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Όλες οι µεγάλες σχολές γλωσσολογίας έχουν να δείξουν σηµαντικές
κατακτήσεις στον κλάδο της φωνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η
περίφηµη γενετική γραµµατική του Νόαµ Τσόµσκι. Όµως, παρ’ όλο που οι
νεότερες σπουδές γλωσσολογίας στην Ελλάδα ακολουθούν πιστά (τυφλά,
ενίοτε) τις διεθνείς τάσεις, ζήτηση για φωνολογία δεν υπάρχει στον τόπο
µας. Στα περισσότερα πανεπιστήµιά µας, η φωνολογία διδάσκεται σαν
υποκεφάλαιο σε µια πολύ γενική εισαγωγή στη γλωσσολογία. Η µελέτη της
φωνολογίας στην Ελλάδα ίσως πέθανε µαζί µε τις διαλέκτους, για την
ανάλυση των οποίων και αναπτύχθηκε.
Το βιβλίο της Ιταλίδας γλωσσολόγου και ελληνίστριας Μαρίνας Νέσπορ,
καθηγήτριας στο Πανεπιστήµιο της Φερράρα, αποτελεί εισαγωγή στις πιο
πρόσφατες κατακτήσεις του κλάδου. Πραγµατεύεται ζητήµατα στα οποία
στρέφονται οι έρευνες διεθνώς τις τελευταίες τρεις-τέσσαρες πενταετίες.
Πρόκειται για µοντέρνα εισαγωγή σε παραδοσιακό κλάδο.
∆ιαιρεµένο σε δώδεκα κεφάλαια, το βιβλίο τοποθετεί τη µελέτη της
φωνολογίας στο πεδίο της γενετικής γλωσσολογίας, παρέχει τα εντελώς
απαραίτητα στοιχεία φωνητικής, ορίζει τις «τεµαχιακές» και
«υπερτεµαχιακές» µονάδες των γλωσσών και συζητά τρόπους περιγραφής
των συνηθέστερων φωνολογικών φαινοµένων. Από το 5ο κεφάλαιο στρέφεται
σταδιακά προς νεότερες κατακτήσεις: φωνολογία «αυτοτεµαχιακή», µετρική,
προσωδιακή, επιτονική. Το βιβλίο κλείνει µ’ ένα ελληνικότατο κεφάλαιο
µετρικής της ποίησης.
Αν πρόκειται για σύγχρονη φωνολογία, πρόκειται και για έγκαιρη
µετάφραση – συγκυρία ευτυχής για επιστηµονικό βιβλίο (το ιταλικό
πρωτότυπο εκδόθηκε το 1993). Η µετάφραση όµως έχει να επιδείξει πολύ
σπουδαιότερες αρετές από γρήγορα εκδοτικά αντανακλαστικά. Είναι
εντυπωσιακή η εργασία που έχει επενδυθεί για την προσαρµογή του βιβλίου
στα ελληνικά. Η Αγγελική Ράλλη, καθηγήτρια γλωσσολογίας στο
Πανεπιστήµιο της Πάτρας, σε στενή συνεργασία µε τη συγγραφέα και µε τη
βοήθεια δύο ακόµη µεταφραστών, ξαναγράφει ένα έργο σ’ ένα επιστηµονικό
πεδίο που η ίδια το υπηρετεί µε πρωτότυπα δηµοσιεύµατα. Τα πολλά
ελληνικά παραδείγµατα καλύπτουν όλη σχεδόν τη µελετηµένη «ύλη» της
νεοελληνικής φωνολογίας. ∆εν υποκαθιστά βέβαια η «Φωνολογία» της
Νέσπορ τα λίγα πρωτότυπα βιβλία νεοελληνικής φωνολογίας (του Σετάτου,

του Πετρούνια, του Newton), αλλά µπορεί να συγκαταλέγεται µε αυτά.
Τοποθετεί τα νεοελληνικά φαινόµενα σ’ ένα «καθολικό» περιβάλλον,
επιτρέποντας συγκρίσεις µε άλλες γλώσσες – στο φόντο των οποίων η
ιταλική, η γλώσσα διδασκαλίας της συγγραφέως, έχει πάψει να ξεχωρίζει. Η
βιβλιογραφία συµπληρώνεται ανά κεφάλαιο µε σχετικές δηµοσιεύσεις για τα
ελληνικά. ∆εν αναφέρονται φιλολογικά έργα νεοελληνικής µετρικής.
Παραλείπεται ένα κεφάλαιο ρυθµικής. Αδυναµία της ελληνικής έκδοσης
επίσης, οι τυπογραφικές αβλεψίες (λάθος πρόσηµα-δείκτες, µετατοπισµένες
ενδείξεις) σε φωνολογικούς τύπους και πίνακες.
***
Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η στροφή της νεότερης φωνολογίας σε ζητήµατα
ανάλυσης της µουσικότητας των γλωσσών. Αν απλοϊκά ορίσουµε τη
µουσικότητα ως συνδυασµό ρυθµού και µελωδίας, τότε οι νεότερες
φωνολογικές θεωρίες (προσωδιακή, µετρική, φραστική, επιτονική) µοιάζουν
όλες να πραγµατεύονται διαφορετικές όψεις αυτού του συνδυασµού.
Μια πιο ελεύθερη ανάγνωση του ελληνοποιηµένου αυτού βιβλίου µάς
επιτρέπει δύο πολύ γενικά συµπεράσµατα: πρώτον,
πρώτον η µουσικότητα
ενυπάρχει στη φυσική, καθηµερινή γλώσσα, σε κάθε γλώσσα. Κάθε γλώσσα
έχει µουσικότητα, αλλά και µουσικούς νόµους (δηλ. κανόνες συνδυαστικούς
ρυθµού και µελωδίας) παρόµοιους µε των άλλων γλωσσών. ∆εύτερον,
∆εύτερον η
αξιολόγηση της µουσικότητας µιας γλώσσας είναι κανονιστικό φαινόµενο
που κρύβει κάτω από αισθητικό ένδυµα πολιτισµικές προκαταλήψεις
(προκαταλήψεις για τη «µουσικότητα της ιταλικής», τη «βαρβαρότητα της
γερµανικής», την «αρχαϊκότητα της ελληνικής»· για τον εντεκασύλλαβο ως
«ιταλικό εθνικό στίχο» ή τον ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο ως «ελληνικό
εθνικό στίχο», σύµφωνα µε το πρότυπο του λαογραφικού δηµοτικισµού ·
κ.λπ.). Το βιβλίο της Νέσπορ βοηθά να διαλυθεί το νέφος των
παραφιλολογικών και φιλολογικών προκαταλήψεων που περιβάλλουν τη
νεοελληνική γλώσσα.
Η πιο διαδεδοµένη είναι η «Σαββοπούλεια» προκατάληψη, σύµφωνα µε την
οποία η µουσικότητα της νέας ελληνικής καθορίζεται ακόµη από τα τονικά
πρότυπα της αρχαίας. Η διαδεδοµένη ταύτιση γλώσσας και γραφής
επιτρέπει σε µια νέα γενιά ηµιµαθών να µιλούν για τη νέα ελληνική σαν να
είχε ‘ψιλές’ και ‘δασείες’, µακρά και βραχέα φωνήεντα, αρχαίες διφθόγγους,
µουσικό αντί για δυναµικό τονισµό. Με τέτοιες προκατάληψεις συνήθως
αντιµετωπίζεται ακόµη το µονοτονικό σύστηµα.
Όµως, όπως εύκολα µπορεί να δειχτεί – σαν άσκηση ακριβώς σ’ ένα
διδακτικό εγχειρίδιο – το µονοτονικό, µε ελάχιστες, συστηµατικές
αποκλίσεις, ανταποκρίνεται αρκετά καλά στους κανόνες λεξικού τονισµού,
απ’ όπου εξαιρούνται κυρίως οι λέξεις-δορυφόροι σε µια φωνολογική φράση.
Το µονοτονικό δεν είναι προϊόν κακόβουλων σχεδιασµών. Είναι
απλουστευµένη αποτύπωση της τονικής συµπεριφοράς της νέας ελληνικής
που καθιστά παραστατικές και διδακτές τις έννοιες της συλλαβής και του
τόνου.

Οι Νέσπορ-Ράλλη δείχνουν επίσης ότι «το τραγούδι της καθηµερινής
οµιλίας», για να δανειστούµε την ωραία διατύπωση του Σαββόπουλου, έχει
πράγµατι δικό του ξεχωριστό ρυθµό, µόνο που το µέτρο του, όπως και σε
πολλές άλλες γλώσσες, είναι κατά βάση τροχαϊκό. Στην καθηµερινή οµιλία,
σα σε παιδικό τραγούδι, οι πόδες των φωνολογικών φράσεων τείνουν να
οργανώνονται σε ακολουθίες ισχυρών-ασθενών συλλαβών: [ap] [tánθi]
[tùma] [jú] // [èla] [frés] / [pnéun] / [iávres]. Όσο για τις µελωδίες που
παίζονται σ’ αυτό το ρυθµό, ο επιτονισµός της νεοελληνικής, αν και έχει
ελάχιστα µελετηθεί, ξέρουµε ότι οργανώνεται και αυτός σε επιτονικές
φράσεις κατά τη «γραµµατική µουσική» ξεχωριστών πράξεων του λόγου
(ερώτησης, επίπληξης, θαυµασµού, προειδοποίησης, εξαγγελίας,
απαγγελίας, αφήγησης κ.ο.κ.). Καµία σχέση µε τον «µουσικό τόνο» της
αρχαίας.
Το βιβλίο της Νέσπορ µπορεί λοιπόν να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιµο σε όσους
καθ’ έξιν µυθολογούν περί την ελληνική γλώσσα. Μακάρι η συµβολή του να
ήταν ουσιαστικότερη. Θα µπορούσε, φερειπείν, να συµβάλει σε µια πιθανή
επανεξέταση της νεοελληνικής µετρικής, αν κατάφερνε να φέρει σε κάποια
συνεννόηση γλωσσολόγους και φιλολόγους για θέµατα µετρικής της
ποίησης. Ο γλωσσολογικότατος αυτός κλάδος εξελίχτηκε στην Ελλάδα, σε
µεγάλο βαθµό ερήµην της γλωσσολογίας. Και ερήµην της φιλολογίας βέβαια
αναπτύσσεται τώρα από τους γλωσσολόγους.

