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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. 
Εαρινό εξάµηνο 2003 
Σπ. Μοσχονάς, Γενική Γλωσσολογία 

[15 Απριλίου 2003] 

F. de Saussure: «µεταβλητό-αµετάβλητο» 
Παίζουν τα λευκά. Ματ σε µία κίνηση.       Μεταφορά του σκακιού 

 
Σύστηµα-πραγµάτωση            Συγχρονία-διαχρονία 
(Μαθήµατα, 53 κ.ε.)            (143, 148, 124 κ.ε.) 
- Η αξία των πιονιών εξαρτάται από τη θέση τους στη σκακιέρα, 

όπως στη γλώσσα κάθε όρος αποκτά αξία από την αντίθεσή του 
µε όλους τους άλλους. 

- Το σύστηµα είναι πάντοτε στιγµιαίο· οι συµβάσεις είναι 
αµετάβλητες. 

- Για να περάσουµε από τη µια συγχρονία/ισορροπία στην άλλη, 
αρκεί η µετατόπιση ενός πιονιού: (α) οι αλλαγές προσβάλλουν 
µεµονωµένα στοιχεία, αλλά (β) έχουν επιπτώσεις σε όλο το 
σύστηµα. 

- «Η µετατόπιση [πβ. «µετατόπιση στη σχέση σηµαίνοντος-
σηµαινοµένου»] είναι ένα γεγονός απόλυτα χωριστό από την προηγούµενη και την επόµενη 
ισορροπία. Η αλλαγή που επιχειρήθηκε δεν ανήκει σε καµία από τις δυο αυτές καταστάσεις: οι 
καταστάσεις όµως είναι οι µόνες σπουδαίες.» (125) 

- Πώς φτάσαµε σε µια ισορροπία; ∆εν ενδιαφέρει. Μπορούµε να παρακολουθήσουµε ένα παιχνίδι 
«από τη µέση» ή να δούµε το τέλος του (π.χ. σκακιστικά προβλήµατα). 

 
Μεταβλητό-Αµετάβλητο (104 κ.ε.)  
Ελεύθερη επιλογή σε σχέση µε την «ιδέα». Αναγκαστική επιλογή σε σχέση µε τη γλωσσική κοινότητα: «το 
υποχρεωτικό χαρτί». «[Κ]αι η µάζα η ίδια δεν µπορεί να ασκήσει την ηγεµονία της πάνω και σε µία έστω λέξη· η 
ηγεµονία [η λέξη; η µάζα;] συνδέεται µε τη γλώσσα τέτοια που είναι.» (105) [άτοµο και µάζα δεσµεύονται εξίσου 
από τη γλώσσα τους] 

Η γλώσσα είναι προϊόν κληρονοµηµένο. Πώς µεταβιβάζονται οι θεσµοί; Το ερώτηµα αυτό περιέχει το 
ερώτηµα του αµετάβλητου (106). 

Η σκέψη δεν παρεµβαίνει στην πρακτική άσκηση ενός ιδιώµατος (107). Οι άνθρωποι δεν έχουν 
συνείδηση των νόµων της γλώσσας. 1. ∆εν παρεµβαίνουν στη γλώσσα. 2. Είναι ευχαριστηµένοι µε τη γλώσσα 
τους (107). 
 

Για συζήτηση: 1. Θεσµικές παρεµβάσεις στη γλώσσα.  
                2. Τεχνητές γλώσσες (Εσπεράντο) 

 
Αιτιολόγηση αµετάβλητου (107-8):  
1. Αυθαίρετος χαρακτήρας: λείπει η ορθολογική 

βάση για κάθε εγχείρηµα αλλαγής 
2. Πλούτος της γλώσσας: τα γλωσσικά σηµεία είναι 

αναρίθµητα 
3. Περίπλοκος χαρακτήρας του συστήµατος: θα ήταν 

δύσκολο για τη µάζα να το τροποποιήσει 
4. Αντίσταση της οµαδικής αδράνειας σε κάθε 

γλωσσικό νεωτερισµό. 

Αιτιολόγηση µεταβλητού (109-111): 
Συγκεχυµένη, (;) ίδιας αρχής µε την αιτιολόγηση του 
αµετάβλητου. Ο Saussure δείχνει να έχει επίγνωση ότι 
«η αλλαγή δεν µπορεί να εξηγηθεί». Ωστόσο: 
1. Χρόνος: εξασφαλίζει συνέχεια + αλλοιώνει. 
∆ιαλεκτική µεταβλητού-αµετάβλητου: «το σηµείο 
υποχρεώνεται ν� αλλοιώνεται επειδή συνεχίζεται». Το 

αίτιο είναι ο χρόνος; [το αίτιο της αλλαγής είναι η 
αλλαγή;] 
2. Ο αυθαίρετος χαρακτήρας επιστρατεύεται για να 
εξηγηθεί και το µεταβλητό: µια γλώσσα δεν µπορεί να 
προασπίσει τον εαυτό της από τους [αυθαίρετους] 
παράγοντες που ευθύνονται για τη µετατόπιση 
σηµαίνοντος-σηµαινοµένου.  
3. Άλλωστε, η γλώσσα δεν περιορίζεται στην εκλογή 
των µέσων της [=οποιοδήποτε σηµαίνον µπορεί να 
συνδεθεί µε οποιοδήποτε σηµαινόµενο=αυθαίρετος 
χαρακτήρας]. 
4. Τι είδους αλλαγές υφίσταται το σηµείο; Πρόκειται 
πάντα για µετατόπιση της σχέσης ανάµεσα στο 
σηµαινόµενο και στο σηµαίνον (1. αλλαγή σηµαίνοντος 
χωρίς [υπολογίσιµη] αλλαγή σηµασίας, 2. αλλαγή 
σηµασίας και αλλαγή σηµαίνοντος, 3. αλλαγή 
σηµασίας χωρίς [υπολογίσιµη] αλλαγή σηµαίνοντος). 
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Σχολιάστε: 
1.  «Επειδή το σηµείο είναι αυθαίρετο, δεν γνωρίζει άλλο νόµο παρά το νόµο της παράδοσης, κι επειδή στηρίζεται 

στην παράδοση µπορεί να είναι αυθαίρετο.» (108) 
2. «Μπορούµε, κατά µια ορισµένη έννοια, να µιλάµε ταυτόχρονα για το αµετάβλητο και το µεταβλητό του σηµείου. 

Σε τελευταία ανάλυση, τα δυο αυτά πράγµατα είναι αλληλέγγυα: Το σηµείο υποχρεώνεται ν� αλλοιώνεται επειδή 
συνεχίζεται.» (109) 

3. «Οι αιτίες της συνέχειας βρίσκονται a priori στη δυνατότητα του παρατηρητή· δεν συµβαίνει όµως το ίδιο µε τις 
αιτίες της αλλοίωσης µέσω του χρόνου.» (111) 

F. de Saussure: «συγχρονία-διαχρονία» 
(Μαθήµατα, 114-136, 181-184, 223-226) 

 
Α. Υποθέτουµε µια αλυσίδα αδιάσπαστη των αλλαγών: 

 
π.χ. 
Lat. calidum     calidu         caldu      cald         t∫alt         t∫aut       ∫aut  
         calidu  >    caldu  >      cald  >    t∫alt  >    t∫aut  >     ∫aut  >   ∫ot  >  ∫o (=Fr. chaud) 

 
Σ� αυτή την αδιάσπαστη αλυσίδα, κάθε φάση µπορεί να συγκριθεί µε την προηγούµενη και µε την επόµενή 
της, γιατί κάθε φάση περιέχει και τις δύο. 
 
Β. ∆εν υπάρχει τελεολογία της γλωσσικής αλλαγής. Μια αλλαγή συµβαίνει τυχαία. Όµως, έστω και µία 
αλλαγή να συµβεί, θα υπάρξουν εκτεταµένες επιπτώσεις σ� ολόκληρο το σύστηµα. 
 

π.χ. «ανώµαλοι» σχηµατισµοί πληθ. στην Αγγλική: 
feet, geese, teeth 

 
1. πρώιµη Αγγλο-Σαξωνική: 

foot: fōt fōti (πληθυντικός: -i) 
goose: gōs gōsi 
tooth: tōþ tōþi 
 
i mutation: το φωνήεν της τονούµενης συλλαβής από πισινό γίνεται µπροστινό (ō ! ē) 
 

2. fōt fēti  (πληθυντικός: -i / ē : η φωνητική αλλαγή πάντως δεν είχε 
gōs gēsi   σχέση µε τον πληθυντικό) 
tōþ tēþi 
 
ι# !# 
 

3. fōt fēt  (πληθυντικός: ē : η φωνητική αλλαγή και πάλι δεν είχε σχέση 
gōs gēs   µε το σύστηµα των αριθµών) 
tōþ tēþ 
 
Great vowel shift: ō ! ū, ē ! ī 
 

4. ME. 
 
!!!! Το σύστηµα θα αναδιαταχθεί,  
     για να σχηµατίσει µια νέα συγχρονία. !!!! 
 
Γ. Προτεραιότητα της συγχρονικής περιγραφής  
 
Βλ. «Αρχές της νεότερης γλωσσολογίας», 6 Μαΐου, 2003. 
 

Capablanca vs Molina, Buenos Aires, 24η κίνηση   
 


