιoτημoγιχη 6qευνα

QαχτηQLστιx6 παqαδειγμα απoτελεi η γνωoτη θεωgi,α γtα τα διαφogoπoLητι-

xα 1αqαxτηριατιxd των φθ6γγωγ χαt τωγ φωνηματων. o Roman Jakobson
την διετriπωσε βdαει αxριβιilg των τqιιilγ αυτιilν xqιτηq[ωγ, πoυ τoν ιilθηoαν
να χQησιμoπoιηαει εγoπoιημθνo αιioτημα δυαδιxιilν (binary) 1αqαxτηQιστt-

xιilν για τα σliμφωγα χαt τα φων(εντα: [+αυμφωνιx6], [-oυμφωνυx6], [+φωνηεντιx6], [-φωνηεντιx6] x.χπ. (βλ. Baltaxe 1978: xvi-xvii). Eξdλλoυ, τo Mινιμαλιoτιx6 Πq6yqαμμα (Minimalist Program), πoυ oυνιατα την τελευτα[α
φαoη στηγ Θεωq [α τηE γεγετ ιxη g- μετασχη ματ tσ τιxiζ γQαμματ ιxηg, <πqoθxυ-
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ψε απ6 τηγ ταση πεQιoQLσμoυ τωγ συγχεχQtμ6γωγ xανoγωγ/επιπ6δωγ με τηγ
επιxρατηση γενL}1ευμ6νων αρxcbν oιxoνoμ(,α5 (Economy Ρrinciples) oε 6λα
τα επ lπεδα> (Θεοφανoπoι]λoυ-Koγτoι] 2Φ2: 222).

Πqωτloτωζ τo χQtτηqιo τηg απλ6τητα9 απoτελε(, εφαqμoγη τηg επLστημoλoγιxηg αaχηζ η επtστημoλoγιxori αξιιilματog πoυ απoδ[δεται στoγ
WilΙiam of occam η ockhaml, τoν περ(,φημo Αγγλo oγoματoχqατιx6/νoμιναλιoτη (nοminalist) φιλ6οoφo τoυ 14oυ σL., }dαt oνoμαξεται occam's
principΙe/razor <<αρy1ξυραφι τoυ Oxxαμ> (Lyons Ι97711987: lΙ2, Lass
1984/19s8: 36, oημ. στo 2.6 [αναφθqει τoν o. ωζ φιλ6ooφo τoυ 12oυ αι.],
Ηock 1986: 538, Hock & Joseph 1996: 468): <entia (essentia) non sunt

muΙtiplicanda praeter necessitatem>), δηλ. oι oυοi,εζloι 6ννoιεg/τα πραγματα
6πω9 χαt τα επιxειρηματα σε 6γα oυλλoγιoμ6 η μια oυξητηoη x.τ.o. δεν πq6πεL γα πoλλαπλαoιαξoνται πθρα τηg αναγxηζ. o Robins (1989: 121) παρατηQε[ 6τι η συγχεχQυμ6νη διατι1πωoη στα μεσαtωγιxα Λατινιxα δεν ε(,γαι αυθεντιxt1, αλλα απoφεΦγεt να διiloει πεqιoo6τερεg διευxqινloειg. O Lyons
(1977l|987 |l2) παqαθ6τεt την αQχη oε αγγλιxη απ6δooη (<Entities should
not be multiplied beyond necessity>), θεωqε(, 6μωζ αυθεγτιx6τεqη dλλη διατιiπωοη: <Ρlurality should not be assumed unnecessarily>, δηλ. δεγ θα 6πqεπε
γα υπoθ6τoυμε την πoλλαπλ6τητα χωQιg λ6γo, πoυ σημα|νει 6τι oφε[λουμε
γα απoφεr1γoυμε τιg πoλr3πλoxεg αγαλυoειζ χαι ερμηνεLεg, 6ταγ δεν επιβαλλoγται απ6 τα πqαγματα.

oriτωg η αλλωg, επιoημαlνεταt η φιλoooφιxη αφετηqiα τoυ αξιιilματog
αυτoιi, τo oπolo oυνυoτd, πρoΤ6ν των απ6ψεωγ τoυ occam 6ooγ αφoqα στηγ
o1θαη xαθoλιxιilγ εγγoυcδγ χαL πQαγμdτων (πβ. Lyons χαL Robins). Κατα τoγ
Αγγλo φιλ6ooφo, oι xαθoλιx6g θννotεζ, τα xαθoλιπα (τd xαθoλoυ, xατa την

oρoλoγi,α τoυ Aριoτoτ6λη) ε[γαι μ6νo λ6ξει9, oν6ματα, χωQιζ υπ6αταοη 6ξω
απ6 την γλΦooα, xαι θπoγταt τωγ πqαγματωγ, εμφαγυξ6μενα posr res. Η ιδι6τητα τoυ xoxxινoυ, η xoxxιναδα, η ερυθq6τητα (redness), για να αναφθQω τo παqdδειγμα πoυ χQησιμoπoιε[ o Lyons, δεν υπαqχεt ωζ αυθΦπαgxτη
oντ6τητα, πoυ, 6πω9 δ61oνταν oι πQαγματoχQατtxoL/Qεαλυοτ6g (realistae),
πqoηγε(,ται των πqαγματων (ante res), υπαqχoυγ μ6νo xoxxινα πqαγματα.
Eπoμ6νωg, αημειιilγεL o Lyons (|91711987: l|2), oL αντLχεtμενιx6E 6ννotεE
(objective concepts), oι ιδ6ε9, xατα την πλατωνιxη oρoλoγiα, απoqqlπτoνταL, oυμφωνα με τηγ αaχi τηg oντoλoyιxηg φειδoι1g η otxoνoμiαE (principle
of ontological parsimony or economy), εφ6ooγ ε[γαι πεqιττ6g, μoλoν6τι δεν
απoρρlπτoνταυ oι 6ννoιεg/oι ιδ6εE με τιζ oπolεg o γoυζ xαταγoεL η γνωq(,ξει
τα πραγματα (mental concepts).
Φυoιx6 εLναι 6τι με τoν xαιq6 η αQχη τoυ occam 6παυαε γα αυγδ6εταt με
1. Yιoθετιil την πQιilτη γaαφη ωg απλotioτεqη.

H αρxi τoυ
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τo θ6μα τωγ xαθoλιxιilγ, πoυ εLxε απαoxoλησεt τoυζ μεσαtωγιxoιlg φιλoo6φoυζ' otiτε o Ηock (1986119912: 538), αναφερ6μενoζ σε αυτην, xαγει λ6γo
γLα τα xαθoλιxα otjτε oι Hock & Joseph (|996:468), πoυ απλιilg επιoημα[γoυγ: <This maxim [...] is fundamental to all scientific inquiry> (πβ. Lass
1984/1988, αυτ.). 'Eτσι, τo αξLωμα τηζ oγoματoχqατιxηg φιλoooφiαζ τoυ
Mεoα[ωγα εξελL1θηχε σε επtστημoλoγιx6 αξ[ωμα, πoυ εφαQμ6ξεται στιζ επιστημoγιx6g θgευνεg. Aυτ6, νoμ[ξω, εξηγε(, oε 6γα βαθμ6 γιατ[ ληoμoνηθηxε
xατa xαγ6γα η, με τηγ μtα η τηγ αλλη μoQφη, αqxιxη τoυ διατtlπωoη απ6
τoν occam. Eπιπλ6oν, εxτ6g απ6 την φιλoooφιxη-επιoτημoλoγιxη διαoταοη
τoυ θθματoE' τηγ xαθαqα θεωqητιxη, υπαq1εL χαι η πto πεξη τoυ πλευqα:
στηγ xαΘημεqιγη ξωη αγαξητoιiγταL ot απλot]oτεqεg λιioειζ γLα τα παQoυoιαξ6μενα πqoβληματα, ωE εφαQμoli τηζ αρ1ηg/τoυ ν6μoυ τηg ηαooνog
π ρoαπαθε (,αζ i, xατa τoγ Martinet ( 1 955 l 1964: 94), τηg o ιxoνo μ(,αζ' Jτoυ xαραxτηq(,ξει τo oι1γoλo των ανθqι.bπιγωγ ενεqγειιbν. ΦαLγεται μαλιoτα 6τι oι
ειδιxol xaΘε επtστημoγιxorj xλdδoυ πιατειioυγ 6τι αxoλoυθotiν ατιg αγαλιiσεtζ τoυζ τηγ πQαχτιxη αυτη αQχη, η oπo[α τoυζ εlναι oιxε|α, ενιil η αναλoγη
αλλα πιo φυλoooφιxη xαι θεωρητιxfi αaχη τoυ occam πολri λlγo ε[ναι γγωοτη.'Eται, παρα τo 6τι oυ1να εφαQμ6ξεται xατα την γλωoooλoγιxη αναλυοη
χαL πεQιγQαφη, oπαν|ωg αναφ6qεταL χαL oxoλιdξεται. Exτ6g τoυ Lyons χαt
τoυ Robins, oι oπo[oι τηγ αυγδ6oυγ με τα xαθoλιxα, αλλεg εξαιρ6oειζ απoτελoιjγ, 6αo γνωqLξω, o Hock (1986: xυρlωg 538-540,593-595) χαι ot Hock &
Joseph (|996 468' 472-474), πoυ oυξητoιjγ πιilg εφαqμ6ξεται οε διαφoqα
διαxqoνιxα φαιν6μενα (o Lass 1984/1988, αυτ., απλΦg τηγ αναφ6Qει). Ωoτ6οo, ε(,ναι πqoφανθg 6τι τo θ6μα παqoυoυαξει ιδιαiτεqo ενδιαφ6ρoν xαυ 6ooγ
αφoqα στηγ γενιxη χαL την συγχQoνtxη γλωοooλoγ[α.

2.Στ6aoEτη6 εqγαοiαE

Η μελ6τη αυτη, πoυ συγιστα, τoυλαχtστoγ στηγ ελληνιxη βιβλιoγqαφ(,α, μια
πqΦτη απ6πειqα παqoυoιασεωE τoυ σημαγτυxoti αυτof θ6ματog xαι εξετασεωζ oριoμθνων πτυ1ιilν τoυ, 6xει oτ6xo 1) να oυξητηoει xαπoιεg εφαqμoγ6g
τηζ αQχηζ τoυ occam στην γενιxη γλωoooλoγlα, xυρlωg δε oτην παλαι6τεqη
tστoQιχoσυγxqιτιxη γQαμματιxη dπωg χαι στηγ νε6τερη ιστoQιχoσυγxqιτιxη
η δια1qoνιxη γλωoooλoγlα xαυ2) να εξαγαγει oqιoμθγα συμJτεqαoματα oxετιxd με τo αγ επιβαλλεταt γα ιo1ιiει η αaχη αε xαθε πεqiπτωoητ{.α.
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3. Η αρ1li τoυ

occam στηγ γενι,xi1γλωoοoλoγiα

Πριν εξετααθotiν περιπτιilαευg εφαρμoγηE τηζ αaχηζ oε διαxρoνιxα φαιν6-

μεγα, θα παqoυσιασθoυγ παqαδε(,γματα πoυ αφoQoιiν οτην γενιxη γλωoooλoγ[α, ιboτε η πρoo6γγtση τoυ θθματog γα εLγαι οφαιριx6τεQη. Kατ' αQχαζ,
υπενθυμ(,ξω 6τι, αγτlθετα με τηγ ιστoQtχoσυγxριτιxη γQαμματtxη τoυ 19oυ
αι., πoυ με τηγ ωg επ(, τo πλεloτoν "ατoμυστLτLt1'' αγτiληψη τηE γtα την γλιilo-

σα

εξηταξε μεταβoλθζ μεμoνωμΕνων γλωooιπιilν oτoιxε[ωγ, o δoμιομ6g 6πωE χαt η επ6μενη γλωoαoλoγιxη α1oλη, η γεγετLχη-μεταοxηματιατιxη
γQαμματυxη, αντιμετωπ(,ξει xdθε γλιilααα ωg οr3oτημα με συγχεχQLμθνη δoμη, ωζ 6λo 6πoυ τα στotχεlα αλληλoεξαρτιilνται ατεγd, χαL συνtστoυγ δ(,χτυα ο16oεων μεταξιi τoυζ.
Eνα παqαδειγμα τoυ πιilg αντιλαμβd,νεται o δoμιομoE, πιo oυγxεxριμθνα
o αμεQιχανιx6g, την λειτoυργ[α τηg γλιiloσαζ σε συγχQoγυx6 επLπεδo αλλd
xαι πιilg εφαqμ6ξει στην πqαξη τo αξ[ωμα τoυ occam ε[γαι τo εξηg. Tα oν6ματα τηg Eλληνιxηg σε -0ζ,6πωg λoγog, αγαλtjoγταL σε διio θ€ματα η, xατa
την δoμιxη oqoλoγtα, αλλ6μoQφα, τo φωγηεντ6ληxτo αλλ6μoqφo λoyo xαι
τo συμφωγ6ληxτo λoy- (Μπαμπινιιilτηg 19982:159, 193). To πριbτo εμφανi,ξεται πQo τoυ -ζτηζ oγoμαστιxt1gxαι τoυ -γτηζ αιτιατιxηg, 6ooν αφoρα oτα
Αρ1α[α Eλληνιxα, η πQo μηδενιoμ6νη9 xαταληξεωg oτα N6α Ελληνιxd: λ6γo-Φ.To δειiτεqo χQησιμoπoιε[ται πQo φωγηεντog, τ6αo στoυE τυπoυg τηg
Αqxαiαg 6αo xαι στoυζ τυπoυg τηg Nθαg Eλληνιxηg: λ6y-oυ, λ6y-φ' λ6y-ε,
λoγ-oι, λoy-ων, λ6γ-oιE, λ6yoυg. Αν πεqιoqυοθεL xανεLg στηγ οημεqινη
γλιilooα, διαπιoτιilνει 6τυ με τηγ αναλυαη αυτη επιτυγ1ανεται απλoυoτερη,
oιχoγoμLxdτεqη xαυ ενιαi,α θειilqηοη τωγ oνoματωγ σε -5 τηg N6αg Eλληνιxηg' αoγετα με τιg x}τυτιx6g xατηγoqlεg oτιg oπo[εg εγτααοoνται βααει τoυ
φωνηεντoE πoυ πρoηγεlταL τoυ -g: ταμ('α-E, λαx6-5, μαθητη-g' δd,ακαλo-g
x.χπ. Αυτ6 αημα(,νει 6τι, ενιb η παqαδooιαxη αναλυoη xαταληγευ στηγ υιoθ6τηση πoλλιilγ χατηγoQLιilν oνoμdτωγ σε -g (ταμ('-αg, λαx-€g, μαθητ-ηζ, δdoxαλ-ogτL.α.), η δoμιxη αναλυαη πqoβαλλεt τo γεγoγ69 6τι γενιx6 xαι δoμιx6 1αραxτηqιατιx6 τωγ αQσεγιxΦγ oνoμdτωγ στηγ N6α Eλληνιxη ε[ναι τo 5, ενιb τα θηλυxα ληγoυν ωg επ[ τo πλεlατoγ σε φωνηεν η μdλλoγ oτεqor3γταt τoυ ληxτιxoΦ -g: τιμηs, tbραΦ (πβ. Mπαμπινιιilτη 1983: 122).'Βτoυ'
πεqιγqαφεταt με απλ6, otχoγoμιχ6 xαι εγιαio τq6πo o σχηματιoμ6g τηζ oγoμαστtχηg ενιxoι} τωγ αQσεγιxιilγ χαι τωγ θηλυxιilν oνoμdτωγ. Eiγαι πQoφαν6E 6τι ατην συγχεχQυμ6νη πεqiπτωση η αQχη τoυ occam 61ει πληqη εφαQμoγη. Σημειωτθoγ επ' ευxαιqlα 6τι, xαθιilg τα θηλυxα πoυ ληγουν σε -ζ
δεν εγταοσoγταt στo πQoηγotiμενo σχημα, δημιoυργoιiν πqoβληματα σε αQxετoυg oμιλητ6g, ιδ[ωg oλιγoγqαμματoυζ, εξoti dxλυτoι τr]πoι σε -E, 6πωg
η/τηζ/την δεoπoυν('ζloδ6glXdqLζ, τlαL, αντιοτq6φωζ, φωνηεντ6ληxτoι τιjπoι
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πλiQη' η διαφανηx.τ.o. η, ιδ[ωg παλαι6τεQα, η Zαxυνθox.a.
Αg εξετdαoυμε τιilqα θνα παqdδειγμα απ6 την εφαqμoγη τηE αQχηE τoυ

Occam στηγ γεvετ ιxη-μετασχηματ ιoτυxη γQαμματ ιxt1 xαυ συγχεχQιμ6να oτην
γενετιxη-μετασχηματιoτιxη φωνoλoγLα, η oπoiα πqo1ωqεi, π€ρα απ6 τo δoμιx6 πq6τυπo φωνoλoγιxηg αναλιioεωg. Σriμφωνα με τηγ x}ταoυxts δoμιxη

φωνoλoγ[α, ευqωπαΤxη χαL αμεQιxανιxt1, τo φιilνημα ε(,ναι η μιxρ6τεQη φω-

νoλoγιxη μoναδα, πoυ, oταν αγτιxαθioταταt με αλλη oτo [διo φωνητιx6 πεqιβαλλoν, διαφoqoπoιεi τηγ σημαoLα τωγ λ6ξεων: φωνηματα lxl,l^tl oτα παxoE, παγog.'Ετoυ, τo φιilνημα εxλαμβdγεται oυσιαστιχα ωE ατoμo (πβ. Φιλιππαxη-Warburton 1992:58). Ωoτ6oo, ηδη οτα τ6λη τηg δεxαετLαg τoυ 1930
o Roman Jakobson πρoxιilqησε στηγ <διαoπααη> τoυ oε ταυτ61Qoγα διαφoQoπoLητLιια xαραxτηρι'ατιxd (distinctive features), τα oπolα παqατLθεγται oε
oτηλoειδεlg δθoμεg xαι, 6πωg τoνi,ξoυν oL γεγετιχo[-μεταo1ηματιστtχo[ φω-

νoλ6γoι, πoυ υιoθθτηoαν την θεωρ(,α τoυ Jakobson, παqθ1oυν μεγαλυτεqη
πεQtγQαφυxη επαqχεLα απ' d,τι τo φιilνημα (Φιλιππαxη-Warburton, 1992:
63): τo διαφoqoπoιητιxd χαQαχτηQιoτυxo, λ.1. [+υπεQωιx6/oπ[oθιo], ε(,ναι
6xι μ6νo μιxq6τεqo χαι πεQtσo6τερo αφηρημ6νo απ6 τo φιilνημα,ττ.N.τo kl'
αλλd xαι ευqfτερo, xαθιirg αναφθqεταt σε πεqιoo6τεqα φωνηματα, πoυ απoτελorjγ φυoιxη ταξη (natural order), χαQαχτηQιξ6μενα απ6 την (,δια αqΘρωτιxΛ'il αxoυoτιxt1ιδι6τητα. 'Eτσι, στηγ N6α Eλληνιxη τα συμφωγιχα φωνηματα kl, lgl, lxl' /γ/ εμφαγlζoυν την (,δια συμπεQιφoqα πgo των lel' lil (εtτε τo
δειiτερo πqoφ6qεται ωζ φωνηεν εiτε ωg οΦμφωνo), xαθιilg υπ6xειγταL σε oUqανωoη (palatalisation), δηλ. σε oυQαγιxη πqoφoρα: πdxog [-X-] αλλα παyα(,νω, παyιjg' παyιd [-9-] x.o.x. Eπoμ6νωg, αναφ6qoγται ωg [+υπεqωιxd/oπioθια], δηλ. ωg φυοιxη ταξη, βdoει τoυ χotγori δυαφoρoπotητιχoιi xαραxτηqιoτιxori, xαι δεγ απαριθμoιiγται θνα πqog 6να, ωg αυτ6νoμα φωνηματα Rl,
l^tl' xαΘtνα απ6 τα oπoiα εμφανlξoυγ δtio αλλ6φωνα, τo υπερωιx6
χαι τo oυqανιx6 αναλoγα με τo φωνητιx6 πεqιβdλλoν. Σxηματιxa' η oυqd-

lgl' lxl'

γωση τωγ τεooαQωγ φωγημdτων δηλιilνεται ωg εξηg:
[+oπ[oθιo] oΦμφωνo -+ [-oπ[oθιo] oιiμφωνo
(πβ. Φιλιππdxη-Warburtοn

Η φωνoλoγιxη αυτη

1992: 6 1, ΠετgoΦγια

l-[-oπLoθιo]
1

φωνηεν

984 11993: 462-463).

ανd,λυοη οτηQIξεταL στα xριτηρυα τηζ oιχoγoμi,αg
χαL τηE γενιxευoεωg, αλλα ,.πoλλαπλαoιαξει τιg oντ6τητεζ>, για γα χQησιμoπoιηαω την διατιiπωση τoυ Occam, αφoιil xαθε φιbνημα διαοπαταt σε περιoo6τερα τoυ εν69 χαQαχτηQιoτιxα. Κqlθηxε στηγ πεq(,πτωoη αυτη αγαγxα[α η μη εφαaμoγη τoυ χQιτηq[oυ τηg απλ6τητα9 αλλα η εφαQμoγη τωγ
αλλωγ xqιτηq(,ων. Αναφ6qθηxε στηγ αQχη 6τι oτην επtστημoνιxη 6qευνα
λαμβdνoνταL υπ' 6ψη τα τq(,α αυτα xqιτηqια. Αγ 6μωζ τo xριτηqto τηζ
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απλ6τηταg λειτoυqγεL ειg βαqog τoυ χQιτηρ[oυ τηg oιxoνoμlαζ χαι τoυ χQιτηqloυ τηζ γεγιχεtoεωg, τ6τε ε(,γαι πQoφαγ6g 6τι δεν πρθπει να θxει τηγ πQoτεqαι6τητα. Η θεωρ|α τωγ διαφoqoπoιητιxιilν χαQαχτηQιoτιxιilγ παq61ει μεγαλrlτεqη πεQιγQαφυxη επαqxεια απ' 6,τυ η x\αoιxiφωγηματιxη θεωρ(,α, }ζαθιilg επιτρι5πει oιxoνoμιx6τεqη πεQtγQαφη' oτα διαφoρoπoιητιxd, χαQαχτηqιατιxα oτηQ[ξεται η 6ννoια τηζ φυσtχηg τdξεωζ, πoυ oμαδoπoιεl πεqιοo6τεQα τoυ εν69 φωνηματα: τα διαφoρoπoιητιxα χαQαχτηQιστυxa, πoυ πεQtγqαφoυν τα μ6λη μιαζ φυσιxηg ταξεωE ωζ αt}γoλo <εLγαι λιγ6τεqα απ6 6oα

απαιτεl η πεqιγqαφη τoυ εν6g απ6 τα μθλη τηζ ταξηζ" (ΦιλιππαxηWarburton |992: 63, 6πoυ oυγxqiνoγται τα χαQαχτηQι'oτιxa πoυ πεqιγqα-

φoυγ τo otjγoλo

lpl,ltl,

Λ,.lμε αυτα πoυ πεQLγqαφoυν μ6νo τo lpD. Eπ[oηg η

θεωρ(,α αυτη υιoθετε(, τo xqιτηqto τηζ γενιxειioεωg, εφoοoν δ61εται 6τι για
τα αriμφωνα χαt τα φωνηεντα ιo1r3εt εγoπotημθνo αι1oτημα χαQαχτηQLστι-

xιilγ.

Eπειδη τo θ6μα αυτ6 παρoυoιαξει oημαντιx6 εγδιαφ6ρoν, αξLξει να γ(,γoυν μεqιx6g αx6μη επιoημανoειg. oι γενετιxoi,-μετασχηματιoτιxol φωνoλ6γoι υιoθ6τηoαγ τηγ θεωqLα τoυ Jakobson, αλλα xατ6ληξαγ στo αυμπ6qαoμα 6τι τo πq6τυπo τωγ διαφoqoπoιητιxιbν χαQαχτηQιατιxιilγ τo oπoio αυτ69 ειoηγαγε ε(,ναι υπερβoλιxα απλ6, 6τι υπεραπλoυoτειiεL τηγ πoλriπλoxη
φυoη τηg γλιilοσαζ χαL επoμ6νωg 6τι xρειdξεται γα τQoπoπoιηθε(,. oπωg πα-

ρατηqεL η Baltaxe (1978: xvi-xvii), ηδη o N.S. Trubetzkoy ε[xε υιoθετηoευ περυoo6τεgo otiγθετα χαQαχτηQιoτιxα xαι ε[,1ε απoφι1γει γα εγoπoιηoει oε θγα

αυoτημα τα χαQαχτηριoτιxα τωγ συμφΦγωγ χαι των φωνη6ντωγ, υπoγQαμμlξoνταg την σημαo[α τoυ φωγητLχoιi ρεαλυoμoιi.
H νε6τερη πρoo6γγιση των διαφoρoπoιητιxιilν χαQαχτηQιατιxιirγ παQαβιdξει περιoo6τεqo απ6 την παλαι6τεqη <τo ξυραφt τoυ Occam>>. Eιoαγεται

μεγαλriτεqog αqιθμ6g xαqαxτηqιoτιxιilν, δι6τι xqlνεται 6τι αυτ6 ε[γαι αγαγxαto γtα τηγ αxqιβ6oτεQη πεQιγQαφη xαι xαταταξη των φθ6γγων. Στην περ[πτωoη αυτη ιo1Φει αντLoτqoφα η αQχη, η oπoiα θα διατυπωγ6ταν ωg εξηg:
entia sunt muΙtiplicanda propter necessitatem. Kαι η νε6τεqη θεωρLα 6μω9 oδηγεi, σε oιχoγoμιxdg πεQtγQαφ6g, πoυ επιτq6πoυγ τηγ oυναγωγη γενιx6τεQωγ συμJτεραoματων: xατdταξη τωγ τεμαχtαχιilν ατoυ1ε[ων oλων των γλωo-

oιilγ σε xατηγoqlεg, διατιiπωoη γενιx6τερων xαγoγωγ (βλ. Πετρoιiνια
1984 l ι993 : 328-329, 449).
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4. H αq1ιi τoυ occam στην ιστoQιχoσυγxριτιxi1γQαμματι,xiηxαι τηv δια1qovιxri γλωoooλoγiα
4.1. Γεγιxd

Η ιoτoριxoσυγχQιτιxη γραμματυxη τoυ 19oυ αt. _ oυσtαστυχα η γλωoαoλoγ(,α τηg επoxηg _ εiγε ωg επl τo πλε(,ατoν "ατoμυστιxη'' αντ(,λη!.lη γLα τηγ

γλιilαoα (Mπαμπινιιbτηg |975: 32, 34), πoυ ουγ(,στατo στηγ θqευνα τωγ εγ
1q6νω μεταβoλιilν μεμ0νωμ6νων γλωooιπιilν ατoι1ε|ωγ. Γι' αυτ6, oL εQμη-

νε[εg τωγ μεταβoλιbν, 6ταγ δεν απoφεtiγoνταν, ηταν αυνηθωg απλoυoτευτιxtg, απooπασματιχθE, μη oυγoλιx6g, ατηqlξoνταγ δε oυ1νd στηγ αναλoγlα, η

oπo|α ηταν η εtixoλη λιioη, xαθιilg φαιν6ταν να εQμηγεtiει με απλ6 τρ6πo τα
ofγθετα γλωooιxd, φαιν6μενα (βλ. 6μωζ Ηock 1986: 534, o oπolog επιoημα(,γευ: <<analogy is to be invoked only where strictly necessaryr). To αγτ(,θετo
oυμβαLνεt με τηγ otiγ1qoνη δια1ρoνιxη γλωoooλoγiα, πoυ, επηQεααμθνη αρ-

γυxa απo τoν δoμιoμ6 xαι xατ6πιγ απ6 την γενετιxη-μετασχηματιoτιxη

γQαμματιxt1, tγεt ωζ αγτLχε(,μενo τιg δoμιxtg xαt συστηματιπθg μεταβoλ69
των γλωoσιilν, με απoτ6λεσμα oι αγαλιioεtζ χαL ot πεQιγQαφ6ζ γα μηγ 6xoυν
απoσπασματιx6 1αgαxτηqα. T,xει βθβαια υπoστηQt1θεL, xυqlωg απ6 τoγ
Lehmann (1992:28), oτl" η 6ννoια τηg δoμηg χαt πQoπd,γτωγ η 6ννoια τoυ συoτηματog χQησιμoπoιorjγταγ ηδη απ6 τoυζ πqιilτoυg γλωoooλoγoυζ τoυ
19oυ αυ., λ.1. απ6 τoγ Jacob Grimm στηγ εξ6ταοη τωγ μεταβoλιilγ πoυ υπ6στησαγ τα otiμφωγα στtζ γεQμαγLχθg γλιilooεg (Lautverschiebung <μεταxlνηση τωγ φθ6γγων"): πo{g, λατ. pes αλλd αγγλ. foot, γεQμ. Fuss x.o.x. Ωoτ6oo,

oι γλωooιx6g 6qευνεgxατα τoγ 19o αι. διαxρlγoγταγ πρωτ[oτωζ για τoγ μη
συστηματιx6 τoυg xαqαxτηρα. Δεγ αγνootiνταν η 6γγoυα <<αt3οτημα" (πβ.
Mπαμπινιιilτη 19982: 110), αλλα αυτ6 εxλαμβαν6ταγ xατa xαγ6γα ωg α'ιiνoλo, ωg dθqoιαμα μεμoνωμfνων ατoιyε[,ων,6xι ωg 6λo 6πoυ τα στoιχε(,α αλληλoεξαρτιilγται oτεγα (<ou tout se tient>>, xατa την διατιiπωση τoυ Αntoine
Meillet), oυγιoτιilνταg oυoτημα o16oεων. Εgγαolεg 6πoυ να εξεταξεται η
γλιilοoα ωg αυoτημα απoτελoΦoαγ εξαιqθoειg. Για παρdδειγμα, τo 6qγo πoυ
oυνθγραιpε σε γεαQη ηλιxLα o μετ6πειτα θεμελιωτηζ τoυ ευQωπα'ιxoυ δoμυoμoti Ferdinand de Saussure σxετL'{α με τα αρ1ιxα φωνηεντα τηg ΙνδoευQωπα'ιxηg (M6moire sur Ιe systΘme primitif des voyeΙΙes dans Ιes Ιangues indoeurop6ennes, Λιιp[α 1878/1879), λ6γω αxριβιilg τoυ πQωτoπoQtαχoΦ τoυ δoμιxoti 1αqαxτηqα, δεν βqηxε ιδια(,τεqη απηxηοη στoυE γλωoοoλ6γoυζ τηE εττoNηζ, αx6μη χαL στoυζ xogυφαloυg μεταξιi αυτι.δν, τoυg NεoγQαμματιxorig.
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4.2. Παραδε(,γματα εφαqμoγηζ τηζ αQχηζ

Στην εqγαolα τoυ γLα τo Qηματtx6 oιiατημα τηE Eλληγιxηg o Mπαμπινιιbτηg
(1972:242) €xεν επιαημανευ 6τι η εqμηνε(,α τoυ Γεωqγ[oυ Xατξιδαxt για τoγ
μεταπλαoμ6 των Qημdτων oε -cb (< -oω) oε gηματα oε -ωνω xρiνεται δoμιxα
ανεπαρxηg. o Xατξιδαxιg, επιφανηg Nεoγqαμματιx6g, xατ6φυγε στηγ αναλoγ[α, πqooφιλη μ6θoδo εqμηνεlαg στηγ LστoQLχoσυγxqυτ ιxη γQαμματ ιτLη,, 6πωζ ηδη επιαημdνθηxε: τα ρηματα αυτα μεταπλdoθηxαν oε -tbνω xατα τα
ξιbνω, oτριbνω, με τα oπolα oυγθπιπταγ στoγ μ6λλoντα χαι τoν α6qιoτo. E(,ναι oαφ69 6τι η ερμηνε(,α απoτελε(, εφαqμoγη τηζ αQχηE τoυ Occam, δι6τι ε(,ναι απλη xαι 6γυ πoλrjπλoxη, δεν λαμβανει 6μωζ υπ' 6ιpη την ανdγxη
(necessitas), η oπoiα επιβαλλεt γα δoθε[ πεqιoo6τεqo oιiνθετη εQμηγε[α. H
oΦγxρoνη γλωoooλoγlα θθτει εΦλoγα εqωτηματα (βλ. Mπαμπινιιbτη 1975:
32-34), τα oπolα oφεlλoυν γα απαντηθoυν: γιατ(, oλ6xληqη qηματιxη χατηγoρLα γα μεταπλαoθεi. xατ' αναλoγLα διio ρηματων, πoιoι συστηματιxol λ6γoυ oδηγησαγ στoγ μεταπλαoμ6 xαι με πoLo τq6πo αυτ6E θγινε; Η απαντηoη
ε(,ναι 6τι oτo θθμα τoυ αoqioτoυ χαt τoυ μ6λλoγτoζ των αυνηqημ6γωγ επιxqατotioε τo ληxτιx6 ατoι1ε[o -ησ- (θτ(,μ-ηαα' τιμ-ηoω, θτηq-ηαα, τηρ-ηoω),
εγιil τo }"ηxτιx6 oτoι1ε[o -ωα- (Eδiλ-ωσα, δηλ-ιboω) ηταγ oπαγι6τεqo. Για να
αρθε(, η ασυμμετq[α αυτη χαt γα υπαqξει μoρφoλoγιxη ενoπolηοη των συνηqημθνων, oι ομιλητ6g 6τειναν να μεταδoμηοoυν τo οιiατημα. Exτ6g τoυ 6τι
oριομ6νoι τfπoι των qηματωγ σε -6ω xαι' oε -6ω εL1αν τιg Lδιεg xαταληξευg
μετα την συνα(,ρεoη, π.γ. δηλdl = TTlQdl, δηλoσμεν = τηQooμεν, σε αλλoυg oι
oυνηρημθνεg xαταληξειg εL1αν oυμπ6oει ωζ πQoζ τηγ πQoφoqd xατ6πLγ φωνητιxιilν-φωνoλoγιxιbν μεταβoλιiw: δηλoig - TηQΕTζ, δηλoT = τηQετ.
Tελιxα 6μωζ, τα Qηματα oε -oω δεν μεταπλdoθηxαν oε -6ω, oυγ1ωνευ6μεγα με τα αυνηqημ6γα τηζ xατηγoqlαg αυτηg, αλλα oε βαqι1τoνα, βααει τηg
δoμιxηE αναλoγiαζ, δηλ. xατa τo oυατημα τωγ βαqυτ6νων σε -νω, μεταξιi
των oπolων ε(,γαι χαι τα ξιbνω, oτρωνω, αγ χαι oqιoμ6νoι xλLνoυν oημεqα
τα πληQιb' διxαιoι1μαL τLαL υπoxρεoιiμαL σαν να ηταv qηματα oε -tω: πληρε(,g, πληρε[, πληqε(,τε, πληρε(,ταυ, διxαtε(,oαt, δυxαtε(,ται, δtxαιε('αθε x.λπ. Η
απλη αναλoγLα δεν απετ6λεαε,6πω9 υπεoτηqιξε o Xατξιδαxιg, την συστηματιxη αιτ(,α τoυ μεταπλαομoιi αλλα τo πq6τυπo πoυ αυτ6g αxoλoυθηoε, ιilατε
να εξυπηqετηοει την θεματιxη ενoπolηoη των αυνηqημθγωγ. 'Eτoι, εγΦ η θεματιxη δoμη ηταγ τLμ-ησ- = τΠQ-r]σ- + δηλ-ωα-, 6γινε τLμ-ησ- _ τηQ-ηα- (ττβ.
Mπαμπιντωτη 1975: 34) xαι τo δηλ-ωα- θπαυoε να υπαρxει ωζ xατηγoρlα
τωγ συνηqημ6νων. Συμπ6qαoμα: η εqμηνε(,α μ6oω τηg αναλoγlαg oυγυατd,
γενιxα τηγ απλη t1xαν απλoυoτευτυx'fiλrioη, η oπolα 6μωζ δεν ε(,γαι παγτoτε
δoμιxα επαρxηg, επειδη απαιτεlταL πιo orjγθετη αναλυοη. Η necesslras πoυ
oφε[λει να λdβει υπ' 6ψη η νε6τερη γλωααoλoγlα εLναι αoφαλιilg oι 6ννoιε9
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yλωαoιxη δoμi xατ δoμιxη αναλυoη τηζ yλrbooαg, απαρα(,τητεζ γLα τηγ εtζ
βαθog πqoo6γγιση τωγ γλωοοιilν. Mε την δoμιxη ανdλυοη επιτυγ1dνεταt otxoνoμιxη πεQtγQαφη xαι επιτq6πεται η συγαγωγη γενιx6τεqωγ συμπεQαoματων (πβ. Mπαμπινιιilτη 19982 193). Eιδιx6τερα, η δoμιxη θειilρηοη στηγ
συγχεχQιμ6νη πεqlπτωoη (εγτασσευ την μεταβoλη oτo ευqιiτεqo oιioτημα
των συγηqημ6νων ρηματων, 6πoυ xαι αναξητε(, την ερμηνεLα τηg> (MπαμπLνιιilτηg t975:34). Η θεματιxη δoμη τoυ μ6λλoγτoE χαt τoυ αoqloτoυ τωγ Qηματων αυτων 6γινε πεQtσσ6τεQo oυχoγoμιxη, αφoυ η ox6oη τLμ-ησ-= τ0Q-Πσ+ δηλ-ωo- εξελlxθηxε οε o1θοη τLμ-ησ- = τηQ-ησ-, oπ6τε με τηγ xατdqγηoη

τωγ συγηρημθνων με θεματιx6 φωνηεγ o επηλθε θεματιxη ενoπolηοη των
oυνηρημ6γωγ χαι επεxρdτησε τo -ησ- εLζ βαρog τoυ -ωσ- ωg απoxλειoτιx6
χαQαχτηQιoτιx6 τωγ συγηρημ6νων.
Αγτιθθτωg, επ6μενη πεgiπτωoη απoτελεi θγα απ6 τα πιo χαQαxτηριoτιxα
παραδεlγματα εφαqμoγηζ τηζ αaχηζ τoυ occam.
Για τo μαxq6 φωνηεν πoυ απoτελεL την εxτεταμθνη βαθμ[δα απ6 πλευqαg μεταπτωτιxιbγ βαθμLδων χαL απαγτd, μ.α., στηγ oγoμαστtxη των εQQLν6ληxτων, υγρ6ληxτων χαι oιγμ6ληxτωγ oνoματων (-ην' -ων, -ηQ, -ωQ, -ηζ' ωE), εLγαν πqoταθεi παλαι6τεQα διαφoρεg ερμηνε(,εg, απ6 τιg oπolεζ η πιo
διαδεδoμ6νη ηταν αυτη τoυ W. Streitberg: η απoβoλη φωνηεγτoE, αυνδυαξ6μεγη με απιilλεια ουλλαβηg, oδηγηοε στηγ 6xταoη τoυ φωνηεντoE πqoηγoι}*patiro> *pater. Ωατ6oo, δεν αqγηoαγ γα
μεγηE τoνιξ6μενηE αυλλαβηE, π.χ.
διατυπωθoι1ν αντιρρηoειg. Eπιoημανθηxε, μ.α., oτι οr1μφωνα με τηγ θεωqiα
αυτη η ΙνδoευρωπαΤxη δεν θα ε[xε αρxιxα μoνooιiλλαβεg λθξειg, λ.x. τo
*pes <π6δι> θα αναγ6ταγ σε *p6dos (Szemerdnyi 1996: 113-114' $ 6.2.2, πβ.
Mπαμπινιιbτη 1985: 95-96). Αx6μη πLo σημαντιxα, πιστεΦω, εLγαι τα εξηg

μειoνεxτηματα τηζ θεωQιαζ. 1) Απoυαιdξει εγια(,α θειilQηαη τoυ σχηματLoμor3 τηζ oγoμαoτιxηg των εμιpri1ων, αλλιιilg αqoενιxιilγ xαι θηλυxι.ilν, xαθιilg με βαoη τιg εxτιμησεtζ τηζ πqoδoμι(oτι)xηζ ιστoQιχoσυγxqιτυxηζ γQαμματιxηg, 6λα τα 6μψυxα δεγ θα εL1αν οxηματ[oεL τηγ oγoμαστLxη ενυxoΦ με
ενια[o τq6πo. 2) Πqoτεlγεταt oυσLαστtχα η αναγωγη των αθ6ματων oνoματων σε θεματιxα με θεματιx6 φωνηεν o, oπ6τε τLθεται τo εΦλoγo εqιbτημα
γιατ(, δεν γενιxεrjθηxε η απoβoλη τoυ θεματιxoιi φωνηεντog, ιiroτε oλα τα θεματιxα να γlνoυν αθ6ματα or1τε δLγεται xαπoια εξηγηoη γιατ(, τo θεματυx6
φωνηεν θα απoβληθηxε ειδιxα μετd τα 6ρqινα, τα υγρα χαt τo α. Eπιπλθoγ, η
ιoτoρi,α τηg Eλληνιxηg απoτελεL πειατιx6 παqdδειγμα 6τι η εξ6λυξη οτα oγ6ματα εLγαυ απ6 τα πεgιoο6τεqo πoλιiπλoxα αθ6ματα oτα λιγ6τεqo πoλriπλoxα θεματιxaxαι 61ι τo αντLοτρoφo (ωζ εξαLρεoη εμφαν[ξεταL τo αργ. θιiλαξ,
εξoιi o τΦπog θιjλαxαg, ενιil o τΦπog θιiλαxog εlναι παλαι6τεQoζ): oτα γε6τεqα oταδια τηg γλιiloσαE τα αθ6ματα 61oυν γ[νει θεματιxd xαι μαλιoτα θεματL'Lασε -α (παντωζ, Eνfiλιξ> ενηλιxαgαλλα xαt ενηλιxoE,πβ. θιiΙαxαgxαι
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θυλαxog). Eπoμ6νωζ, η εqμηνεLα τoυ Streitberg για τo μαxq6 φωνηεν τηζ oγoμαστιχηg αντιμετιilπιξε πεQtπτωσιαxα, "ατoμιστLτlα'', μη oυνoλιxα, τo
φαιν6μενo.

Αλλoι γλωoοoλ6γoι τoυ 19oυ αt. υπεστηqιξαγ 6τι η oνoμαστιxη 6ληγε
*mdtars
αg1ιxα σε -s. T,τοι, o August Schleicher ανηγαγε τo δωρ. μdτηQ oε
τηζ
μαχQαg oνoμα_
(Pedersen 1g31l1g7z:27o). Η λι1oη αυτη oτo πq6βλημα
oτιxt1g δ6θηxε εx ν6oυ τo 1956 απ6 τoν γνωoτ6 ινδoευρωπα'ιοτη oswald

Szemer6nyi, πoυ αqγ6τεqα διεπ(,οτωoε 6τι xαι αλλoι τo ε(,1αν αντtμετωπiοει
παλαι6τεQα με παq6μoιo τρ6πo (Szemerdnyi 1996: 116, oημ. 1). Ωοτooo,
πρθπει γα αγαγγωριοθε(,6τι o Szemerdnyi θ1ει πιo oυγxqoγη, πLo δoμιxη αγτ[ληΨη των γλωooιxιijγ φαινoμ6νωγ. Yιoθετε(, την απoψη 6τι τo -s απoτε-

oγoμdτων, oυμφωνιbγταζ με τoν Martinet
'EτoL,
τα θθματα πoυ ληγoυγ σε φωνηεν
(βλ., π.χ., Martinet 1986: 186).
*owi-s
'[ππog,
> olζ) η oε xλειoτ6 οΦμφωνo (*nokwt-s > νυξ) ε'
(*ek*o-s >

λε[ xαqαxτηqιoτιxd των €μιμυχωγ

Eπoμ6νωg,
χoυν -s στηγ oγoμαστυxη xωρ[E εxτεταμ6νη φωγηεντιxη βαθμ(,δα.
6γινε
τιζ
oπo[,εg
xατηγoqιιilν,
θεματυxΦν
αλλων
γtα
τωγ
τo μαxq6 φωνηεν
oυγ1ιilγευδιαδιπαoιιilν:
oειqα
απ6
πQoηγoυμ6νωg λ6γo9, θα πqo6xυιpε μετd
ση τoυ ληxτιxoΦ ουμφιilνoυ τoυ θ6ματog, λ.1. τoυ ρ, με την xαταληξη -ζ, αxαι αγτ6xταση τoυ
φoμolωοη τoυ -ζ με τo ρ, απλoπolηoη τoυ oυμπλθγματoζ
*πατεQQ
*πατεQζ >
> πατηρ (πβ. Maπinet 1986:229
φωνηεντog, 6πω9 στo
εqμηνεriεται πoλti xαλr3τεqα o
6τoι
6τι
oαφ69
E[γαι
228).
xαυ Mαγoυλd 1988:
σχηματισμ6g τηζ oνoμαστtxηg τoυ εγιxoι] τωγ αQσεγιxιilγ xαυ θηλυxιilγ αθ6αυτη oυγιoτα απλη,
ματωγ (τριτ6xλιτων) oνoματων, xαθιilg η πqoo6γγιoη
τηζ συγχεχQιε't'τεταμ6νηg
τηζ
εqμηνεlα
βαθμ[δαg
oυνoλιxη
xαι
oιχoγoμιχη

o Szemerθnyi
μθγηζ πτιiloεωg, ωζ εφαQμoγη τηζ αQχηζ τoυ Occam, μoλoν6τι
Meid xατa
Wolfgang
τoυ
θ6αη
δεν την αναφ6qει Qητα. Σxoλιαξoγταζ τηγ
'
τoγ oπolo η υπ6θεoη γtα εγυαlo σχηματtσμ6 τηζ oγoμαστιxηg απoτελεl "λη_
ιpη τoυ ξητoυμ6γoυ>> Qletitio principiΙ)' υπoγQαμμi,ξει 6τι η αντiqρηoη αυτη
oδηγε(, oε εγxαταλειιpη βαοιxηg αaχηζ τηζ ιστoQιχoσυγχQιτιxηg γλιυoooλophiΙoΙogy), πoυ
γ[αg (την απoxαλε(, <συγχQLτtxη φιλoλoγ[α>>, comparative

oυγloταταt στo να αναξητεiται xoιγ6 υπ6βαθρo γtα επLφαγειαxα φαιν6μενα
πoυ διαφ6qoυν. Πq6xειται αxqιβιbg γtα τηγ αaχη τoυ occam oγετιxa με τηγ
απoφυγη τηg πoλυπλox6τηταζ στtζ επtστημoνιxt'g αγαλυoευζ χαt εqμηνε('εg,
επoμ6νω9 για βαoιxη αqxη πoυ ιo1ιlεL στo oυνoλo των γλωoooλoγιxιilγ xλαδωγ xαι 61ι απoxλειoτιxα η xυqlωg στην tστoQtχoσυγxqιτιxη γλωαooλoγ[α.
Αg εξετd,ooυμε δυo ωι6μη εφαQμoγ6ζ τηζ αQχηζ, πoυ αγαφθqoνται στηγ
συγχQιτ ιχη xαυ τηγ εσωτεQιxη (επ)αγαor}γθεoη/απoxαταoταoη (comparative
reconstruction, internal reconstruction). Στην περLπτωοη αυτη <<oντ6τητεg>>
(entia),oriμφωνα με τo αξ[ωμα τoυ occam, ε[ναι α) τα ανασυγτtθ6μενα στotαπ6 τηγ <μητ6ρα γλιiloαα>
1ε[α xαι β) oι μεταβoλ6ζ πoυ αυτd 61oυν υπooτεl

H αρxη τoυ

ατιg
ρε(,α

<<θυγατqιx6g>>

Occam

1]

(πβ. Ηock & Jοseph 1996:468) η xατα τηγ tστoQυxt1πo-

μιαg απ6 τιg γλιilooεg αυτθg. 'Eνα 1αραχτηQιστtχ6 παραδεtγμα απoτε-

λεi τo φωγηεγτtx6 οtiοτημα τηE ΠqωτoΤνδoευqωπα'txηs. 'Ηδη απ6 τo τελευταi,o τθταQτo τoυ 19oυ αt. oι ινδoευρωπαΤoτ69 γενιxd δ6xθηπαν 6τυ αυτ6 ηταν εξαμελ69, αν δεν ληφθε[ υπ' 6ψη η διαρxεια τωγ φωνη6ντων: a' e, i, a, o,
u. oλα τα φωνηεγτα χQησιμoπoιotiγταγ αλλoτε ωg βqαx6α χαt αλλoτε ωg
μαxρα, πλην τoυ a, πoυ ηταν μoνο βQαχι], δηλ. oυνoλιxO θγτεxα φωνηεντα:
π6γτε βραx6α xαι 6ξι μαxqα. To a δεν διααιilθηxε oε xαμiα απ6 τιg oυγγενεLg
γλιiloαεg, υπooτηq(,1θηxε 6μωE η tiπαqξη τoυ στηγ ΠρωτoΤνδoευqωπαΤxη,
για γα εqμηνευθεi, τo i τωγ υνδoΤρανιxιilν η αgιων γλωooιilν, 6ταν αγτιστoLγεL oε a στLζ dλλεg <αδελφθg γλιilooεg>. Επoμ6νω9, η αναγxη επ6βαλε γα παqαβιαοθε[ τo αξ[ωμα τoυ occam χαt να αυξηθε[ o αρυθμ6g τωγ φωγηθγτωγ.
Αλλιιilg, αγ υπ6θεταν, 6πω9 παλαι6τεqα xατd την διαqxεtα τoυ 19oυ αι., 6τι
τα φωνηεντα ηταν πθγτε (η δ6xα, αν γ(,νει διdxqιoη oε βqαx6α χαt μαχQα), θα
περιθπλεxαγ σε μεγαλo βαθμ6 τηγ εQμηγε(,α τoυ i τωγ dqιων γλωooιilν. Η αναπτυξη τηg γλωoαoλoγlαg χαι, τηζ φωνητιxηg θδειξε 6τι δεν ε(,γαι φυαιxη
xαι πoλιj πεgιoo6τερo νoητη η διαoπαση τoυ a σε a χαt σε l oε διαφoρετιx6g
λ€ξειg τωγ lδιων γλωαoιilγ xατω απ6 αδιευxqlνιατεg αυνθηxεg, δηλ. σε μη
πρooδιoqιξ6μενα περιβαλλoγτα για xdθε μ(,α μεταβoλη, xαΘιilζ oι φωγητνxtg
μεταβoλ€E χαQαχτηρ[ξoνται γενιxα απ6 xαγoνιx6τητα: d'γω = }"ατ. ago =
σαγσχQ. ajαmi (<*ago) αλλα πατηρ = pateΓ * pitα (<*βteη }1".α. OΦτε, εξdλλoυ, η συγχεχQιμ6νη πεq(,πτωση εγτdoοεταt στηγ xατηγoqlα τωγ απoραδιxιbν μεταβoλιilν, δηλ. τηg ανoμoιιilαεωζ, αφoμoιιiloεωg, μεταθ6oεωg x.τ.6.,
πoυ €1oυγ απoλιjτωg διαφoqετιx6 xαραxτηρα. Eπoμ6VΦζ, r| διαφoqoπoi,ηοη
ωζ πQoζ τo φωνηεν μεταξΦ τoυ pitd τηg Σανoxqιτιxηg χαL των πατηρ, pater
x.τ.o. τωγ λoιπιilν γλωooιilγ, 6γαγτι τηζ μη δυαφoqoπoιηoεωg τoυ φωνηεγτoE
oε dλλεg λθξειg, θα oφε[λεται στo 6τι 6γα αqxιx6 φωνηεν δυαoπαoθηtl'ε, στLζ
επιμ6qoυg γλιilooεg, oε δυo φωνηεντα, διαφoqετιxd απ6 αυτ6. oπωg ηδη τoνLoθηxε, δεγ ε[ναι oqθ6 γα υπoθ6σoυμε 6τι διαoπαoθηxε τo a, πoυ σε oQιoμ6νεg λ6ξει9 των αqιων γλωoοιilγ θα διατηqηθηxε, ενιil οε αλλεg θα μεταβληθηxε oε i, αφoti αδυνατotlμε γα xαθoqlooυμε τLζ oυνθηxεg για μια τ6τoια
υπoτιθ6μενη διαoπαοη. Αν υιoθετoυγταγ η συγχεχQLμ6νη υπ6Θεαη, θα παQαβιαξ6ταν χωQιζ λ6γo μυα αλλη αQχη, αυτη τηE χαγoνιx6τηταg τωγ φωγητtxιilν μεταβoλιilν, πoυ επιβαλλει γα πqooτεθε(, η <oντ6τητα>> *a oτo αυoτημα
τωγ φωγη6γτωγ. H διαοπαση τoυ xεντριxoιi ημixλειoτoυ φωνηεντog *δ, αλλιΦg schwa indogermanicιlm, σε χεγτQυx6 αγoιxτo a oτι6 πεqιoo6τερεg ινδoευqωπαΤx6g γλιiloαεζ χαι oε πq6oθιo xλειατ6 l μ6νo στην oμαδα των αqιων
γλωοoιilν θεωqε(.ται φυοιπη/αυνηθηg,6πωg επιoημα(,νoυγ oι Ηock & Joseph
(1996: 467). Διευxριν(,ξω γιατ[ η διdαπαoη αυτη χαQαχτηQIξεται φυoιxη: α*i η
φoι} τo φωνηεν πρθπει γα εlγαι oε θ6αη γα συγχωγεfεται η με τo
με τo

I

ι
I
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χα1ωq[g γα συγχωγεΦεται με oπoιoδηπoτε αλλo απ6 τα φωνηεντα, ωζ
o
6πωg
πqoτιμα
xεντqιx6
ημlxλειoτo η,
λυτεqη επιλoγη εμφαν(,ξεται 6γα

I

*α,

Hock (1986: 594), μη χαμηλ6 φωνηεν.
Eπ' ευxαιρlα 1ρειdξεται γα τoνιοθεl 6τι με τηγ συγχQLτtχη αναoι1νθεoη
oυγxqlνoγται 6oo τo δυγατ6γ παλαι6τεqα οταδια των γλωoσι.δν, πqαγμα
πoυ xαθιoτ0 την αγααrjγθεση τηζ μητ6ρα9 γλιbαoαg απλoυoτεaη (πβ. Ηock
& Joseph |996:468): δεν €1ει μεooλαβηoει πoλιig xq6νog απ6 την δυαοπαoη

_
των συγγεγιilγ γλωooιbν χαL o αQιθμ6ζ τωγ μεταβoλιilν τωγ <oγτoτητOV)>,
oπωg θα θλεγε o occam _ πoυ αυτ6g θxoυν υπoατε[ ε[ναι oyετυxa πεQLoQtομ6νog, oπ6τε η αυγγ6νεια διαπιoτιbγεται ευxoλ6τερα. Για παραδειγμα, ενcil
ε[ναι πqoφαν6g 6τι η Aqxαlα Eλληνιxη χαL η Σανoxqιτιxη απoτελoυγ συγγενε[g γλιbοoεg, πβ. tατ[xαι asfi, δεγ ιo1Φει τo [διo, εx πριilτηg 6ψεω9, γtα τηγ
N6α Eλληνιxη xαι την νεo'ινδιxη γλιilαoα Ηindi, πβ. ε[,ναι αχ}τα hai.
To τελευτα[o παqαδειγμα τo oπoιo θα oυξητηαω αναφ6QεταL στηγ εσωτεqιxη αναoι1νθεoη,6πoυ εξεταξεται η διαxqoνιxη πoqεiα oτoι1ε[ων oqιoμ6νηg
σε αυτηγ σε
γλιilαοαg, με oτ6xo τηγ εQμηγε(,α ανωμαλιιilγ πoυ παQατηρotiνταt
(1986:
532)'
την
αναγωγη
Ηock
τoυ
την
διατtiπωση
επ[πεδo
συγχQoγLx6
η, με
τtπωγ
oε
παλαι6τεoυγγενιilν
(variation)
τηζ συγχQoνιxηζ πoιxιλlαg
μεταξr1
oτoxεt3ει χαL η συγχQLτtQη απoυσ[α πoιxιλlαg (invariance). Στo Lδιo β6βαια
xη αγααιiνθεoη, με τηγ διαφoqd 6τι η πoιxιλlα στηγ πεqlπτωoη αυτη εμφαν[-

ξεται μεταξri διαλ6xτωγ μυαE γλΦoααg η μεταξυ oυγγενιilν γλωooιilν.
Mια xατηγoqlα αθθματων oνoματωγ τηE Αρxαlαg Eλληνιxηζ χαt τηg Λατινιxηg απoτελoιjγ 6oα θxoυν xλειoτ6 αι1μφωνo ωg ληxτιx6 oτoι1εLo τoυ θ6(Θ. yαριτ-), 6ριE (θ.
ματoζ: μιbλωψ (θ6μα μωλωπ-), fiλυψ Θ. xαλυlL), χαQιζ
€ριδ), xiqυξ (Θ. xηρυx-), μαoτιξ (Θ. μαoτιγ-), stirp-s,,Q[ξαr, urb-s <π6λη>>,
miΙes (Θ. miΙet-) <oτqατιιbTηζ>>, 1aus (θ. laud-) <θπαινog>>' voΧ (θ. voc-) <φωτ{.o.τL. ΠεqιoqlξoμαL στηγ εξ6ταoη των oνoμανtγ>, rex (θ. reg-)
"βαoιλιαg>>
τωγ τωγ oπolωγ τo θ6μα ληγει oε oδoγτιxo; xdριg, πατq(g, Ιaus, miΙes. Η oγoμαστtχη δεν βoηθεL στo γα πqoβλθψoυμε αγ τo θ6μα ληγει oε dηxo η oε ηχηa6 οιiμφωνo xαι γι' αυτ6 ανατq61oυμε σε πλαγια πτιiloη, xατα xαγ6να
'Eτσι, αγαoυγθθτoυμε ειjxoλα
στηγ γενιxη: yαριτ-og, Εριδ-og, Ιaud-is' miΙit-is.
*Ιaιld's, *miΙet-s. Στην Λα*Εριδ-g,
*xαgιτ-g,
τoυζ τt]πoυg τηζ oγoμαoτιxηg:
_
τινιxη τo ηxηq6 oδoγτιx6 6πωE χαL τα αλλα ηχηQα xλειoτα _ τQαπηχε, με
αφoμoiωση, σε αηχo πQo τoυ αη1oυ -s (Ernout |94t:63, Ηock 19861. 534'
539): *Ιaιιt-s, urp-S (απoτελεi απαγυ6τεQη γQαφη τoυ urbs, την oπolα o Ηock

o Ηock
χQησtμoπoιεl ωg φωνητιxη απ6δooη). Oαα γQαφoυγ o Ernout χαι
*d8ιδ-E
> *Εριτ-g,
για τηγ Λατινιxη ιo1t|loυν χαt γtα την Aρ1α[α Eλληνιxη:
*μαατιy-g
[-gs] > μαoτtξ [-ks]. Tlθεται τιilπβ. *yαλυβ-g t-bs] > μλ'υιp [-ps],
*-τ-ζl*-t-s
σε -ζ/-s. 'E1oυν δoθε[ διio απαxατ6ληξε
τo
πιbg
Qα τo εqιilτημα
ντηoειg. Συμφωνα με τηγ μ(,α απoβληθηxε τo αηxo oδoντιx6 πQo τoυ -ζl-s,

ιt
I

L
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αυμφωνα με τηγ αλλη πρoηγηθηχε αφoμolωαη χαt στηγ oυνθ1εια θγινε απλoπο[ηαη τoυ oυμπλθγματoE (πβ. Ηock 1986:539). Σxηματιxα:
1.

2α.
β.

Kαι oι

*-t >

Φl-

-S

*-t>-s/--s
*-ss > -s
δr]o λriοειζ ατηQ[ξoγταt σε xανoγιxθE

χαι φυoιx6g φωνητιxθg μεταβo-

λ6g, με την διαφoqα 6τι η πqΦτη εLγαι απλot]ατεqη, αφotl υιoθετε[ μLα μ6νo

μεταβoλη, απoτελι.ilνταζ εφαρμoγη τηζ αQχηE τoυ occam. Πoλλo[ 6μωζ
γλωαooλ6γot, παQατηρε(, o Ηock (1986: 540), Θεωqoι1ν 6τι υπαq1ει λεπτη
αλλα σαφηζ διαφoqd μεταξιi τηg γνηoιαζ εQμηγε(,αg πoυ παqθ1ει η δεriτερη
λtiαη χαι τoυ ,.β(,αιoυ, τρ6πoυ (<brute-force>> manner) με τoγ oπolo η πqιilτη
<απλιilg εξηγε(, τα δεδoμ6γαrr. o Ηock oυξητε[ αqxετα διεξoδιxα τo θ6μα,
χωQιζ 6μωζ βιβλιoγqαφιxtg αναφoρθg (oτιg oημειιiloεLζ τoυ xεφ. |7 ' o. 669,
απoυαιαξoυγ σχετtχ6g παραπoμπ6g) χαι, τo xυqι6τεqo, 1ωq[g xdπoιεg απαqαLτητεg διευxρινLαειg. Για παqαδειγμα, δεν ε(,γαι ααφ6g τι ενγoεl αημειιilνoνταζ 6τι η δεtiτεqη λιioη <εqμηνεriει γιατ(, ε(,γαι τo oδoγτιx6 xλειοτ6 πoυ επιλ6γεται να απoβληθεL πρo τoυ s, ενιil τα αλλα xλειoτα διατηρoriγταL>>. Γι' αυτ6, οτην oυν6xεια θα περιoqιαθΦ μ6νo oτα oημεLα εxεLνα των απ6ψειilν τoυ
πoυ δεγ υπαqxει xlνδυνog γα παQαγoηΘoιiν. Σε πεqιπτιiloειg 6πωg αυτ69,
παQατηQεl o Hock, δεν υπdqχει oμoφων(,α μεταξιj των γλωoooλ6γωγ αν oι
βαoυx6g αQχ6ζ τηE tστoQυχoσυγχQιτtxηg γλωoooλoγιαζ, δηλ. η αaχη τηζ χανoνιx6τηταζ τωγ φωνητιxιilν μεταβoλιilγ xαι τηζ φυσtχ6τηταg πoλλιbν φωνητιxιilν διαδιxαoιιbγ, 6πω9 η εξαoθ6νηαη (weakening) των oυμφιilνων, πq6πεL γα 61oυν τo πρoβαδιoμα 6γαντι τηζ αQχηζ τoυ occam η αντιoτq6φωζ.
Απ6 την αλλη πλευqα, oυνεxlξει, στηγ παqofoα πεqLπτωοη θxoυν δυαoωθε(,
παραδε[γματα απ6 τo ενδιαμεoo oταδιo -ss, τα oπolα απαγτoriγ oτην Παλαια Λατινιxη παι ενιoxtioυγ τηγ πλευρα τηζ εQμηγε[αζ (o Ηock παqαλε(,πευ
να αναφθQεL συγχεxριμ6να παqαδε[γματα). Πραγματι, διεπloτωοα 6τι μαQτυqε(,ταυ τtiπog miΙess στoγ Πλαιiτo, AuL528 (Ernout |94t:64). oοoν αφo_
gα οτην Αq1α[α Eλληνιxη, oημειιilνω 6τι δεν εμφαν[ξoνται αντloτoιxoι τtiπot με διπλ6 }tηxτυxo -' πoυ να ενιo1tioυγ τηγ δει1τερη, ουνθετ6τεQη, λιioη.
'Eτσι, η εqμηνε[α πoυ θα δoθε[ στηγ απoβoλη τoυ oδoγτυxoυ πQo τoυ -5 δεν
ε(,γαι υπoχQεωτιx6 γα ταυτ[,ξεται με τηγ εqμηνεiα πoυ θα ιo1ι}οει γtα τo αντLoτoι1o φαιν6μενo τηζ Λατινιxηg. Ωoτ6oo, η απoυσLα παqαδειγματων με
διπλ6 }"ηxτιxo oυqιoτιx6 στην Aρ1α[α Eλληνιxη oφε[λεται, 6πω9 φα(,νεται,
στo γεγoγ6g 6τι η απλoπolηoη oυντελ€οθηxε πoλι} ενωρi,τερα απ' 6,τι ατην
Λατινιxη, δηλ. xατα την πQωτoελληνιxη περLoδo. Aφετ6qoυ, την δει1τερη λιiση χαQαχτηqi,ξει χαt στην πεqiπτωαη τηE Ελληνιxηg μεγαλιiτεQη εQμηγευτt-
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xη επdqxεια,61υ τooo γtα τoυζ, xατατην εxτlμηση μoυ, μη ιδιαlτεQα πQoφανε[E λ6γoυζ πoυ αγαπτfσσει o Hock 6oo για τo 6τι oδoγτιx6 πQo συQιστιxoυ αφoμoιωγεται με αυτ6 61ι μ6νo στo τ6λos αλλα χαι στo μ6oo λ6ξεω9,

πqαγμα πoυ oυμβαLνει χαt στηγ Λατινιxη *πoδoιν > oμηQ. πooα[,ν χαι, με
απλοπoiηση, πoσ[ν' adsum <ε[μαι παριbν> > assum. Eπoμ6νωg, 6ταν εμφαν(,ξεται oδoγτιx6 πQo τoυ αls ε(,τε oτo μ6oo ε(,τε ατo τΕλog λ6ξεωE γ[νεται αφoμoiωοη χαt πQoχliπτει διπλ6 oυριoτιx6, πoυ απλoπoιεlται oε oqιoμ€νεg περιπτιilαει ζ, Tt.x.στo τθλoζ λ6ξεω9 (για λεπτoμ6qειεg oγετιxa με τηγ Αρxα[α
Eλληνιxη βλ. Lejeune 1972: 74-75). Στην oυσια, παqα τo 6τι υιoθετoιiνται
δrio φωνηττxtg διαδιxαοiεg, αφoμoiωoη χαι απλoπoιηση, εqμηνευεται με ενια[o χαι otχoγoμιxd τρ6πo η απoυolα των oδoγτιxιilγ πQo τoυ συQιστιxoυ.
To αγτlθετo oυμβα(,γει αγ γ(,νει δεxτη η 0πoψη 6τι τα oδoγτιxα oιγηθηxαν

πQo τoυ συQtστιχoι} ατo τ6λo9 λ6ξεωE' ειoαγεται ψεν μ('α φωνητιxη διαδιxαα(,α, η o[γηoη, ερμηνειiεται 6μωg διαφoqετιxα η εξ6λξη'τωγ oδoγτιxιilν oτην
θ6oη αυτη απ' 6,τι oτo μθοo λθξεωg: αlγηoη oτo τ6λo9, αφoμoιωση χαι εν μθ-

qει απλoπolηoη τoυ διπλoυ οτo μ6oo.'Eτoυ η φαυγoμενιxd, απλoυoτεQη εQ_ απoδειxγι}εταυ μη oιχoνoμιχη, μεqιxη, αμηνε(,α - o1γηοη τoυ oδoγτιxoιi
φoιi δεν αγτιμετωπiξει τo ot]γoλo τωγ πεqιπτιboεωγ απoυolαg oδoγτιxoΦ
πQo συQιoτιxoli.

5. Συμπεqιiιοματα

Tα oυμπερdoματα oτα oπolα xαταληγει η παqoυοα μελ6τη μετd την εξ6ταoη
χαι τoν αqxετα εxτενη oxoλιαoμ6 τωγ παραδειγματων εlναι τα εξηg. 1) Η
αaχη τoυ Occam πq6πει να λαμβdγεταt ooβαqα υπ' 6ψη xατa την διεξαγωγη
xαθε επtστημoνιxηg 6ρευναg, xαθιilg βoηθε(, τoγ εQευγητη να αγαλυει χαι γα
ερμηνεtiει τα φαιν6μεγα με 6οo τo δυγατ6γ απλoΦοτεQo χαL ταυτoxρ6γωζ επαqx€oτερo τq6πo. Ωoτ6oo, αυτ6 δεγ ε(,γαι παγτoτε εφLχτ6, oπ6τε xαθ[oταταt αγαπ6φευxτη η πQoσφυγη αε πεqιοα6τεqo oriνθετεζ απαγτηοειg χαL εQ_
(πβ. αημεqα την
μηνε(,εg. H πραγματιx6τητα ε[γαι oυxνα τ6αo πoλιjπλoxη
<<θεωρ[α τηg πoλυπλox6τηταζ χαt τoυ 1αoυg>), ιiloτε η <ν6μιμη, πρoοπαθεια για απλoι1oτερη αναλυση γα xιγδυγευει oυ1νd γα xαταληξει οε υπεQαπλoυοτευση, με ελdxυατη εQμηγευτιxη αξ[α. 2) Στην γλωoooλoγLα xαι πυo
συγχεχQιμθνα ατην tστoQtχoσυγxqιτιxη γλωαοoλoγlα διαπιoτιilγεται 6τι η
αaχη τoυ occam oυμβα(,νει να 6q1εταt σε oιiγxqoυοη με βαoιx6g αq16g τηg,
τηγ αQχη τηζ χαγoνιx6τηταg τωγ φωγητιxιbν μεταβoλιbγ χαυ την αqxη τηg
φυοιx6τηταg διαφ6ρων φωνητιxΦγ διαδιxαοιιbγ, πoυ απoτελoι]γ τηγ αQχη
τηζ εQμηνεLαg (principle of explanation), 6πωg επιοημα(,νει o Ηock (1986:
540). Exτιμιil 6τι oε τθτoυεg πεqιπτιboειζ oι αQχ6E πoυ ιo1υoυγ στηγ LστoQt-
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χoσυγχQιτιxη γλωoοoλoγiα, ωg αq16E συγχεχqιμ6νoυ επιστημoγιxot xχα-

δoυ, πq6πευ γα 6xoυν τo πρoβdδιoμα 6ναγτι τηE επtστημoλoγιxηg αqxηg τoυ
Occam. Eφoooν xαθε επιoτημη 6xει διαφoqετιx6 αντιxε(,μενo, εiναι επ6μενo
να δυαφ6Qoυγ χαL oL αQχεE επ[ τωγ oπo(,ωγ βαo[ξεταυ. Αυτ6 61ει ωg oυγθπευα την xαλιiτερη χαt απoτελεαματιx6τεqη διεξαγωγη τηg 6ρευναg. Δεγ εiγαι λoιπ6ν οqθ6 η oxoπιμo να παQαβιαξoνταt oι αQχ6ζ τηE, εν πρoxειμ6νω
oι αqx6g τηζ ιστoQιχoσυγχQιτυxt1gγλωοooλoγ[αζ, 1αqιν μLαζ γεγιxoτεqηg επιατημoλoγιxηg αQχΦE, εxτoE αν η εφαaμoγη τηg oδηγε(, oε αγαλιiοειg xαι
εqμηνε(,εg 61ι μoνo απλoυoτεqεg αλλd χαt ιχαγoπoιητυx6τεQεζ. Tελυxα, oτo

ερΦτημα αγ xατα την γλωoooλoγιxη θqευνα θα δoθε[ πQoτεQαL6τητα στηγ
αaχη τoυ occam η oτιg αQχ6ζ τηg (διαxρoνιxηg) γλωoαoλoγlαE η απαντηαη
δεν πq6πει να εlγαι μoνoμεqηg, επειδη xαθε φαιν6μενo ε[ναι ειiλoγo να εξεταξεται βααει τηζ αQχηE με την oπolα εqμηνεr3εται απoτελεoματιx6τεqα.
Αλλoτε - μαλλoν στιζ πεQιoo6τερεg πεqιπτΦοειζ _ επιβdλλεται ερμηνε(,α
oυμφωνη με τtE αQχ6E πoυ ιo1tiloυγ στηγ (ιoτoqυxoσυγχQιτtχη) γλωααoλoγ[α, αλλoτε 6μω9 μπoqεl γα εQμηγεtiεται ιχαγoπotητιx6τερα 6να φαιν6μεγo
με βααη την αq1η τoυ occam. Σημειωτ6oν, εξαλλoυ, 6τι η απλ6τητα σε μυα
ανd,λυoη η αε μια ερμηνεi,α ε[ναι απαgαlτητo γα ουνδυαξεται με τηγ oιχoγoμlα xαι τηγ γενιχ6τητα/oυνoλιx6τητα, πβ. την εgμηνε|α τoυ Szemerdnyi για
τηγ μαχQd oνoμαoτιxη των αθθματων oνoμdτωγ. 'Oταγ δεγ oυγυπd,ρ1oυν,
τ6τε τo βαqos θα δoθεi, ατιg δr3o τελευτα(,εg, 6πω9 δεLxνει η πεq[πτωση τηE
απoυoiαg oδoντιxor] πqo ληxτυxoιi συQLστιχoιi oτην Αqxαiα Eλληνιxη xαι
την Λατινιxη: η εqμηνεiα 6τι απoβληθηxε τo oδoγτιx6 ε[γαι απλη αλλα oxι
otχoγoμιxη ot3τε oυνoλιxη, ενιil η ερμηνεi,α 6τι τo oδoγτιx6 αφoμoιιilθηxε με
τo συQtστυxo xαι xατ6πιγ τo διπλ6 ουqιοτιx6 απλoπoιηθηxε απoτελε| λιγ6τεgo απλη αλλd oLχoνoμιxηxαι αυνoλιxη λr}αη. 3) To σημαγτLχ6τεqo 6μωζ
ε(,γαι 6τι oι oLχoνoμιχ€g xαι oυγoλιx6g λιioειg, πoυ ελα1ιατoπoιoι|rγ τoγ αριθμ6 των απαιτoιiμενων επιμ6goυζ εQμηγειΦγ x.τ.6., ε[γαι στην πQαγματtx6τητα απλ6g λΦoειg: xαι αυτt'g απoτελofγ, υπ6 ευρε(,α 6ννoια, εφαqμoγ6g
τηζ αQχηζ τoυ occam. Για την αxqi,βεια, μLα εQμηνεiα πoυ oτηρi,ξεται στo
xριτηqιo τηζ oιχoγoμiαg χαt στo xριτηqυo τηζ γεγιχει}oεωg ε(,γαι απλoι]oτεQη απ6 μια εQμηνεLα με βαοη μ6νo τo xριτηqLo τηζ απλ6τηταζ, πoυ μπoqε|
γα μηγ xαλιiπτει oλεg τιg περιπτιiroεLζ, tlL αυτ6 γυατ| απoτελε(, οφαιqιxη
πgoo6γγιαη εν69 φαινoμ6νoυ, 1ωq[g γα απαιτεLται η πQoσφυγη oε επιμ6QoυE .,απλ69> ερμηνεiεg, πoυ θα oυγιoτoυοαγ 6μωE τε}"υxaπεqiπλoxη λιioη.
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