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1. ~HMEΙO, ΣΗΜΑΙΝΟΜΙΟΝΟ. ~HMAINON 

Γ\ά. μερι.κούς ~ γλώσσα. 1 &ν τ+Ιν ά.να.Υά:γουμε στ~ν ούσιιχστικ-ή Τ7jζ 
ά.ρχΥιI είνα.ι μιά. Δνομα.",;οΟεσΙα., B-,jί .. ενα.::; κατά.λογος ορων πού ocvn-
ai:OLXOUV σ ενα.ν "i.ψι.λΟΥΟ &.ρι.θμό πρα.γμά:των" π.χ. 

ΔΕΝΔΡΟ 

ΑΛΟΓΟ 

κλπ . 
κλπ. 

• Η ocντΙΛ-fJψ1) ctuT1J μπορεί νά. κoc 
σι) Προϋποθέτει ίδέες έντελως ε.~μ ο'; vπocρχοuνG"ρίν ιΧπό τίς λέξεις 
~ (ΥΙOC τό σημείο ocύτό β ~9-:;ι-(ρ;' έν μOCς λέει) ιχν τό ονομιχ είναι 

ψωνητικης 'ij ψuχικης Ψ σt)ς ι τό »fIJOr μπορεί νOC έξετιχστεί ιΧπό 
ΠJμιoc 'ij ιΧπό τήν OCλλη OCποψη' τέλοξttψήνει νOC vποθέσοuμε ΟΤΙ ό δε
σμός πού ένώνει. ενιχ Ονομ.α. μέ ενιχ πρOCγμα εϊνιχ!. μ-ι.ά. ένέργειιχ έντελως 
ιiπλ-ή, πρά,γμα. πού δεν εΙνα.ι. όρθό .. Εν τούτοις ~ ιΧπλούστευση α.ύτ-ή 
μr.ορεί νOC μίΧς πλησιOCσει στην ιΧλήθειιχ, δείχνοντOCς μΙΧζ ΟΤΙ ή Υλωσ
σικ-ή μονά.δα. εΙναι χOCτι διπλό, πού πριχγμocτοποι.είτιχι. ιχπό την προσέγ-
yισt) δuό Ορων . 
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Erιlαιμε στ-ή σ. 41 μέ την εύκαιιΡίαι τοϊ) κυκλώμαιτος της όμιλίαις ΟΤΙ 
οΙ Οροl. ποu ύπονΟΟVVΤΙΧL στό γλωσσικό σημείο εlνcιι και οί δυό Ψυχικοί 
~( E~ώνoντιxι. ~τόν έ~έφa.~ό, μΙΧζ μ.έ τό ~~~~~_, τοσ σuνειρμoυ. 'Άς 
επιμεινουμε στο σιιμειο αιυτο. 

Τ ό γλωσσικό σYJμεIO ενώνΕΙ Οχι. EVΙX ΠΡCiγμcx κιχί ενιχ Oyoμ~~λ}ά. 
μιιi ίδέα κιχ, μ"c1 ιi)(Oυστι)(~ είχό"cι·. Aύπj -ή τελευτιχίιχ δέν εΙν<Χι -6 
υλικός ~χoς, πριίγμαι καιθαιριί φυσικό, ιiλλιί τό ψυχικό ιiπoτύπωμαι τοϊ) 
~χoυ atUTOU, ~ παιριίσταισιι πού μίϊς lΙίνει γι' αιυτόν ~ μαιΡΤUρίαι των 
ΙΧίσ&ήσεών μCΙζ" ε{ναι ΙΧίσ&ητηριιχχ"ή, ~ι' ~y συμβαίνει νrί. την όvομιχ
ζουμε (cύλL)(~)), γίνετιχΙ. μέ (Ιύτή μόνο την εννoιrι κιχ( )((Χτ' ιXντίθεσ'l] μέ 

Τ?" ιiλλoν ορο του συνειρμοϋ, την ί.δέCΙ, πού είνιχΙ. YEVLXd πιό ιiφ11Ρ1J
fLEV"l). 
Ό ψυχικός χαιραιχτ-ήραις των ιiKOυσΤΙKων μαις εi.κόνων φαιίνεταιι 

καιθαιριί, οταιν παιραιT1Jροuμε τό lΙικ6 μαις λόγο. Χωρίς νιί KtvOUfU τιί 
χείλη OUTE τη γλώσσαι, μποροuμε νιί μιλίϊμε στόν έαιυτό μαις ~ νιί 
ιiπαιγγέλλOυμε εναι ιίριθμό στίχων. 'Επειll-ή ιiκριβως οί λέξεις της 
γλώσσαις εΤναιι γιιi μίϊς ιiKOυσΤΙKές εi.κόνες, γι· αιυτό πρέπει ν' ιiπo
φεύγουμε νιί μιλοuμε γιιί ιιφων-ήμαιται», πού τίς συνθέτουν. • Ο όρος 
αιυτός, πού υπονοεί μιιί ίllέαι φωνητικ1jς ένέργειαις, IΙέν μπορεί νιί συι-ι
φωνεί παιριί μ.έ την όμιλούμενη λέξη, μέ την πραιγμαιτοποίησιι της 
έσωτερικ1jς είκόναις μέσαι στό συνεχ-ή λόγο. Όταιν ομως μιλοuμε γιιί 
~χoυς καιί γιιί συλλαιβές μιίϊς λέξης, ιiπoφεύyoυμε την παιρεξ-ήγησιι 
(Χύτη, ιiρXΕ! νcΊ θυμόμιχστε στι πρόχΕΙΤ(ΧΙ yιιi την ιiχOυσΤΙX"ή εi.κόvC1. 

Τ ό γλωσσικό σYjμείo, λοιπόν, εί"ιχι μ"ά. Ψυχι.κή όντότητιχ μέ δυό 
όψεις, πού ι-ιπορεί νιi παιραισταιθεί μέ τό σx1jfLOC: 

-'Ο όρος "ιi.xoυστι.xή εixόvιχ» θά. cplXVti πολ':' στενός, ί:πει.3'ή, 3ίπλΙΧ ιίπό τΉv πlχρά.στlΧσJ] τω" 

'X~" μιi: λέξης, ίmιίρχει ~ πlχριίστlχσ'J'j της &ρ6ρωσής της, ~ μou'Lxij είχόvOl. της πριίξ1)ς της φώV1)α1]ς. 
Ι ιιι τό" •. de Saussure ή Υλώσσιι ε{vιιι ouσιιιστιχιί μ,ιιί ιίπo&ήΚ1j, χιίτι πο,,:. Υίνετιιι 3εχτό ιίπό τιί Ιξω 
(βλ. α~λ. 43) .• Η ιΣχoυστuιή είχό'lOl. tlVIXt προπιιvτός ή φuσuιY) πιιριίσΤΙΙα1] της λέξ1)ς ώς yλωααuιό 
-rt;yovoc; (CδU'o/~μει», έξω ιίπό χ«θε ΠΡΙΙΥμ,ιιτοπο(1)σή ττις ιίπό τ7rι Ομ,ιλΙιι .• Η XtV1)τijpιr.ι πλευριί. έπο
μ.ι:νως μπορει ν« Vπoνoείτιιι -η έν πιί.αYj περιπτώσει νιί. μ,-ήν χιιτέχει πιιριί. μιιί θέαYj έξ«pτημ!vη αέ 
αχΙαη μ.ί την ιΧχουστι.χή εixό'lOl.. (οί ix3.) 
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T~ 8υό cιύτ~ στοιχεία; είοΥα;ι βcιθύτιxτιx Ενωμένιχ κιχί τό ενιχ φέρνει 
~ό OCλλο. Γιιi ν' ιiνaιζητr,σοuμε τ-ήν εννοιαι τ1jς λαιτινικ1jς λέξης arbor ~ 
τη λέξη, μέ την όποίαι ~ λaιτινικ-ή lΙηλώνει τ-ήν ίδέαι "IΙένlΙρο», εΤναιι 
όλοφιχοΥερο οτι μόοΥΟ οί προσεΥγίσεις πού εχει κΙΧθιερώσει ?ι γλώσσιχ 
μ.&ς φΙΧίνοντιχι σύμφωοΥες μέ τ~ν πρα;γμcιτικόΤ1jΤCΙ κcιί OCπομιχχρ{.νουμε 
ότι8~πoτε σ..λ"ο πο,j θOC μπορούσα;με voc φιχντιχστουμε. 

Il~1 
Ό όριπμός ιχ,jτός θέτει ενιχ σποuδΙΧίο πρόβλημα όροΧογίας. Όνο

μOCζουμε σημl:ίο (:-;ίμ;IΗ') τό συνδυcισμό .-ης ίδέιχς καί τ-ης ά-χουστικ-ης 
εtκόνιχς: iλ'Λα'στην -fρέ'χουσα: zp~σ-η ό ορος αljτός δηλώνει συοΥ-ήθως 
μOνQ-7~ν ά.Κ01)Π7tΚYι είκόνιχ, Π.χ. μιά. λέξη (iifIΙOf κ.λπ.). Ξεχνουμε ότι, 
έά:οΥ --:ό ί1Γ!ωΓ όνομά.ζεται σ-ημειο, εΙνιχι γιατί φέρνει τήν ίδέιχ ((δένδρο)), 
ετσι πο,j Τι ίδέα του αίσθ7j7ΎjριαΚOϋ μέρους νά. ύπονοεί." τ~ν ίδέcι του 
όλου. 

Τ ό διφΟΡΟIJμενο θά έξαφανιζότιχν, σ..ν δΎjλωνΙXμε τίς τρεις εννΟLες 
πού εχουμε μπροστά. μας μέ όνόμιχτoc πο,j τoc μέν προκocλουν τιχ δέ, 
ενω τocυτόχρονιχ ένιχντιώνον,,;ιχι. ΠροτεΙνουμε νά: δLOCΤΎjρΥισουμε τή λέξΎj 
σημl:ίο γι&. νά. δ1ji.ώvου!l-ε τό 01.0, κocί νά. ά-ντικα:τιxστ~σoυμε τίς λέξεις 
ίδέα κocί άκουστιιαί ιίλ:όιια ocvτίστοιχoc !l-έ τοιjς ορους: σ.'1μaινόμcνo 
,(~ίμllίΓί{-) κ~ί σημαί\ιο\' (:-;ίμ;rιίIΙί1ΙΙΙ) 17. Οί τελευτα:ίοι α:ύτοί o.poι-~χoυν το 
πί.εοvέΚΤΎj!l-ΙΧ νά. δείzνoυν-τ-~ν 'OCντtθεπYι πού TOljc; χωρίζεL εΙτε !l-εΤΙΧξύ 
";01)::; ε'ίτε :Χπό ";() ολο, πού ";ou χποτελουν μέρος. 'Όσο YLιX τόν ορο 
σημι:ίο (:-;ί~IH·), iv ά.ρκουμιχστε σ' ~,jτόν, ε"[νιχι YLΙXTt δέν ξέρουμε μέ 
ποιόν νά. 7όν ιiντtΚOCτocστ~σOυμε' ή γλωσσoc πού ΧΡΎjσLμοποιοuμε δέν 
vποδείΖvει κα:νέναν OCxxO. 

Τό γλωσσικό σ-ημείο, όριζόμενο έτσι, κocτέχεL δ'Jό κύριους χocρα:
κτηρες. "Αν -:ού:; πο;;με, θά. θέσουμε τίς 'ίδιες τίς ά-ρχές κocθε τέτοιιχς 
μελέ-:1)ζ. 

2. ΙΙΙ'ΩΤΗ ΑΙ'ΧΗ: ΤΟ Α \"ΘΑΙΙ'ΕΤΟ TOI· ~HMEΙO\' 

_~ Ο .~ε~μ?ς ΠΟ,ύ έ'!~,~~i .. _τό ~μ.α:ί~.Q~~έ ... ~ό σ?Jμa.ι~ό~~~_~ ~!~_~_~ 
~",-~, 1) aικoμη, επειδη εννοουμε με τον ορο σιιμειο το ολο που προ-

' .... . J 



102 ΓENIKE~ ΑΡΧΕΣ 

κύΠΤΕΙ OCπό τ~ σύνδεση ενός σημα:ινοντος μέ ενα. σΊJμ:Xtνόμ~~. opoij
μ.ε νσί ποuμε πολύ "πλσί: τό )'λωσσικό σημΣίο ι:ίι'αι (il"OaίJ!I:rJVT') 

"~τσι ~ ~oέα; ~SU{:~r» (ιi~φ+Ι) ?έν _εχει καμιχ ,έσω;ερικΥι σj.έσΊί μ~ 
την a.κ.ολοuθιιχ των Υ'Γι.ων ~Ιίi-Γ που :-1jζ ΧΡYJσιμεuει ως σ-ιιμ:χινον" Οα; 
μποροuσε έξίσου καλά νά. παρισ:-ocvεΤOCL μέ ()ποι:χ0Υιπό7Ε xXi:r; χκολου
θΙoc' ιΧπόδειξ"fj: οι δια.φορές άνάμεσoc σ-:-ίς γλωσσε=. καΙ ~ ')π:xpξrι ~κόμ-ι; 

δ~φό~ω~ Ύ~ωσ~ων' τ~ σ~μα.ινό~ενo «llο:·ιtΓη (βόδι) ΕΧΕ,Ι (~::; ~ΊJμ~.ί~Oν 
~Q~f α.πο 1'1) μια. μερια. των συνορων και o-k-~ ()('ΙI~) :ΧΠΟ ΤΥί" :x/.J.Yί. 
\ • Η ά,ρχ+Ι του α.υθα.ίρετου 70ϋ σfJμεΙO'.) t5έν iμφtσβ1j7εί-:α.ι ocπό κα;-
ι .,.., , , ".,. • , , 

νενιχ' Εινιχι ομως συχνα. περισσοτερο ευκοl.ο ν :ΧΠΟΚ:ΧΛ'JΠ70'Jμε μια.ν 

ιiλiιθειιx πα.ρά. νά. τΎjς όρίζουμε τη ΟέσΥι πο'.:.. 7~ς άνήκει. ι Η άpz~ -:το!) 
~ l.t ltι 8ιιχτυπώσιχμε πιό πάνω κυριαΡΖεϊ: σ ι όλόκ):ηpΊj ΤΤΙ γλωσσολογία τ~: 
λW-r -Άλώσσιχ..ς: OL συνέπειές T1jC; είνιχι άνα-ρίΟμ1jτε,:;. ~ίνιxι ομως άX+ΙOει~ OTL 
e: , , "λ ι ι ι ι "i::' Ι\ ι οι " 

εν φανερωνονται ο ες ιχμεσως με T1jV ΙUιιx K~vιxpOT1jT:x.· 'JrJTEp~ :χπο 

πολλές περιστροφές τΙς άνιχκα-λύπτουμε l κα.Ι μα.::ί μ :χ.'J,ές, τΤιν 

κεΨΙΧλιχιώa1J σημοισίΙΧ της "ΡΖης (I,ι·ίnι·ί!",). 
ΚΙΧί μισί πρόΖειΡ1J πιχριχτ;'ρηση: "Οτοιν OOC όργοινωΟεϊ 1; σημειr,

λογίιχ, θά. πρέπει νά θέσει στόν ε:α:υτό 1'1J:: τό έρώΤΎJμα άν οί έκφρα.
στικοί τρόποι, πού σΤΤιρίζον7αι πά.νω σε σ"ι;μεϊ:~ έζοΛοκλήρο') CP'Jatx:X 
-οπως ~ παντομίμα:-, 7-ης άνΥικουν otKΙX~LKi. Μέ --:~ν !Jπόθεσ1j 
'" λ'~' ι, Ι Ι, Ι Ι 
OτL 1J a1JtLELO ογια oεχετ~ τους EKqJpιxaTLXO'J::; ΙΧ'J-:Όυς -:-ροπους, 70 

κύρLO ά:ντLKειμενό T1JC; θά ,είναι --:6 σ~νo!.o -::ων_2υqι:4!!-i.Ι~~~~ο\) rJ7"fJe.t-
1ί'l/ιwJ ζοντιχι πσίνω στ~ν οιυθΙΧιΡεσίοι του σημείου. Πριχγμοι"κOC, κOCθε έκψροι

στtKδ μ.έσο πο{) yLVETcX.L Οεκτο-·σέ μια κοινωνία σΤ1Jρί~εται Κ~7' ά-ΡΖ+Ιν 
πιΧνω στ~ !!υλλoγικ~ συν~θεια ~, πράγμα -:το'.:.. εΙνα.ι --:6 'ίοιο, πάνω σ--:fι 
~Τ-ΙΚOΤ~τα.-- "ιΤ ά: σYJμ.εϊ:α ευγένειας, Ί.ογουΖά:ργ;, -:τροικισμέν:χ συΖνά. 
μέ μ.ιιχ όρισμεν1J φυσική έκφραστικόΤΥιτα: (άς σκεψ,:ουμε --:όν Κινέζο 
πού χαφετά:ει τόν αύτοκράτορά του σκύβοντας ~νέα φορές (~ς 1'6 
εοιχφος), παγιώνονται κυρίως ά.πό ~·'~νόνα. τουΙ' ~ Ο κανόνας αυτός 
ύποχρεώνει νά: τά: ΧΡ1jσιμοποιοUμ.ε κι ι aΖΙ Ίj ίδιαί τερή τους ψ'Jσική 
ά:ξία. Μπορουμε λοιπόν νά: είπουμε oτL τά: έντελως αυθαίρε-;-ιχ σΊjμεία 
πριχγμΙΧΤΟΠΟLOυν κΙΧλύτερα ά.πό τά. a,λλΙΧ Τ+Ι σfJμειoλoγικ~ μέΟοδο' γι' 
ιχύτό -ή γλώσσα, τό πιό περΙ-:τλοκο καί 7ό πιό οιιχοεδομέη() χπό τά. 

συστ~μα.τα έκφρασης, είναι, έπίσης, τό πιό χιχραχΤ1Jριστικό :iπ' ολα' 
μ' ιxύτ~ τήν εννοιιχ, ~ γλωσσολογία μπορεί νά. γίνει τό γενικό πρό
τυπο κσίθε σημειολογίιχς, μολονό7Ι +, γλώσσιχ όέν είνιχι πιχρOC Ενιχ ίόι
ιχί τερο σUσΤ1Jμιχ. 

"Εχουν ΧΡ1JσιμΟΠΟΙ1)σει τ~ λέξη σύμβολο γιOC νσί a1Jλώσοuν 7ό 
γλωσσικό <Π]μείο ~, άκριβέστερα, αljτό πού όνομά:ζουμε σημΙΧίνον. 
'}'πσίρχουν όυσκολίες γισί νσί ~~τoυμε Τ1) λέξ1J, έξοιιτίιχς "κριβως 
της πρώΤ1Jς μιχς "ρχης. Τό ~~~εzει ώς zιxpιxκτ~pιx ν" fL.1)~_εί .. οιι 

ι W"'r"~' Y"'~ 
ι;....... '/ .... ~ 
-nι)ι(i fX' (Λ.Α -

l ) 
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~τε ενΤEl.ως ΙΧύθΙΧίρετο' δέν ε!ναι κενό, εχει μέσιχ τΟυ στοιχείιχ φυ
('ΗΚΟ;; δεσμου άνά.μεσα στό σημΙΧίνον χα.ί στό σημαLνόμενο. Τ ό σύμβο
ί.,) τ1;ζ δικαLοσύν1jς, ~ ζυΥα.ριά:, δέν θά. μπορουσε ν' cXντικα.ταστιχθεί 
μέ (JtoO~itoTE ά.λλο, τό κcχpρo Xoyouxcip1J. 

• Η Ης1J αύΟαίρι;το προκΙΧλεϊ έπίσ1Jς μι" πιχριχτ1)Ρ1Jση. Δέν2te.έπει 
νί δώσουμε τήν ίδέα ΟΤΙ τό _σYJμαίχoν έξαρτατιχι CΊπ? τ_ήν έλεύθεργ; 
έκί.ογΥι-::συ 'Jπο~ειμtν-όυ -Π·Ού- μίλ-ιiει (eCi -[δουμε-·-πι.-ο κ-ατω οτι-8ιν ειναι 
σ-::ozέ"pι-;;υ-~τόμ01) νά αλλriξει ~στω καΙ κάτι σέ ενα σΎjμείO, έφόσον 
εΧΕΙ κ~OιεpωOεί μέσα: σέ μιά. λωσσική κοινότητα)' θέλουμε νά είπου-

με ο-;-ι -;6 σYuuΙXLVov είν:χι αναιτlOλό "δηλ._ α.ύθαΙρετο σέ σχέση μέ Ι., 
'L~?LVQ~E~~: μέ τό όποιο εν φ κανένα φυσικό δεσμό- στ-ψ 
ϊ:ρα.γμα. 7ικό-;-Ί'jΤ:Χ. 

οι Αζ σΊίμειώσΟIJμε, ,ελειώνοντα.ς, δυό άντιρρήσεις πού Οά μπορου

σσ.ν ν;' "ρ"βi.1JΟο;;ν στ;' Οεμελίωση της πρώΤ1Jς "ρ/ης: 

1 Ο ei μτ:ορουσε χα.νεΙς νά σΤ1Jρtχτεϊ: στΙς όιιοματοποιίες, γιά: νά 
;-;εϊ: oτ~ -~ έχί.oy"fι τoi) rτημιxίνoντoς δέν είναι πάντaτ'-ε ocueciLPEt~-' Αλλ&. 
()t όνrJμ:χ.τοποιίες δέν είναι ποτέ όργιχνικά. σΤΟΙΖεία ενός γλωσσικου 

, • Ο ' θ ' "1.1. ' λ' ,,, , σ'Jσ:--ιιμ:χ.--:()c. ~pι μΟζ τους α. ωστε ειναι πο υ μικρος ωστε να. 

μ"fι τ,) BE/.To'jtLe. Λέξεις οπως [OUt·t κιχί ~Ias μπορουν νά. χτυπήσουν 
όρισμένοι OΙ'J7L;' μέ μιOC ύπoβλψικ~ 1)Ζ1Jρό71JTΟΙ' OCλλσί γισί νσί ίaοuμε 
07Ι δέν EZO'JV :x.,j:-Ov :-όν χαpακτ~pα ιΧπό την άρχ~-ά.ρxή, ιΧρκεί ν ι ά.νε
βο;;με σ7ί: λοιηνικές 70υς μορψές (ΙΌ"", πιχρOCγετιχι "πό τό fal!:us 
ι«()ζυά.ΙJ, μ:ΙJ.S=Ι·ΙΗ:-;sίΙ·ΙΙIlΙ) . 1; ποιότητιχ των τωρινων τους ~χων, ~, πιό 
ποΛ,), 1; ποιό7Τιτα πο') τού::; χποδίδουμε είναι ενα τυχαϊ:ο άποτέλεσμα 
--;-Ίις φωνΎjΤΙΚ1;::; έξέλιξ-ηζ. 

'Όσο γιά. 7t:; γν~σιες όνοματοποιίες (του τύπου ~IotJ-~lou. ti<:-tac 
κΛ~) είναι ΟΖΙ μόνο όΛιγά:ριθμες, άλλά. ~ έκλoγ~ τους είναι κι' ολας 

~}.5 ε;α. β:Χθμό ι OC1)Otx~l!h. __ ~_π~ιδ~ δέν, Elvoct π~pά +ι. μtμ-η~ κατ~ ,-<. 

πpo,,~κσ.ι_ ~οσ.Ul:'.r;ΙΧΤ""Ι'ψlJlιενω."_.!J_ο~uβ(~ν ~ ~'JΎκp:ν~τ~, το .. 
γocλλικ6 Ο\JίΗΗJίJ. ~-τ-6" γερμανικο wanwau). Επι Πλεον, εφ οσον -:'\12-

μ-:τΎjκocν σ--:~ γλώσσιχ, Ot όνοματοποιίες εχουν συρθεί λίγο-πολύ στ~ (ο 
φωνΥιΤΙΚΤι, μoρφoλoγικ~ κλπ. έξέλιξ1J, τ~ν όποία υφίστιχντιχι κιχι οΙ 
dίλλες λέξεις (πρβλ. μί~ι'()1\ "πό 71) κoιν~ λοιτινΙΚ1) ρίl,ίδ, πο" προέρ-
χε .... ocι ά:T~ό μιά. όνοματοποιΙα): όλοφά.νεΡ1J ά:πόδειξ1j οτι εχιχσιχν κά.τι 
iπό --:όν πρώτο χαpαχτ~pα τους, γιά. νά. π&.ρουν τό ZιxpιxKt'~pιx του 
γλωσσικου OΎJμείoυ γενικά:, πού εΙναι CΊνιxιτιoλόγTιΤo. 

20 Οί _άιlαφω\'ήσι;~ πού συγγενεύουν πολύ μέ τΙς όνομιχτοποιίες 
τ:ροσφέρονται σέ ιXvciAoYEC; ΠΙΧΡΙΧΤ1Jρήσεις καΙ δέν εΙναι πιό έπικ(νδυν: ς 

γιOC τ~ θέσ1J μιχς. Προσπσίθ1Jσιχν νσί laou, σ' ΙΧύτές ιχυτόμιχτες έκψριχ
σεις τ1jς πρα.γματtκόΤ1jτας, ύπιχγορευόμενες, νcχ πουμε, cXπό τ~ φύση. 
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Ι \ιi τίς περισσότερες ι:Χ.πό τίς ιiνIXΨ(ιjν~σεις μποροϋ!1-Ε V ι ά:ρν1)θοϋμε 
οτι ύπOCρχει ενlΧζ δεσμός ιiνιxΓXιxίoς ιiνocμ.εσcι σ--:ό σημιχινόμ.ενο κιχί σ-:~ 
tτημΙXίνOν .• Αρκεί νιχ σuγκρίvοuμε δυό γλώσσες :Χπό --:Τιν OCΠO'~1) oc,j--:Yι. 
γιrχ νά. ί80ϋμε πόσο οί έxφριiσε1.ζ ΙΧύτές ποικίλλον\! :Χπό ;;~ μιχ σ;;';''ι 
dίλλη (λογο"χιiρη στό γοιλλικό aϊ,'! ιiνησ",οιχεί .,.ό γερμ"νικό aII!). 
"Αλλωστε ξέρουμε οτι πολλές ιiνrx.φωv1jσεtς riΡl.ισι:ι.v :Χπό λέξεις μέ 
κlΧθορισμ.ένο νόημοι (πρβλ ,Ιίaι,ι,,! Π"'Γ!Ιί,'ιι!= "",rI Οί"ιι κ.ί..π.). 

Μέ λί.γoc λόγιr:ι., οί όνομιχτοποιΙες κιχί οί χνocφωv-ίισεΙζ είνιχι 8ε1)7Ε
ρεuοuσrιζ σr.Jμιxσίιxς κιχί ή συμβολικΎι "':ουζ ΚOC--;ΙΧΥωyf; ΕΙν:χ.ι μερικi 
ιiμφισβητησψη. 

:1 . .'.Ε!ΤΕΙ'ΙΙ ΑΙ'ΧΙΙ, Ο IΊ'.υl\IIKO~ XΛI'.·\KTHI'A~ 
~ rTU~~~~~~~~~~ 

ΤΟ!' ~Η\lΛI:;ΙΟ:"\Το~ 

Ι 

iI 

Ι 
:1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟΙ' ΣΗΜΕΙΟΙ' 

Ι. ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ 

13'1;> ,(J"!(',,,'7) ch",>" 
"Αν, u.έ "': ___ οσωπεύει, τό σημιχίνον φο:ί-

νε-:-ι:ι.ι (~,. • Ι.Ευ ε ι • Ψ'f~' . κ'λoyfι, ocντίθετcx, σέ Q'χέση μέ 
-:-'1) γί~σικ ι κοινΟ-:-1jΤCX που -:-0 ΖΡΤισι, όποιέΙ, δέν είνιχι έλεύθερ1j, ocλλf 

γτ'ι{ - 6::οΖρεω-:-ικ+Ι έκλο@Δέν εχει κcxθόλοu ζ-ηΤΤιΟεΙ 1j συμβoυλ~ -r"1j!; κοι
νωνΙΚΥις [-L;X'~CX,;; xCXt -:-ό σΎjμxινOν ΠΟ'J οιocλεξε Τι γλώσσoc οέν OOC μποροu
σε νχ χν-:-ικoc:-ocσ:-χΟεΙ άπό ενα. σ..λλο, Τό γεγονός cxύτό πού φocίνετcxι 

νιΧ περικλείει μιιΧν iv-:-[cpcxa7j, θά. μποροϋσε νά. όνομιχστει (H~ν κoιν~ 
γλ(~σσιx «Ii. 'ΙJj';Qϊ.e~_ωτικό γιχeτί». Λέμε στfι γλώσσcx: «I~ιocλέξετ-ε)), 
ΧλλιΧ προσ{Jέ:-ουμε: «Θά. είνα:ι cx"'Jτό τό σημείο ΚΙ ι όχι ενιχ &λλω). 'Όχι 
μόνο ενχ χ:-ομο δέν Ωά. μπορουσε νά. με:-α.βά.λει, ocv τό ήθελε, μέ κocθε ;~~ 
τρόπο :-'~ν έκi.oyfι -;:ο{., εγινε, Χλλσ. κcxΙλ~_ fι (~_ιςι ___ δ~ _ απο εΙ voc :}-rPf~ 
i.axr.aEt :-ήν 1;χεμον[oc -:-Ύjς πocνω κα:ί σέ I.L~_~ Εσ.~!!J.έξΎ)' (lι~_~o: συν~ ώr' τ 
δέε:-α.ι μέ :-'ίj γλώσσα: :-έ:-οιoc πού είνχι, .. ~".~ .. ,~;,~~:~:-:~τq---

• Η ., . , δ' 7 δ ' , , - _' .. '"7 
γι.ωσσα:, ι,οιπον, εν εινιχι υνα...w..r~--vιχ-~μΩ.Ι~ ε ε~~ 

~ χπλό κχ1 κΧΟχρό σ')u.βόί,α:ΙΟ 1 κι ι Χκριβ(7.ς iπό τ+Ιν πλευρOC α:uτ~ τό 
γλωσσικό σΥιμειο ένδια;φέρει κιχ-:- ι έ;oχfιν νά. μελε-:-ΥιΟεΙ' γιocτί ocv θέ
XO'JtLE νά. δείξουμε (J:-t ό νόμος πο') Εχει γίνει δεχ:-ός σέ μιOC γλωσσική 

. κοινότΥι-:-OC είνχι κχ:-ι ;ΤΟ,) τό 1';~τά.!J.εΟα. κι ι Οϊ.ι ενιχς κ;χνόνα.ς έλεύ
Οερχ :ΧποοεΖ-;ός, +, γλώσσ;χ-;ό-:-ε είν;χι έκείν-η πo~ itpoacpipEt γι ι -;χυτό 
-r-- ---------+----~ , ι , a " 
:-"ιjν πιο Χ"":')ΠΥ,:-Τ; χπο εΙ;)Ί . 

. ,. J "Α:: oovtLe, λοιπόν, πως :-ό γλωσσικό σΥιμείο ξεφεύγει ocπό_ τ+ι θέ- eι ~ 
'ίif" ~ f.μlί:fΡΥι μoc;.... ΚΙ: χς έ;χγχγουμε κιχ-:όπιν τίς σπο'JaocΙες σνν~πει~πoύ (CY 

,ι .. '~ c,------r- , '" , ι , 
{ft-ι ,'~ ΧΠΟΡρεΟ'Jν ~:;τo 70 ψχινομενο χυτο, 

~. ~ ι δΠO~~δ'ίjΠ0'Ξ:ε έπ~z~, οσο πχ;'ι:Χ κι OCV ά:νεβοuμε, ~ γλώσσα: 
?~ίνε:-xι π:Χν:-ο-;ε' (:)ς [-LLi Κ;:Γιρονομιά. ά:πό -:-ήν ΠΡΟ1jγο{.,μεν1J έποχή .• Η 
πρiξη ΠΟ') μΙ x,j:-Yι, σέ μιOC οεοομέν1j--σΤΙΥμή, τi όνόμιχτoc θά. tTzrxv 
~oυεί σ:-:Χ -:τρOCγμcx:-α., ;ΤΟ') μ' χ,jτ+ι θά: είχε συνιχφθει EVCX σuμβόλocιο 
. , "δΙ ", " , • ,. 'ξ 
χνχμεσχ σ:-ις ι εες κ!χι σης cxχΟ'Jστ-ικες εικονες - !ΧUΤ1j '1j πριχ 1j, 

)t.tZ' 5 n r ; 
f j. 

jtJ 
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μποροUμε νά τ~ν καταλάβουμε, δέν εΖει ποτέ ΟLα;;;Lσ_:-ωΟεΤ, • Η ι
δέα; οτι τά πράΥμα-:-α θά EIzocv μrooοέσεt νά (1)μ.βo~ν .ε";"σ~-?μΞi::; 'JπrJ-

cιrιν.ι ...", ~ -π 
orιιιJ\~ ~άλλε1'αι ά:πό 1'ό _!ΙολΥ ζων";"~νό μ~ς ~ισO~μ~- ο:-ι 7ό σΊ'~μεΤrJ εΙνχι 

x,jBΙXLPETO, " 
Πρ-αΥματικά, καμιά κωνωνί:χ 8έν γνωρίζει καί 8έν έγν(~pιπε ί:σ:-ε 

-:Τι γλώσσα άλλOΙ<~1'ικα ΠOCΡά. σάν εν:χ _?ΊΡοtόν κί:1jρονω..ιΊju.ένο Χ-:-:ό -;-;:P'J
ηΥοuμενες γενεές καΙ πού 1'ό παpέλ:x~ε ί'δω κι' ά:::cι.ρXλλαχ:-σ. 1\' ιx,j76, 
τό πρόβλημα -:~::; κα-:cι.γωγΊ;ς 1'(1) λόγο') 8έν Εχει 7~ (n;μασία -:-:,/) 7'J') 

ιiπo8ί8αμε γενικά. Κι' ιiκόμYι, δέν είν"ι "ρό~ί.."μ" γι" ν,,<~σ,ψε' 
τό μόνο πρcι.γμαηκό ά:ν7ικείμενο :-Υι( γi.ωσσrJi.(Jγί'Χ.: εΙν:χι ζω';'ί; κ:χ

νoνικ~ καΙ όμα.λrι. ένό::; [διώμΙΧ7(Jς ;:0') εΙναι κι' ;~λ:x.: χ:χ JιεΡωμένσ. 
ΜιιΧ οεδομέν1j γλωσσικ-Γι κcι.τάσ-::xσΊJ εΙναι -:-::Χν707Ε --;() ;:ΡfJϊόν ίσ7f;ΡΙ
κων παριχγόν7ων, καΙ οί κανόνες oc,j70L Κ'Jρ(ως εΙναι -;-;:rJ'~ έζ'ς(ι'Ji)ν, γι:χ-

" _, , 'QO .., , "() '()' 
τι τ~ σημειο ειναι ~με7αιJl:r;-:ο, ΟΥίΙ .. ocν:-ισ-:εΚΕ7,ΧΙ σΞ: κ:χ Ε :Χ'; αφε7Ίί 

~ποκατ_~_r:r.!.~q~~ 
Τό νά λέμε fJμως 07Ι ~ γλώσσ:χ εΙναι μιά κί:Ι;Ρι'J'JfJμι:χ δέν σ-ι;μ:χίνει 

τίποτε, άν δέν πρrJχωρrισουμε πιό μακριά, Δέν μ;:οροi)μΞ: νχ ii.i.i
ξουμε ά-:-:ό :-Υιν μιχ στιγμΎι ~.r.·fιv !1.λί:'ι νόμΟ'J( -:-:rJ'~ 'J-;-;:xPϊ.rJ'J'! κ:χί 
εχουν κλ1jρονομYjUεΤ; 

. Η ciVTLPP1ja1J ctU7Yι μα.: όΟ1)γεί νά 70;:οΟε7-fισι'J'Jμε 7'~ γi.<:.ισt'1:χ η76 
κοινωνικό -:Ίj': πλαίσιο καί νχ ΟέσΟ'Jμε 7~ έρ<:.ι:--ι;μ:χ, (J7':ω: Οί ,6 Οέ7:Χ-

, , , "ο ο 'U' Ο' () ",-με και για 70υς αΛΙ.ου:.:. κοινωνΙΚΟ'J': Εt'1μΟ'J(, t Ξ:σμω X'J:-σL ;:ω: 

με7αβιβάζον7αι; Νά :-ό έρώ-:ημα, ,πιό yeVLKfJ, ;:o'~--Πε-Ρίκ/.είει -70 iρ<:..ι-
'τη"!iα --τοij ~μΕfOCβλ1j-:ο'J, llρέπει πρω7OC--;-;:Ρ<-;):-:Χ, νχ έΚ7tμ'~ηrJ'Jμε 7-~ με·::-
γα.λιjΤεΡ1) --~ τ-ή "P:Τκρ-tTεΊ5Ύ) έλευΟερί,Χ πο') I.:xLPO'J') rJί 1ί.ί.οι Οεσμr;ί· ΟΧ 
'\1' - .. Ι 'U 'Ι ,. 'Ο ' , , " , " 
ιοουμε ο-:ι για κα Ε ενα α.π -:ους εσμΟ'J: α')70'Jς 'J7';'XPXEt μιχ Οι.χ-

φoρετικ~ ζυγαριά άνάμεσ:χ σ,'~ν παρά8oσΊj, 7:0,j ΕΧΕΙ έ-:-:tβi:IJΟεί, κ:χί 
q-:~v _ ~λεύ_θ~ρ_~ ___ ~_ν~ρyεια τΊ;ζ κοινωνίας, ")'σ7ερα ΟΧ :iν:χζ''ι:-Ύι~f)'J;~~--
γιoc-:ι, μισα σέ μιά δεδoμέν-~ ΚαΤΊjγOρία. οί -:-:αρά.γον7ε: 7~ς ΠΡ<~:-Ίj':; 
τciξ1jζ εΙναι περισσό:-ερο Υι ί.ι.γό-:ερο [σΖυροί :i-:-:rJ :-01)( -:ταράγον7Ξ:ς :-Ίι: 
ιiXX1j::; -:άζΥις. Τέλος, ξαναγυρίζον:-ας σ7Υ; γλώσσ:χ, Οά :iν:χρω,-ι;Οοi)με 
γιατί ό ίστορικός παρά.γον-:ας 7~ζ με-:~βίβ:xσι;ς -:'fιν κυΡΙ:ΧΡΖεί ;-~λό-:Ξ:ί.:x 
κι' άποκλείει κάΟε γλωσσικΥι μετ:xβol:~, Γγενι.κ-fι καί ξα:7νικ-~, 

Για: --ν-S-~ΠCiνrljσΟ'Jμε στο tp-ωτημσ:-~~u.-τr~Ρij.Jσocμr\ι~ φέ
ρουμε έΠΙχ'εφ~ματα καί νά ποi)με, λόγο') l.άρΥι, δ:-ι. οί με-::ΧβrJλέ.: :--tις 
γλώσσας δέν συνδέονται μέ .'fι σ_1.}νέϊ.ειιχ των γενεων, ΠΟ'), ι.ωρίς νΧ 
7ίθενται OL μέν πάνω στίς δέ. o~ως τχ (j'Jp-:ciptct ένός έ-;-;:ί;:ί.Ο'J, :x'v:x
μιγνlJον-:αι, ά.λλ1jλοεμπλέκοντocι καί περιέΖΟ'Jν .~ καΟεμιά. 70'J::; 170μχ 

f\
iTt' όλες τίς ~λικίες. Θ' ά.νακαλο,jσα:με σ-ι;~ μνYιμΊj μα( έ-:τίσ'ι;ς 71; 

. (J'JVOXO των _ ~_οσπαqε_ιων _ Tto I) ά~_~~-ι;εΤ -Γι _ έκμάUΊjCJIj :--I"j.: μΊj7ΡΙΚ-~': 
γ".:' γλώσσας, γιά νά. σuu.περ&νόυu.ε ά.π' αιjτζ 7-~ι·νX~~;-Ίλί;ΙΙιX" "(ενι.κ' ~ I;~ ~ " , ,- ,-
~, . 

ι·~~.t..ι; ~.~ .... '~._ - . 
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'Χι.~,αγ1jς. ,,, • Ι ,~, " ε "ο ι __ εν_ π.αρε!:,-_~ ι 
'00 _ "~_~~ 

ιj7Ίj πρακτικη ασΚψΤΥ) ενος toιωματος σκε οτι c,~μωJtO,;-ω, ~ 

Ξν:ι: μεγαλο OC μο, εν εχουν συνει 1j?'1( τω~_~oμ<~~_~1ς γλώσσας κι ιi~ t • 

j)~ν, Κ,~:-~ν~oυν τ,;ούς νόμo~ς Τ1jς, ~~ς Οά μπ~ρoυσαν ~ά ~οuς ~λλάξoυν, ~~ 
Κι αν ακομη ειχ:χν aUVELB1jσYJ, θα επρεπε να θυμηΟουν οη τα γλωσσι- .:::::; 

~)~_. ,,~ κά πράγματα δέν προκαλοί.ίν καθόλου τήν κριηκή, μέ -τΥιν--ΈννοtΊχ--'οτι ι 
r'~.' J t, ... '. !'" κάθε λαός εΙναι γενικά ίκανΟΠΟΙ1jμενο-ς ά.Πό-τή γλ'ώσσα ποι) Εχει oeXTE"i, 
-)....,-) Ig6 Οί Π"ΡΟΙΤ1Jρ~σεις οιύ,ές εΙνοιι σπου8οιίες, ιiλλ" 8έν είναι χοιροιχηρι-

σηκές- προτιμουμε τΙς ά:κόλουθες, πιό οuσιασ-:ικές, πιό άμεσες, άπό 
-:-ίς ,~oίες έξαρ:-ωνται ολες οί άλλες. 
LYΤόl' αύθαίρι:το χαραχτήρα τού σημείου. Πιό πάνω 8εxτ~κoιμε τ~ 

Oεωpψικ~ δυνιχτότητ" της ιiλλoιγης βοιθ"ίνοντοις σμως βλέπουμε ση 
στ~ν πράζΥ, τό 'ί8ιο τό "ύθ"ίρετο το;) σημείου προστοιτεuει τ~ γλώσσοι 
ά:πό κάθε άπόπειρα πο!.) ά:ποβλέπει νά τ+Ιν άλλάξει. ΤΠ-μάζα, χι-~ -a,i -
ciκόμ1j υποθέσουμε δη εχει auveLB1jσY) T1j::; γλ~σσας-:- πραγμα: ποu δέν 
συμβαίνεt, οέν θά μπορουσε νά 1'Υιν Οέσει υπό άμφισβΥι7Υισ1). Γιατί, γιά 
νά τεθεί κάτι 'Jπό ά.μφισβΥι1'1Jσ-ι;, πρέπει νά σΤ1jρΙζε7αι πάνω σέ εναν 
όρθολογικό κανόν:χ, Μποροϋμε, λογουχOCΡΊ), νά σuζ1JτΥισοuμε άν ~ 
μονογαμικΥι μoρφfι του γχμου είναι πιό λογική ά.πό -:Υιν πoλυγαμικ~ 
καί νά: τονίσουμε τοι)ς λόγους ,jπέρ τ-ης μιας '~ τ~ς ocXX1JC; μορφ-ης. Θά 
μπορούσαμε έπίσηζ νά συζη-:.-ήσουμε γιά ένα σύσΤ1jμα συμβόλων, 
έπει8}, τό σύμβολο 'χει μιά λογικ}, σxέσr, μέ τό συμβολιζόμενο 
πρσ.γμοι (βλ. σ. 102)' γιά τ~ γλώσσ", σμως, σΙJσΤ1Jμοι οιύΟαίρετων ση
μεΙων, ~ βάσ1) αύτΥι λείπει, καΙ μαζί 7"tJc; λείπει κάθε στέρεο έδαφος 
Υιά _σ~ζ~ __ r1Jσ1j. Δέν υπάρχει κανένα 8ικαωλογ1Jnκό νά προτιμουμε τό 
SΟΙ'ΙΗό τό sisIt'r, -:ό (I(·lts ά.πό τό 11()(-'υΙΊ κλπ, 
~ ό πλήθος τώl' άνα)'λ'αίwl' σημι;ίwl' )'ιά νά συ)'ιφοτηθcί μιά 

όποιαδήποτι: )'λώσσα. 'Η ιiξί" "ύτο;; το;; γεγονότος είνοιι σπου8αίοι. 
'Ένα σuσ-:Yjμα γpαφ~ς πού ά:ποτελεΤται ά.πό εΙκοσι ως σαράντoc 
γράμμα:-α μπορεί κυρωλεκτικά ν' ~ν7ικατασταθεΤ μ' ένα άλλο, Θά. 

'(CJ/.ue τό 'ίδιο καί γιά ΤΥΙ γλώσσα, άν περιέκλειε έναν ό~νo ~ιθμό ~_;., 
στo:xείω~, ιiλλ~ τά, γλωσσικά σ1J~είοι ε_ίνοιι ~=YI~-,--~ }-~ -7 Ι 

3. Tol' ~'Ι "Bf1 ~ χαραχτηρα [ου συστ Ρ .' -Μια γλωσσοι ι.<Μ. 
άποτελεί ~σύστψα.;~ οπως θά δουμε, τό σuσΤ1jμα είναι ~ πλευ- ,..; 
ρά., μέ τΥιν όποια 1J γλώσσα δέν είναι έντελως αύθαίρε.1j, κι' όπου ~ 
κυριαρχεΤ μιά σΖε-:ική λογικΥι, τό σύσΤ1jμα είναι έπΙσης τό μέρος πού 
φοινερώνετοιι ~ ιiναρμooιότψoι της μάζοις γιά νά τ~ μεταβάλXει~TΙocτί 
τό σuσΤ1jμα αύτό είναι ένας περίπλοκος μ1jχανισμός δέν μπορεΤ κανείς 
νά τόν δαμάσει παρά μόνο μέ ΤΥΙ σκέψΥι' καί ctuToL οί ίδωι, πού κάνουν 
καθ1Jμεριν~ Xp~cr1J οιύτο;) το;) μ1JχοινισμοiJ, τόν ιiyvooiJv βοιθύτατοι. Δέν 
θά μποροuσαμε νά. κατανοήσουμε μιά .έτοια άλλocγΥι παρά μέ τ~ν 

~,_·.ί .... Δ ·L ... • .L· ._. -' 
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παιρέμβαιση είδιΧών Γραιμμαιτιχών. ΘεωρψιΧών ,Ji, AoYLxJi' χλπ, ·11 
πείριχ όμως 8είΧΥΕΙ. ότι ώς τώρα: οΙ τέτοιες πιχρεμβtiσεΙς" 8έν είΖ'Χ'1 

ΚιΣμι« έπΙ. τυχίΙΧ. ___ : ." __ -" • • 
4, Τήν άντίσταση τής δμαδικικ άδραl'ι;ιnςσι: καΟι; γλωσσll.:ο 1'1:0-

τερισμό, Ή γλώσσαι -χι αιυη) "i) παιραιτήρηση ,;περέχει iπ' οΧες τι: 
iλλ~ζ-=--Έrvιχt σέ χιiθε στιyμrι ύπ?θεmι ι~λo~~~~~~υ' .. ?ι;χ,?Ε?,ομέγ,: 
μέσιχ σέ μιιi μιiζιx πού ~ ,ϊ8ιιχ ;TJ .zε;pι~ετιx;, ΕΙ'ο/ΙΧΙ, κιχn ::Ο'} ι 0/;':1. ~ιx 
ιΣτομιχ τη χρησιμοποιουν όλη T1JV 1JμεΡΙΧ. Πocνω σ70 σ-Ιjμειο ΙX'J70, 8εν 
μπορουμε νιΧ κιχνουμε χιχμιιΧ σύγΚΡΙσΊj ά:νά.μεσιχ σ' x")--:~ ΚΙΧ!. aTo,J,: 
ιiλλoυς θεσμούς, Τ" ποιροιγγέλμοιτοι ένός Χώδιχοι. οί τεί.ετο';ργ[ες μιδί:: 
θρ-ησχείΙΧζ, τιΧ θιxλιiσσιιx σΎιμιχτιχ κλπ. 8έν tXπιχσΖΟ;'ο'jv 7:07έ 1':xpi ενιχν 
όρισμένο ocριθμό ιΧτόμων τιχυτόχρονιχ ΚΙΧ[ στ~ 8LOCPXEL'X ένός περιορι-

< .,,,: σμένου χρόνου' Ώ γλ~σ<!(X,_ άyτ:ωε-ι:~. ΚΙΧΟένιχς σέ xciOE στιγμ+ι με:-έΖει 
f> σ' ιxύτ~, κιχί γι' ;υτό ύφίστιχ-:ιχι i8tιXxoitoc 7Υιν έπί8ρχιπ; Ολων. Τ6 

κεφιχλιχιι7.\Οες ιχυτό γεγονός ciPXEt γιOC νιΧ δείξει -:ο;'ν i8'JVocμίΧ μΙOCζ έπχ
νciσΤΙΧtT7)ς .• Η γλώσσιχ ιΧπ' όλους ΤΟ1)ς ΚΟLνωνLΚQ'J~ 'ΟεσμΟ'Jζ είνχι έκεί
νος πού 8έν οίνε ι λιχβή σέ πρω--:roβOUλtες. ι Αποτελεί ενχ σωμχ μέ --:fι 
ζω~ της κοινωνικηζ μocζocς, πού, ονΤOCζ φυσικά. X8ρxν-rι.::. έμφxνε~ε--:ocι 
πριν ιΧπ' όλoc σά:ν evocc πocράγοντocς συνΤ~ΡΊJσr,ς. 

Έντούτοις δέν ιΧρκεί νά: είποuμε 07L 1; γλ(~σσx είνχι ενχ itpot6v 
των κοινωνικών ουνάμεων, γιά: νά t80uμε κocοocριχ δτι 8έν εΙνχι έί.εIJΟε
ρη' ιΧνιχκΙΧλώντιχς στη μνήμη μocς ση είνιχι πOCν-:ο-:ε -ίj κί:IjΡ(JνrJμιχ :Χπ6 
μιιί προηγούμεν1j έπoχ~, πρέ7tει νά προσΟέσΟ'Jμε ο--:ι οί κοινωνικέ.:: 
αιυτές 8υνιχμεις δροuν σέ λειτουργική σ'/.έση μέ τό~χρόνo ... Αν 'Γι γί.ώσ-

L
σοι εχει ενοι χοιροιχτήρσ. στοιΟερότψlχς, :χ,j,ό δέν όφείί.ετ:χι μόνο γιοιτ[ 

, ", - , ." ., , .. 
8ενετιχι με ,το βΙΧΡ,ος τ~ς κοιν,ΟΤ1j-:ocς -, o~εΙΛε--:ocι, xxo~'1j σ-:~J .. 0--:: --:ωτο-
θετείτιχι μ.εσιχ στο χρονο. Τoc δυο α.υ'!'χ γεγονο--:χ Εινχι χ;εΖωρtπ--:oc. 
Σέ χιχθε στιγμή, "i) iλλ~ΥΥύη μέ ,ό ποιρελΟόν δέν ε·jνοεϊ κοιΟ6ί.ο') 
την έλευθερίΙΧ έκλοΥ-:ηζ Λέμε lιurtIItH' κιχι (·llit·Il. YLOCTL πρΙν χπ6 μ~:; εί-
πιχν 110mnlt> κιχι ('ltit>II. Αυτό δέν έμποδεζει νχ 'JitiPZEt στό σ'Jνoxικό 
'" ,. , , ~, • , • , J 

φιχινομενο ενιχ εσ ος ιχνιχ εσoc στους ουο OC'J--:O'J::: χν--:ινω.LLΚΟ'J::: ϊ:OC ~-=-

Υοντες: τ"ήν ocueoci ετ σύ που ~ OCDY σ x,j-:·f. -i έ~λ9γ~ Eίν~ι 
ελευ ε κcιι τό-" όνο, πού χά:ρη_σ"_~~_~Ax ~ __ έ~~~';L~ρίσκ~:-~ι __ ~~~
ορισμέV7) .• Επει Τι τό ~μεΙ.?_~~~~.~ .. ~_~.9_~ίP:TO, _ δέ~_ιν(~E-~_~~ ",α.ί.λ?_xό~(",ι 
πιχριi τό νόμο της πcxρ-ci~-οσης, κι' έπειδ{ σ-:Ίjρί~ε-:-~ι a-:iv itOCE#:~~σrι, 
μπo~ετ- νCΚ -- εΙνίΧ-ι cιύθιx~~ 

2~ ΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΌ 

• Ο χρόνος. πού έξιχσφιχλ[ζει τή συνέχειοι -Ji; γι.ωσσοις, εχει ενοι 
ιiλλo ιΣπoτέλεσμcι, φιχινομενικιΧ ιΧντιφocηκό πρός τό πρωτρ: ν' ιΧλλοιώ-

. . 

i· 

• 
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νει λιγο πολύ γρ~γoρσ.. τιχ γλωσσιχιΧ σημείcx, κcιι μπορουμε, xcιΤά μιά 

;Jρtσμέν1j εvνοιoc, _ νιί μιλίiu.ε τcιυτόxΡ9~4 τό ά.μετιXβ-.λ"Ό-"I.9~cιί _Πι. 
β' ,- . * ~J.t-:-:x Ι';ητο -:ου σ!]μειοu . 

Σέ -:-ελευτιχίσ. ά.νάλυση, τά 8υό ocύτcX πριίγμcxτcι εινCΙΙ άλλ1jλέΥΥυcι: 
Τό ~~_ iλλοιώνετοι~~~~ συνεχ[ζαιu. Αυτό 
;~:;;(υΡΙCΙΡZεί σέ κάθε ά.λλοίωση εΙνιχι ~ έμμoν~ του πcιλιoυ ύλικου· ~ 
ελλειΥη πίστης στό ποιρελθόν δέν είνοιι πιχρti σχετιΧή, Nti, YLIXT[ "i) 
"ΡΖήτης &λλο[ωση5.- στ-ιw[ζετoιι στήν iρχή τJiς ~ συν~χ~ιoις. 

• Η iλλο[ωση μέσοι στό χρόνο ποι[ρνει διtiφορες μορφές. πού χοιθε
μιιί τους, θά προσκόμιζε τό υλικό γιά ενcι σπoυ8cιίo κεφιίλcιιo της 
γλωσσολογΙa.ς. Χωρες νιi μπουμε σέ λεπτομέρειες, t8o'J ποιό εΙνιχι τό 
σημοιντιΧό γι" ν" βγtiλουμε. 

Πρώτcι-πρωτcι α.ς μ~ν ά.πocτώμcιστε γιά τ+Ιν εννοισ. πού δίνετCΙΙ 
έδώ στή λέξη iλλο[ωση, Θ" μπορουσε ν" μδίς χιχνει ν" δεχτοuμε ΟΤΙ 
πρόκειταιι εί8ικ" γι" φωνητικές "λλοιγές πού ,",OΙOIX[VEL τό σημοιϊνον ~ 
γι" iioAlXyi; έννοιών πού προσβιχλλουν τό σημοιινόμενο. • Η ιiπoψη 
a.ύτ~ δέν θιi ~Tocv tκcινΟΠΟL1jΤΙΧ+Ι. 'Όποιοι κι α.ν εινCΙΙ OL πcιράγoντες 
iλλοιώσεων πού δροuν μεμονωμένοι ~ σέ συνδυοισμό μετοιξύ τους. 
χοιτοιλήγουν ,",ιXV70ΤE σέ J!"ιiJιg!ιr~πlσ" τ'ις~σχtσJΚ.ιiνάμεσα στό σ'l-
μα~~ __ fJημαrιl(}-,'. , 
~- ,180'; μεριχιχ ποιροι8ε[γμοιτοι. Τ ό λοι"νιχό σημοιϊνον lIecare «σχοτω-
νωη εγινε στά γcιλλικιί IlOxer ((πνίγω)). • Η ιΧκουστιχ+Ι εικόνCΙ XCΙί ή 
ίδέIχ ιiλλlΧξοιν. iλλti δέν ώφελεϊ ν" . 'σου με Τ" δυό μέρη τοΙ; 
φοιινομένοu' iρχεϊ ν" πιχροιτηρήσουμ ίll lοl)ο8τι ό 8εσμός τJiς ίδέοις 
χοι[ του σημε[ου εγινε ΧlΧλοιρός χι' οτι uπ'ίjΡR μιιχ μετιχτόπιση ση) 
σχέση τους. "Αν, ιχντε νιί συγκρΙνουμε τό Bef'are της κλa.σιχης λCΙτινι-

-κ~ςμε τό γcιλλιxό Iluxer, τό ιΧντιπcιρcxθέσουμε μέ τό necire τ1jς, ΧΟΙ-
ν'ijς λcιτινικης του 40υ XCXt 50υ CΙί. πού σήμcιινε CHlo\,en) (=:Π:VΞ(~), 
"i) περ[πτωση είνοιι λ[γο διοιφορετιΧή' iλλti έδώ iχόμη. μολονότ;ι δέν 
uπtiρχει uπολογ[σιμ,η "λλo~ω,ση Tou, σημ~[νoντo~. uπιχρχει με&'1.tΠ~~β~)~<'::; 
της σχέσης μετοιξυ τJi; ιδειχς χοιι του σημειου, _ -

Τό "ρχοιίο γερμοινιΧό driIIei! (<<τρ[;ος») εγιν~ ~τη .ΣUyχ~oν;ι '[ε,Ρ
μοινιΧή Drillel «τό τρ[το». Στην περιπτωση ιχυτη. οιν XIXL η ιδεοι 
εμεινε "i) 'ίδιοι. "i) σχέση ιiλλoιξε ΧΟΙΤ" δυό τρόπους: τό σημοιίνον τρoπo~ 
7τοιήθηχε οχι μόνο στήν uλική του πλευρti, "λλ" χοι[ στη γροιμμΟΙΤΙΧ1) 
του μορφή kπ[σηζ' δέν uπονοεϊ πιιχ την ίδέοι τοΙ; Teil (;μέρος)' ε,ναιι 

• .λέ:\Ι Oi είΖε Χ7.\ιε[.:: ~ίΚ7.ιr) \li ΚiX--:-1JγιιρYjσει --:-6\1 ~ .. I~I' ~Ι~!-o!-oIlΓI' .)--:-ι ,δέν. εί~:r:ι ,i.'JΥικό: ~ o"":"~ 
-:-::r:Ρ7.~()ξrJί.'ηε1:, 0--:-2.\1 iποSΙδει fJ--:-Yι γί.ώσσ:ι δ'J<Ι i\l--:-ιφ'2--:-ι.χε.:: ωιοn'j--:-ε.::. ~1ε :Tι~ ~v--:-LOEO"l'j τω~. ~υo 
Z"";'J-:-:1j-:(~\I ~Ρ(oj\l, ΙΙέί.1jfJε μόνο vi έπισημivει μ.i: δΥν:ιμΥι iX'~--:-+Ι --:-+Ιν iA~OεLiX: ιι--:-ι "Wj γAωσσ~ με.--:-:r:β~Με
;:,ι:ι Z(UpL':: vi μπιψr)ijν ιιί &-λ.ιρωπιιι wi τ+Ιν με--:-:r:βcii.λοu\l. Μποροijμε έπtfJ7jς vi ποίιμε QTt 'ί γλωσocι. 
:U\lE~ iθΙΧ--:-1j όΖΙ όμως κι ιiμ.ετιίβί:ηΤ1]. (έΧδ.) 

• L ..... ..:..' 
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Ιμιά ιiπλ~ λέξ1). 'Έτσι ε'ίτε ά,λλοι.ως, πρόκειτocι. πiντοτε γιά με-;-ocτό

π'<πι τ'ijς. σχέ<πις.. 
Στιχ ιΧΥΥλοσσιξωνικιχ, ή πρoψ,λoλoy,κ~ μoρ?~ Ι',.ι (τό πόδι) εμεινε 

fί;1 (στ~ σύγχρονη ιXyyλικ~ Γοοι), ένω ό πληΟυντικός το" *foιi (=τ:Χ 
πό8,σι) εΥινε f/'Ii (στ~ σύΥχρονη ιXyyλικ~ Γ,,!,ι). "Οποι" κι' όίν εΙναι σί 
ciλλοιώσεΙζ πού προϋποθέΤΕΙ, ενα είνα.ι. τό βέβocιο: ύπ~pξε με-:α-:όπιιηί 
της σχέσYjζ ιiνάδει.ζε OCλλεζ ά.ντιστoιχίε~ άνχμεσoc στ~ φωνΎJ7tκ~ .jί:rj 
κα;ί στ~ν ίδέιχ. 

Mtci Υλώ~g~ είναι έντελωζ ά.δ{.ιναμΥ; νά: ιJπεΡα.σπίσει. -:όν εα.υ:-ίι 
, , , -- , , ~--._-''ίi'' ι ι " 

της EVcx.vnΙX στου, πc:φα.γοντες ΠO~) μετα.:-οπι ..... ουν απο σ:-ιyμΊj σε σ7ΙΎ-
I:t~ τη ~σrι του σfJμOCινOμενOυ Κα.ί τοϊ) σιιμα.ίνοντος. ΕΙνocι. μι& ii:f; 
τις ΣUνεΠEιε.:: ",,;rJ') α,υΟα.φέτου T'J;; I'JΊ'jμεΙ(J'J. ..... 

Οί ιiλλoι ιΧνΙΙρώπινοι θεσμοί -TOC ευιμα, οί νόμοι κλπ- ολοι, 
στηρίζοντσιι, κσιτιχ 8ιιχψορους βσιθμούς, στίς ψυσικές σχέσεις. των πρσιΥ
μιίτων' στούς θεσμούς αυτούς UπOCρχ.ει μιά. ιΧνΙΧΥκocία σχέσYj ιΧVcXμεσα 
aTOC μέσιχ πού χρ-ησιμοποιουντιχΙ. κα.ί στούς σκοπούς πού έπιΟιώκονται. 
• Ακόμη, ή μό8σι πού στοιθεροποιεί τό κοστούμι μσις I>έν εΙνσιι έξολο
κλ~ρoυ σιυθσιίρετΑ: I>έν μπορουμε νιχ ιΧπομσικρυνθουμε, πέρσι ιΧπό ενσι 
όρισμ.ένο μ.έτρο, ιχπό τούς σρους πού ύπα:γορεύει τό κοινωνικό σώμα. 

'Η~.=~OCντiθ.ε_τ~8έ':!3ι;.eΙΟ.f'iζ<:~σιθόλοu στΤιν έκλoyiι των μέ fI... 
, σων της, Υισιτί 8έν βλέπει κσινείς τί θιχ έμπόδιζε νιχ συν8έσει μιιχ ό-1l' 
;:~τ~~ __ μA .μιά. oπoια-δ~;ιιΞ rπ··ΡOC ΎJχΙ;;ν. -

r ' , ,. " ,,,. λ' ,. " () 
ια να κανει το το γεγ(Jνιι: ΟΤΙ "'ι γ ωσσ:χ: ειναι ενας ε-

nμός κctθαρός, ό Wllitne)" είχε έπιμείνει, καί nOAlj δΙκα:ιoc, π:Χνω a7i.J') 
αυθσιίρετο χσιρσιχτ ων <πιμείων, κοιί τοποΟέτησε ιΧπό ι>ω κοιί πέρ~ 
τη ΥλωσσολΟΥίσι στόν ιΧληθινό της όίξονσι, Δέν προχώρησε ομως ώς τι, 
τέλος κσι, 8έν εΙ8ε οη ό σιυθσιίρετος σιίιτός xσιρσιxτ~ρoις 8ισιχωρίζει ρι
~ικι:i τή γλώσσα ιχπό 8λους τούς αλλους θεσμούς. Τόν βλέπουμε κocθoc
ρι:i μέ τόν τρόπο, μέ τόν όποΙο έξελίσσεται ~ γλώσσα· τίποτε δέν εί
νιχι πιό περίπλοκο ιχπ' ocυτ~: τοποθεΤ1Jμεν1J 7αυτόχρονα μέσα στήν 
κoινωνικ~ μιχζoc κocΙ μέσα στό χρόνο, δέν μπορεί: κανεΙς νιχ της ciλλιχξει 
τίποτε, κσιί, έξιχλλου, τό σιυθσιίρετο των <πιμείων της ό8ηΥεί θεωρψι
κά. στην έλευθερία νιχ ιχπoκocτα:στ~σει oία:δ~πoτε σχέσ-η άνά.μεσα στ~ 
φων7]τtκ~ ϋλ-η καί στίς ίδέες .• Απ' αυτό προκύπτει στι τιχ δυό αϋτά. 
σΤΟΙΧΕΙα, ενωμένιχ μέσιχ στιχ σημΕΙΙΧ φυλιχγουν τ~ δικ+Ι τους καθένα 
ζω~ σέ μιιχ ιΧνσιλΟΥίσι ιiyνωστη ιΧλλου, καί οη ή Υλώσσσι ocλλοιώνετσιι 
~, ΚΙΧλύτεριχ, έξελίσσετιχι, κιχ τω ocπό τ~ν έπίδρα.ση σλων τών στοι
ΧΕίων πού μπορουν νιχ προσβιχλλουν ε'ίτε το,jς ήχους ε1τε τίς εννοιες. 

: Η έξέλιξη σιίιΤ~ είνσιι μοιρσιία' I>έν υπιχρχει πσιρoc8ε'Υμσι Υλώσσας πού 
σιντ,στέκετσι, στ~ν έξέλιξη. Στό τέλος ενός όρισμένου χρόνου μπορου
με πOCντοτε "oc πιxραιτηρ~σoυμε ΙΧίσθ1)τές μεταιτοπίσεις. 
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Τ ό γεγονός αυτό είνα:ι τόσο άληΟινό (:JaTE ~ άΡΧ~ α:υτή πρέπει ν& 
έπσιλ"'!.θεύ~τ~ι ~κ~μη κ_σιί στίς .τε,χνψ~ς Υλωσ,σ" .• Εκείνος πού 8ημι
o~ργει ,μια απο τις γλωσσες αυτες, TYJ" κρα.τα:ει στ& χέρια του, ένόσω 
δεν βρισκετσιι στ~ν κυκλοψορίσι' ιΧπό τ,~ σηyμ~ ομως πού ή Υλώσσα 

έ~είνYJ, έκπλ1J~ώ~ει τ~ν ά.πoσ:oλ~ :1)5 ·Κ,αί γίνε-τ;αι τό _πpαyμ~ γι& 8λο 
τ~ν ~oσι~o,. ο ελεyχ~ς ξ~ψευyε;. Η, E~π~ρα~τo είνοιι μιοι δοκιμΥ, 
ocυτου του ειδους αν επιτυχει, θα: ξεφυγει απο το μοιΡα.Ιο νόμο; ''Οτα.ν 
πε~ιχσει ή πρώΤΊ) σηyμ~, ή Υλώσσσι θιχ μπεί μέ μεΥ"λη πιΟανότψσι 
στη <ΠIμειoλoyικ~ της ζω~' θιχ μετσιβιβσιστεί μέσω νόu.ων πού I>έν 
εχουν τίποτε τό κοινό μέ τούς νόμους της ένσυνείδ1'JΤYJ~ δημιουργίας 
καί δέν θά. μπορέσει πιά. κανείς νά. ξαναγυρίσει πρό:: τά: πίσω. ι Ο 

~νθp~πoς πού.,θά. ίσχυριζόταν στι φτιά.χνει μιά:ν ά,μετχβλη7Υι γλώσσα, 
οτι οι μεταγενεστεροι Οά: όφειλαν νά: τ~ δεΖτοσν σπως τ+Ιν καΟιέρωσε, 
θά. εμοιιχζε μέ τ~ν κόττα πού εκλωσε ενα αυγό πΧπι~(" Υ. γλώσσα πού 
ό 18ιος 8ημιούΡΥησε θιχ παρσισυρθεί, τό θέλει είτε οχ;, iπό τό ρευμσι 
πού πσιρσισέρνει ολες τίς Υλωσσες. 

• Η συνέχειιχ, μέσα. στό χρόνο, του σημείου, ΙΤΟlj δένετα.ι μέ τ~ν 

~λλo1~ση __ με~α στ6_ 1..P9.'!.!J, εΙναι -μία·-α~pχ~--της γενικης (1)μειολογίocς. 
ι~ν έπιβεβσιίω<ΠI τ'ijς ιΧρχ'ijς αuτ'ijς μπορουμε νιχ τ~ βρουμε στιχ 
συστ~ματα. Τ1)ς γρocφης, στό λόγο των κωφαλάλων κλπ. 

'Αλλά. πά.νω σέ τί σΤ1Jρίζετoct ~ ά.να.γκα.ιότΊ')Τα. τ-ης ά,λλocγης; Θά: 

μίiς κσιτηyoρ~σoυν 'ίσως οη I>έν στσιθ~καμε μέ σαφ~νει" πιχνω στό 
θέμσι σιυτό μέ 0<ΠI πιχνω στ~ν ocpx~ του ocμετοιβλ~τοu' οιυτό όφείλετοιι 
στό οη 8έν 8ισικρίνοιμε τους ι>ιιχψορους παριχΥον,,, ιXλλOίω<ΠIς θιχ 
επρεπε νά. τούς ιχντιμετωπίσουμε στ~ν ποικιλία τους, γιά νά γνωρί
σουμε ώς ποιό βαθμό είναι ιχναγκαϊ:οι. 

ΟΙ α.Ιτίες τ:ης συνέχειας βρίσκονται a μΓίΟΓί στ~ δυνα.τότη7α του 
παριχτ-ηρητ1)· δέν συμβαίνει σμως τό 'ίδιο μέ τίς αίτίες ά.λλοίωσης 

μέσω του χρόνου. • Αξίζει περισσότερο νιχ πσιρσιιτηθουμε προσωριν" 
ιχπό τό νά. λογα.ριά.σουμε μέ ιΧκρίβεια: τΙς α.ίτίες αυτές καί νά περιορι

στουμε νά. μιλ~σoυμε γενικά. γιά τή μετατόπιση των σΖέσεων- ό 
χρόνος ιχλλοιώνει i;)Aa τά. πράγματα· δέν 1;πάΡΖει κιχνείς λόγος νά 

ξεψύΥει ιΧπό τό Υενικό σιυτό νόμο ή Υλώσσοι. 
" Ας ιχνιχκεφαλαιώσουμε τά. στιχaια των ιχποοεΙΖτικων μας έΠΙΖεΙΡ1J

μάl1::\ άναφερόμενοι στίς ά,ρχές ΠΟ1j εχουν τεΟεϊ: στ~ν είσαγωγή. 

\.2.~' ΑποψεύΥοντσις στείρους όρισμούς λέξεων, διοικρίναμε τ;ρωτα -
πρωτιχ στούς κόλπους του καθολικου φα.ινομένου πού άντιπροσωπεύει 
ό λόγος, 8υό πσιριχΥοντες: τ~ γλώσσα κσιί τ~ν όμιλία. 'Η Υλώσσ?σείνσιι 
ytci μcxς ό λόγος χωρίς τ~ν όμιλία. Elvoct τό ~~o Tc7)v γλω σικών 
~ών πού έπιτρέπουν σέ ενα.ν ιχνΟρωπο νά. κιχτα.νοεϊ: καΙ νιΧ κOCνει 
τούς ιiλλoυς νιχ τόν xaTOCVooUv. 
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20. • Ο όρ,σμός όμως οι"τός ιΧφήνε, ιΧΧόμ» τή γλώσσοι εξω ιΧπό 
την χο,νωνική Τ1jς προιγμοιτιΧότητοι' τήν ποιρουσ,ιΧζε, ώς χιχτι μΥ, 
προιγμοιτιΧό, έφόσον δέν περ,λοιμβιχνε, ποιριχ μ,ιχ μόνο πλευριχ τ}jς 
πριχγμιχτιΧότητιχς, την ιΧτομικίι' μιcX όμlAoι'ιιτq μ.ά.ζιχ εΙνιχΙ. ιΧπιχριχtΤYjΤ1j 

yr.ci νιΧ UΠcXρξει μιά γλώσσα. Σέ χιχμr.ci στtyμ~, κι' ιiντΙθετιx μέ ό,τι 
φΙΧίνετιχι, ~ γλώσσιχ 8έν ύπciρχει εξω ιiπό τό κοινωνικό γεγονός, έΠΕΙ
δή εΖνοι, φοι,νόμενο σ>jμε'OλOγ'Xό. • Η χο,νων,χ' ~ς φύ εΙ οι, ενοις 
ιΧπό τούς έσωτεριχούς Τ1jς χοιροιχτ}jρες ο π ήΡ1jς ορισμός της μίϊς 
τOΠO!JετεΤ μπροστοι σέ δυό ιiξεχ6φ,στOΙ πριχγμοιτοι, όπως δείχνε, τό 
σχ}jμοι: 

όμ,λοuσοι 
μGίζoι 

'AλλGί μέσοι στίς σuν!hjχες οιυτες, ή γλώσσοι εΙνοι, β,ώσ,μ1j, οχ, 
ζωντοιν+,' δέ λoγoιρ,Gίσoιμε πoιρGί την χο,νων,χή προιγμοιτιχόΤ1jΤΟΙ χ,' 
όχι τό ΙστορΙΧό γεγονός. 

30 'Επε,δ+, τό γλωσσ,χό σ>jμ.είo είνοι, οιωοιίρετο, ή γλώσσοι ετσ, 
όριζόμεν-η, φιχΙνετ<Χι "ΙΧ εΙνιχι ενιχ έλεύθερο σύστημα, πού μπορεί νά. 
όργοινωθεί xoιτGί βΟύλ1jσ>j χοιί πού έξοιρτίϊτοι, μoνoιδ,xGί ιΧπό μ,ιχ λογ,χ+, 
ιΧρχή. • Ο χο,νων,χός Τ1jς χοιροιχτήροις, θεωρούμενος χοιθοιυτόν, δέν 
χντ,τίθετοι, xoιθoρ,στικGί στην ιίποψ» οι"τη. Δέν υπιχρχε, ιΧμφ,βολίοι ότι 
ή όμοιδ,χή ψυχολογίοι IΙέν ένεργεί πGίνω σέ ενοι υλ,χό xoιθoιρGί λογ,Χό' 
θιί επρεπε vci λογιχρr.ciσοuμε χιΧθε τί πού xcXVEL ν« ύποτιίσσετιχΙ. 1) 
λογιχή μέσοι στίς προιχτιχές σχέσε,ς ιΧτόμου μέ ιίτομο. Κ,' έντοuτο,ς, 
έχείνο πού μίϊς έμποδίζε, νιχ ποιροιτηρήσουμ.ε τη γλώσσοι ώς μ,Gί ιiπλή 
ΣUμβoισ>j, ποΙ> μπορεί νGί τρ.ΟΠΟΠΟ'1jθεί οπως θέλουν οί ένδ,οιφερόμ.ενο" 
δέν εΤνΙΗ cxuτό' EIvιxt. ~ ένέΡΥειιχ του χρόνου πού σuνδυιίζετΙXI. μέ την 
ένέργε,οι της χο,νων'Χ}jς δuνοιμ1jς εξω ιΧπό τη δ,Gίρxε,oι, ή γλωσσ,Χή 
προιγμοιτιχόΤ1jΤΟΙ δέν είνοι, πλήΡ1jς χοιί Χοινενοι σuμπέρoισμoι IΙέν εΖνοι, 
δυνοιτό. 

Έά.ν πΙΧίρvιχμε Τl) γλώσσιχ μέσιχ ατό χρόνο, χωρίς τ-ήν όμr.λοUσιχ 
μGίζoι -υποθέτουμε ενοι ιίτομο μεμονωμένο ποΙ> ζεί έπί πολλοuς οι.ω-
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VEc- δέν eci π:χρα7Ύ)ρούσαμε 'ίσως χιχμιά. ιiλλOιωσtj' ό χρόνος 8έν Oi 
έν~ργοuσε πάνω της. 'Αντίστροφοι, έ~ν έξ~τιχζOΙμε :.ήν όμ'λούσι: μιχζ" 
χωρΙ:; τό Ζρόvο, δέν Οά βλ,έπαμε ;ό ιχ;τοτελεσμιχ ~ω; Κ,οιν.,ωνικων δυ
ν:iu.εων πού ΕπενεΡΥουν παν ω aT1j γλωσσα. τους. Ι ιιχ νιχ ειμα.στε λοι-
7:0'') tLέσoc στ';"ν πρα-Υμιχnχό7Yj,oc, πρέΠΕΙ νά. προσθέσουμε στό πρωτο • ι ., _ , 
"Z'iiu.oι ενα. σ'Ju.βQί.ο ,",ο':' νιχ δείχνε, την πορε,οι του χρονου: . j,. . 

όμιλούσα. 

μιχζοι 

"Ο • 8" 'Από τότε ΚΙ' "Jσ~εροι, ή γλώσσοι δέν είνοι, ελευ _P1j, επε, 1j ο 

χρόνος θά. έπιτρέ'~ει σ-:ίζ χ?ινωνι~ές ~υνά.μεις π?ύ έ~ιxσχoϋν έ~Ιδ~ιx.tΠJ 
πά.νω ·t"'tJζ ν' ::iνα.πτύξοuν τις ΣUνεΠEιες τους, κα.ι <pT~voU!J;E στη~ ~X!L
τ}jς σuvέχε,οιc. =')_,*,>9lρώνε,τή~_έλευθερίoι. 'Αλλιχ 1j σu:εχε,oι ε~υπo
~ ,--". , , ο'π, ..... λ,γο' τερο ." περ,σσοτερο f{\ :~εί ιχνα,Υκlχσ7LΚα. αλλoιωσtj, TlJ μετατ ~ψ 'Ι 

~oβα.ρ+" τίόν "ι.έσεων. 

Η 
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