ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Απόζπαζκα από ην βηβιίνπ © ηνπ Γηάλλε Ρέληδνπ Αλζξσπνγεσγξαθίεο ηεο πόιεο.
Μέξνο 3.7.3. Υπάξρνπλ αξζξώζεηο ζηε
ζεκαζηνδόηεζε ηνπ αζηηθνύ;
Δίλαη
γλσζηό πσο
ε αλζξώπηλε γιώζζα
ρξεζηκνπνηεί ηε «δηπιή άξζξσζε» γηα λα δνκήζεη
ην λόεκα. Πξόθεηηαη 1) γηα ηα θωνήμαηα, κηα
εηθνζάδα ή ιίγν πεξηζζόηεξεο μονάδερ σωπίρ
κανένα νόημα πνπ, 2) ζπλδπάδνληαη θαη
ζρεκαηίδνπλ ηα λεξήμαηα ηα νπνία είλαη
αθνινπζίεο κε λόεκα. Γξάθνπκε εδώ δύν γαιιηθά
ιεμήκαηα θάλνληαο ρξήζε ησλ θσλεκάησλ πνπ ηα
απνηεινύλ:
/l-e-z-ã-f-ã/ (les enfants = ηα
παηδηά).
Ο Roman Jakobson καο ππελζπκίδεη όηη θαη ηα
κελύκαηα
ηνπ
γελεηηθνύ
θώδηθα
είλαη
θσδηθνπνηεκέλα ζε γιώζζα κε δηπιή άξζξσζε. Οη
βάζεηο Α (αδελίλε), C (θπηνζίλε), G (γνπαλίλε), U
(νπξαθίιε), πνπ δελ έρνπλ θακία γελεηηθή
ζεκαζία, ζπλδένληαη αλά ηξεηο ε θάζε κηα κε ηηο
άιιεο, γηα λα ζπλζέζνπλ ην «λόεκα», δειαδή έλα
κήλπκα ζρεκαηηζκνύ ακηλνμέσλ πνπ είλαη ηα
ζπζηαηηθά ησλ πξσηετλώλi. Γηα παξάδεηγκα, ε
αθνινπζία AGU «ζεκαίλεη» ζεπίνη πνπ είλαη έλα
ακηλνμύ.

Εικ. 3.7.(2). ημαζίερ από ηην πόλη : I. Η
λέξη
ΜΠΕ,
/bes/,
ζηην
απσική
ηηρ
καηάζηαζη. Μια σςμμετπική γειτονιά. II. Ο
θθόγγορ /s/ ανηικαθίζηαηαι από ηον /z/. Η
λέξη αλλάζει νόημα, γίνεηαι ηώπα ΜΠΕΖ,
/bez/. Η γειτονιά σάνει τη σςμμετπία τηρ.
III. Ένα κοινό σαπακηηπιζηικό όλων ηων
θθόγγων ηποποποιείηαι ηώπα. Οι θθόγγοι ηος
/bez/ γίνονηαι όλοι άησοι. Η λέξη αλλάζει
πάλι και γίνεηαι ΠΕ, /pes/. Η γειτονιά
ξαναβπίσκει τη σςμμετπία τηρ. Βλ. και ηην
επόμενη εικόνα. [Θ.Ρ.].

Ο Jakobson πξνρσξεί ιίγν αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ
αλάιπζή ηνπ θαη αλαξσηηέηαη θαηά πόζνλ ν
ηζνκνξθηζκόο
πνπ
παξνπζηάδνπλ
ηα
δπν
ζπζηήκαηα νθείιεηαη ζην γελεηηθό κνληέιν πνπ –
απηό – αθνινπζήζεθε θαη από ηελ αλζξώπηλε
γιώζζα. Καηά ηελ έλλνηα απηή, ζα κπνξνύζακε λα
επαλαιάβνπκε ηελ εξώηεζε απηή, αθόκα κηα
θνξά, θαη λα αλαδεηήζνπκε ζηηο αλζξώπηλεο
νηθηζηηθέο θαηαζθεπέο έλαλ ηζνκνξθηζκό σο πξνο
ηελ αλζξώπηλε γιώζζα. Παξόκνηεο εηθνηνινγίεο
κπνξνύλ λα γίλνπλ πνιιέο. Δάλ νη νηθηζηηθέο
θαηαζθεπέο αληηζηνηρνύζαλ ζε θζόγγνπο (πνπ
αληηπξνζσπεύνληαη από γξάκκαηα, εηθ. 3.7. (2).)
ζα κπνξνύζε θαλείο λα ηξνπνπνηήζεη ην «λόεκά»
ηνπο κε αλαθαηαζθεπή ή
αλαθαίληζε ησλ
ζπλνηθηώλ (δειαδή ησλ ιέμεσλ). Ζ ιέμε ΜΠΔΣ,
/bes/, [πξνζηαθηηθή ηνπ ξήκαηνο μπαίνω] πνπ
εθθξάδεη κηα ζπκκεηξηθή γεηηνληά κεηαηξέπεηαη ζε
ΜΠΔΕ, /bez/, [ην ρξώκα] όηαλ ν θζόγγνο /s/
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ /z/. Ζ ιέμε αιιάδεη λόεκα,
ελώ ε γεηηνληά ράλεη ηε ζπκκεηξία ηεο. Σηελ ηξίηε
θάζε ηξνπνπνηείηαη έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό
όισλ ησλ θζόγγσλ. Οη θζόγγνη ηνπ /bez/ γίλνληαη
όινη άερνη. Ζ ιέμε αιιάδεη πάιη θαη γίλεηαη ΠΔΣ,
/pes/ [πξνζηαθηηθή ηνπ ξήκαηνο λέγω]. Ζ γεηηνληά
μαλαβξίζθεη, ράξε ζηηο ζηέγεο, ηε ζπκκεηξία ηεο.
Γελ πξόθεηηαη γηα έλα γξάκκα, έλα θζόγγν, «ην
θηίξην», πνπ κεηαβάιιεηαη ηώξα, αιιά γηα έλα
ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαπεξλά όια ηα θηίξηα. Σε
κεξηθέο πεξηπηώζεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαπεξλνύλ
όια ηα ζηνηρεία, αιιά γηα λα ην αληηιεθζνύκε
πξέπεη λα επέκβνπκε αλαηνκηθά ζην ζύλνιν. Πσο
λα πεηο ζε έλα μέλν πνπ αθνύεη ηελ ειιεληθή
θξάζε /tazóatrón/ (ηα δώα ηξώλ(ε) [= ηξώγνπλ])
πσο ν εληαίνο πιεζπληηθόο έρεη κηα αζπλερή
παξνπζία /..a..a ..n/ νπόηε ε – κία! – έλλνηα ηνπ
«πνιιά» βξίζθεηαη έηζη απνδνκεκέλε. Ή κήπσο
είλαη θαιύηεξα λα ηνπ δηδάμνπκε παξαδνζηαθή
γξακκαηηθή θαη λα θζάζνπκε, κέζα από ην πιήξεο
παπάδειγμα (κε όιεο ηηο πηώζεηο εληθνύ θαη
πιεζπληηθνύ), ζηελ σξαία θξάζε «ηα δώα ηξώλ»
αληί γηα ηελ αθνινπζία /tazoatron/; Σηελ πόιε,
αιήζεηα, νη ζεκαζίεο παξάγνληαη από αλεμάξηεηα
θηίξηα ή από ζπκπιόθα λνήκαηα (δει. θηίζκαηα θαη
ιεηηνπξγίεο);
Οη αλαιύζεηο ησλ ζεκαζηώλ ηεο πόιεο δελ
νδεγνύλ όιεο ζε έλλνηεο πνπ επλννύλ ηε
ζηξνπθηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πόιεο. Αθόκα
θαη ν Lynch, γηα παξάδεηγκα, πνπ καο επέηξεςε λα
αληηιεθζνύκε
ηηο
«ζηαζεξέο»
ηεο
αζηηθήο
νξγάλσζεο, δειαδή ηα μονοπάηια, ηα άκπα, ηηο
πεπιοσέρ, ηνπο κόμβοςρ θαη ηα οπόζημα ζα είρε,
ζύκθσλα κε ηνλ Barthes, κηα αληίιεςε γηα ηελ
πόιε κάιινλ «κνξθνζπλνιηθή [Gestalt] παξά
δνκηθή»ii. Απηό ζεκαίλεη όηη ε πόιε δελ έρεη,
ελδερνκέλσο, αλάγθε λα
αλαιπζεί κέρξη ηα
ειάρηζηα ζπζηαηηθά ηεο γηα λα γίλεη «θαηαλνεηή».
Σπκβαίλεη εδώ απηό πνπ ζα ζπλέβαηλε εάλ έλαο
γισζζνιόγνο καο πξόηεηλε κηα πξνζέγγηζε ηεο
γιώζζαο πνπ δελ ζα βαζηδόηαλ ζηε «δηπιή
άξζξσζε» αιιά, γηα παξάδεηγκα, ζηηο θαηαζηάζεηο
ηεο ρξήζεο ηεο, ζην θξαζηηθό ηνληζκό ηεο, ζην
«άμελη» ηνπ ζπλνκηιεηή ή ζηε γξαπηή ηεο κνξθή.
Θα ήηαλ αδηαλόεην. Καη όκσο, έρνπκε, όρη ζπάληα,

εκπεηξίεο,
ηέιεηαο
θαηαλόεζεο
πνπ
δελ
δηεπθνιύλεηαη από ηηο ιέμεηο, απηέο θαζαπηέο,
αιιά από εμσ-γισζζηθνύο παξάγνληεο ή από
παξάγνληεο πνπ, αλ θαη είλαη γισζζηθνί, δελ
ηεκαρίδνληαη
ζε
απινύζηεξα
αξζξσκέλα
ζπζηαηηθά.

έβιεπε ζαλ «έλα ζπίηη», «έλαλ δξόκν», «κηα
γέθπξα», απνθηνύλ δηαβαζκίζεηο θαη γίλνληαη, γηα
παξάδεηγκα, «έλα πλούζιο ζπίηη», «έλαο ζηενόρ
δξόκνο», «κηα ζκοςπιαζμένη γέθπξα». Δίλαη
δεδνκέλν όηη «ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο
αξρηηεθηνληθήο [...], θη αθόκα γεληθόηεξα, ηα
ζηνηρεία ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο, επηηεινύλ
ιεηηνπξγίεο
θαη
ηαπηόρξνλα
ζεκαίλνπλ»vii
[Υπνγξακκίζακε]. Καη ηη λα πνύκε αθόκα γηα ηηο
«ειεπζεξίεο» καο ζε ζρέζε κε πόιεηο, σο ζύλνια,
πνπ γλσξίδνπκε κόλν από ην όλνκά ηνπο, από ηηο
εληππώζεηο ησλ άιισλ θαη από ηελ εκπνξία
(εκπνξηθνπνίεζε) ηνπ αλλού;
3.7.4. Να πξνζεγγίζνπκε ηελ
«γιώζζα» κε ηε γιώζζα ηεο;viii

πόιε

ζαλ

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πόιεο, ινηπόλ, θαίλεηαη πσο
κπνξεί λα γίλεη κε ηα κέζα ηεο κειέηεο ηεο
γιώζζαο, έζησ θαη αλ απιά δαλεηδόκαζηε ρξήζηκεο
κεηαθνξέο θαη εηθόλεο. Σηε δηαθιαδηθή πξννπηηθή
πνπ
ππνζηεξίδνπκε
εδώ,
κπνξνύκε
λα
αλαξσηεζνύκε θαηά πόζν ε αληίζηξνθε πνξεία –
από ηε πόιε ζηε γιώζζα– ζα ήηαλ επηηπρήο. Ο Μ.
Αλαζηαζάθεο καο ζπκίδεη πσο ν L. Wittgenstein,
κέζα ζηηο θηινζνθηθέο γισζζηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ,
δαλείδεηαη θάπνπ ηελ εηθόλα κηαο πόιεο κε ην
παιηό θαη ην κνληέξλν κέξνο ηεο θαζώο θαη ηηο
επηζθεπέο ηεο. Παξνκνηάδεη έηζη θαιύηεξα ηα
ζηνηρεία πνπ ζπληεξνύληαη, εδώ θη εθεί, κέζα ζηε
γιώζζα, ή ηηο γισζζηθέο ζπκβάζεηο πνπ
δηαπεξλνύλ όιν ην γισζζηθό ζύζηεκα:
«έναρ
λαβύπινθορ από ζοκάκια και μικπέρ πλαηείερ, από
παλαιά και νέα ζπίηια, από ζπίηια με πποζθήκερ
διαθοπεηικών
εποσών·
και
όλα
αςηά
πεπιηπιγςπιζμένα
από
οπιζμένα
καινούπια
πποάζηια
με
εςθύγπαμμοςρ
δπόμοςρ
πλαιζιωμένοςρ με ομοιόμοπθα ζπίηια»ix.

Εικ. 3.7.(3). Με ηο ηίηλο «Πώρ μαθαίνοςν
ηα κηίπια», ο
Steward Brand παπακολοςθεί
με
ποιο
ηπόπο
ηα
κηίπια
«αλλάζοςν»
ζςμπεπιθοπά με ηο πέπαζμα ηων σπόνων.
Ππόκειηαι για μια διασπονική μελέηη ηων
αλλαγών
ηοςρ,
δηλαδή
επιζκεςών
και
μεηαηποπών.
Οι
εικόνερ,
από
ηη
Νέα
Οπλεάνη, ανηιζηοισούν ζηο 1857 (απσική
καηαζκεςή,
επάνω)
και
ζηο
έηορ
1993
(κάηω)iii.

Δίλαη βέβαην όηη νη «εηθόλεο» ηεο πόιεηο δελ
ραξηνγξαθνύλ κηα απόιπηε θαη ιεπηνκεξή
πξαγκαηηθόηεηα αιιά ηηο ηνπνινγηθέο πξνβνιέο
ηεο πάλσ ζην άηνκνiv. Απηό ην άηνκν ζα ήηαλ
ειεύζεξν, ή λα μεθπιιίζεη κε ηηο δηαδξνκέο ηνπv
ην κεγάιν ηόκν ησλ 100.000 εκαηομμςπίων
ποιημάηων «ηνπ Queneau, όπνπ κπνξεί θαλείο λα
βξεη έλα δηαθνξεηηθό πνίεκα κε ην λα αιιάμεη έλαλ
ζηίρν»vi ή λα αλαγλώζεη πξνζεθηηθά ηα δεδνκέλα
ηεο «ζύληαμεο» ηεο πόιεο. Ζ ειεπζεξία ηεο
επηινγήο ηνπ, σζηόζν, θηλδπλεύεη ζπρλά (1) από
ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεώζεηο πνπ δελ ηνπ
επηηξέπνπλ λα επηιέμεη ηα γξάκκαηα ηνπ
αιθαβήηνπ ηνπ – κηινύκε γηα γξάκκαηα ζαλ θαη
εθείλα ηνπ ήξσα ηνπ Όζηεξ –, θαη (2) από ηηο
επηινγέο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ άιισλ αηόκσλ.
Απηά, δηακέζνπ ηεο γιώζζαο, ηνπ δίδαμαλ πσο ηα
ζηνηρεία ησλ αζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, πνπ ζα ηα

Έλα κηθξό απόζπαζκα από ηε «Μαπία Νεθέλη»x
ηνπ Διύηε καο επηηξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηα
πξνεγνύκελα. Βιέπνπκε ζε απηό ηελ ζπλύπαξμε
παξαδνζηαθώλ
θαη
κνληέξλσλ
γξακκαηηθώλ
θαλόλσλ, νξνινγηθώλ κεησλπκηώλ, ρξήζεο πεδώλ
θαη θεθαιαίσλ θαη εηεξόθιηησλ νκνηνθαηαιεμηώλ,
όξσλ από πιηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηίηισλ
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ
θαη γεσγξαθηθώλ νλνκάησλ πνπ καο ηαμηδεύνπλ
ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο.
Όια απηά
παξαπέκπνπλ κνξθηθά (όρη δειαδή κόλν σο
πεξηερόκελν, αιιά θαη εηθνλνγξαθηθά θαη κάιηζηα
ηππνγξαθηθά) ζε κηα εηθόλα πόιεο:
Μαξία πνύκα ησλ δεκνζίσλ νδώλ
κεο ζην δηάθαλν λάηινλ ή ην ληξαιόλ
ε κηζή ζηάρηε πνπ θαίεη
PHLIP MORRIS KENT A
θη ε κηζή εμάηκηζε εθλεπξηζηηθή
MOBILOIL SHELL BP
ζηεο ςπρήο καο ηελ απέξαληε Αξηδόλα
ζηέπα ηνπ πην ηξνκεξνύ ρεηκώλα...
Αο ζπκεζνύκε εδώ, κε ηελ επθαηξία πνπ καο
πξνζθέξεη ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο, ηελ
ππεξβνιηθή «αλαζεκαζηνδόηεζε» ηεο ζύγρξνλεο
πόιεο πνπ επηζεκαίλεη ε Françoise Choayxi θαη πνπ
ηελ θαηαινγίδεη ζην απηνθίλεην. Οη κεγάιεο,
ζπλήζσο πνιπεζληθέο, επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ
ζε κεγάιν βαζκό ζε απηή ηελ αλαζεκαζηνδόηεζε.

Αο αλαθέξνπκε ηειεηώλνληαο ηα εμήο: Παξόηη, ζηηο
παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο καο, ζε κεγάιν βαζκό
έρνπκε ηεθκεξηώζεη πνηθίιεο ζέζεηο, πνπ θαη’
αλάγθε δελ ζπγθιίλνπλ, δελ παξαιείπνπκε λα
ζεκεηώζνπκε ην εμήο: Ο Λαγόπνπινο ππνγξακκίδεη
όηη κόλνλ όηαλ «ηνπνζεηεζεί ην ζεκεησηηθό
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ζύζηεκα κέζα ζηνλ θνηλσληθό ζρεκαηηζκό
αλνίγεηαη ε δπλαηόηεηα κηαο άξζξσζεο ηεο
ζεκεησηηθήο κε ηνλ ηζηνξηθό πιηζκό [...] πνπ, πέξα
από ηηο πεξηγξαθηθέο, έρεη θαη εξκελεπηηθέο
δπλαηόηεηεο»xii.
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