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Abstract
This paper concerns the process of critical discourse analysis as an important dimension of
critical literacy. Critical discourse analysis consists one of the main purposes of the new curricula of
the standard Greek language teaching. After the presentation and the analysis of the main theoretical
principles of critical discourse analysis and of its methodology, some of the most important problems
of this process and specific objections about the fulfilling of the critical discourse analysis are
discussed in this paper. Specifically, the paper is focused on the lack of interpretative adequacy
characterizing the text grammar which critical discourse analysis relies on and on the subjectivity of the
interpretations taking place during the above process. Finally, a number of examples is given in order
the above mentioned problems and disagreements to be explicit.

1. Κριτική ανάλυση λόγου: βασικές αρχές και χαρακτηριστικά
Μία από τις κυριότερες διαστάσεις του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί η
κριτική ανάλυση λόγου (critical discourse analysis). Η κριτική ανάλυση λόγου
συνιστά διαδικασία διερεύνησης και ανάλυσης του βαθµού και του τρόπου
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα προφορικά και γραπτά κείµενα, τις γλωσσικές και
υφολογικές επιλογές των δηµιουργών τους, τα δοµικά τους στοιχεία και σε φαινόµενα
κοινωνικής ανισότητας, ελέγχου ατόµων και κοινωνικών οµάδων από κυρίαρχες
οµάδες

µε κοινωνική ισχύ, πολιτική δύναµη και εξουσία. Ειδικότερα, κύριες

παραδοχές και βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι
τα ακόλουθα (McCarthy & Carter 1994: 155-158, Van Dijk 2001: 352-355):
i.

Η κριτική ανάλυση λόγου δεν αποτελεί διακριτό επιστηµονικό κλάδο ή
αυτοτελή προσέγγιση στο πλαίσιο συγκεκριµένης γλωσσολογικής σχολής.
Αντίθετα, συνιστά διαδικασία κριτικής ανάλυσης κειµένων διαφόρων ειδών
(αφηγηµατικών,

επιχειρηµατολογικών)

και

τύπων

(δηµοσιογραφικών,

νοµικών, πολιτικών, επιστηµονικών, διαλογικών, συνοµιλιακών), η οποία
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συνδέεται µε το επιστηµονικό ρεύµα της κριτικής γλωσσολογίας και αξιοποιεί
τα πορίσµατα συγκεκριµένων κλάδων, όπως η κοινωνιογλωσσολογία, η
πραγµατολογία, η ψυχολογία, η κειµενογλωσσολογία, η υφολογία, η
λειτουργική γλωσσολογία.
ii.

Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται είναι η µη αποδοχή της αποσύνδεσης της
γλωσσολογίας, της κειµενογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου ως
επιστηµονικών κλάδων από κοινωνικές αξίες, πεποιθήσεις, ιδεολογίες και
δρώµενα. Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των οπαδών της
κριτικής ανάλυσης λόγου, η παραγωγή και η ανάγνωση ενός κειµένου δε
συνιστούν διαδικασίες αποφορτισµένες από κοινωνικοπολιτικές παραµέτρους,
αλλά αποτελούν δραστηριότητες που ασκούν και δέχονται επιδράσεις από το
πολιτικό, ιδεολογικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και συµβάλλουν στην
αναπαραγωγή και διαιώνιση ή στην υπονόµευση κυρίαρχων κοινωνικών
δοµών, ιδεολογικών κατασκευών και πολιτικών δράσεων.

iii.

Μέσω της χρήσης των εργαλείων και της εφαρµογής των διαδικασιών της
κριτικής ανάλυσης λόγου επιτυγχάνεται η σύνδεση δύο επιπέδων: του
µικροεπιπέδου των κειµενικών δοµών, του κειµενικού περιεχοµένου και των
γλωσσικών, λεξιλογικών και υφολογικών επιλογών ενός κειµένου µε το
µακροεπίπεδο των κοινωνικών σχέσεων και δοµών, της καθοδήγησης και της
άσκησης ελέγχου από κυρίαρχες οµάδες σε λιγότερο ισχυρές µέσω της
πρόσβασης των πρώτων σε συγκεκριµένες πρακτικές γραµµατισµού και σε
καθορισµένα είδη εξουσιαστικού λόγου.

iv.

Η κριτική ανάλυση λόγου συνιστά διαδικασία εξήγησης (explanation) και
ερµηνείας (interpretation) των κειµενικών δοµών και στοιχείων βάσει του
ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού, ιδεολογικού συγκειµένου παραγωγής και
κατανόησής

τους,

µε

απώτερο

στόχο

την

ανάδειξη

του

βαθµού

αναπαραγωγής, προβολής, αποδοχής ή αξιολογικού ελέγχου κυρίαρχων
αξιών, απόψεων, πράξεων και ενεργειών.

2. Σκοπός και µεθοδολογία της κριτικής ανάλυσης λόγου
Όπως προαναφέρθηκε, κύριος σκοπός της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι η
ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο οι κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες, οι οποίες

διαθέτουν πρόσβαση σε πόρους που συνδέονται µε την άσκηση δύναµης και εξουσίας
(χρήµατα, πληροφορίες, γνώσεις, µέσα καταστολής αλλά και κειµενικά είδη
εξουσιαστικού λόγου), προσπαθούν να ελέγχουν και να επηρεάζουν τη σκέψη και
µέσω αυτής τις πράξεις των κυριαρχούµενων κοινωνικών οµάδων. Ο έλεγχος και ο
επηρεασµός της σκέψης και της πράξης των µη ισχυρών κοινωνικών συνόλων από τις
κυρίαρχες επιτυγχάνεται µέσω της γενικότερης εποπτείας συγκεκριµένων µορφών
επικοινωνίας και επικοινωνιακών ανταλλαγών µεταξύ εκπροσώπων των ισχυρών και
των ανίσχυρων οµάδων, των κειµενικών ειδών και τύπων που χρησιµοποιούνται στο
πλαίσιο αυτών των µορφών επικοινωνίας, των λεξιλογικών, µορφοσυντακτικών και
υφολογικών επιλογών των οµιλητών.
Εποµένως, κατά τη διαδικασία της κριτικής ανάλυσης λόγου διερευνάται,
µελετάται, αναλύεται και ερµηνεύεται (Van Dijk 2001: 356-357):
i.

Το επικοινωνιακό συγκείµενο (context) κάθε διαδικασίας παραγωγής και
πρόσληψης λόγου µεταξύ ατόµων που ανήκουν σε συγκεκριµένες κοινωνικές,
επαγγελµατικές, οικονοµικές τάξεις: οι οµιλητές, ο χώρος και ο χρόνος, το
θέµα και η µορφή της επικοινωνιακής δραστηριότητας σε σχέση µε το σκοπό
και την προθετικότητα των ποµπών και των αποδεκτών λόγου.

ii.

Τα είδη κειµένων (genres) και οι κειµενικοί τύποι που χρησιµοποιούνται στο
πλαίσιο των ανωτέρω επικοινωνιακών δράσεων σε συνάφεια µε το γενικότερο
ιδεολογικό και αξιακό υπόβαθρο παραγωγής και πρόσληψης λόγου.

iii.

Η υπερδοµή και η γενικότερη δοµή των κειµένων, η αξιοποίηση των
υποχρεωτικών και των προαιρετικών δοµικών σχηµάτων κάθε κειµενικού
τύπου και κάθε είδους λόγου σε συνεξέταση µε τον επικοινωνιακό σχεδιασµό
του ποµπού και τις προσδοκίες του δέκτη.

iv.

Το περιεχόµενο και η πληροφορητικότητα του παραγόµενου λόγου, οι
πληροφορίες που προτάσσονται ή αποκρύπτονται, οι µηχανισµοί έµφασης σε
συγκεκριµένες πληροφορίες, η αµεσότητα ή ο έµµεσος τρόπος δήλωσης των
απόψεων και παρουσίασης των γεγονότων, η θεµατολογία (topics) κάθε
κειµένου σε συσχετισµό µε το ιδεολογικό πλαίσιο, την προθετικότητα των
οµιλητών ή των συγγραφέων και των αναγνωστών ή των ακροατών, όπως και
µε την καταστασιακότητα της επικοινωνιακής ανταλλαγής.

v.

Οι γραµµατικές δοµές, οι υφολογικές και λεξιλογικές επιλογές των οµιλητών /
συγγραφέων σε σχέση µε τους αποδέκτες, την περίσταση και το σχεδιασµό
της επικοινωνίας, τις ιστορικές και κοινωνικές συµβάσεις της παραγωγής

λόγου, τις γλωσσικές πράξεις που λαµβάνουν χώρα κατά την επικοινωνιακή
δράση.

3. Κριτική ανάλυση λόγου και γλωσσική εκπαίδευση
Μία από τις κεντρικές διαστάσεις των προγραµµάτων σπουδών του 2011 για τη
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση είναι ο κριτικής γραµµατισµός σε όλες του τις πτυχές. Εποµένως, στο
πλαίσιο της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στο γυµνάσιο επιδιώκεται η
καλλιέργεια της κριτικής ανάλυσης λόγου από τους µαθητές.
Συγκεκριµένα, στην ενότητα των προγραµµάτων σπουδών που σχετίζεται µε τη
σκοποθεσία του µαθήµατος της νεοελληνικής γλώσσας αναφέρεται ρητά ότι
«επιδιώκεται µε τη διδασκαλία του µαθήµατος της νεοελληνικής γλώσσας οι µαθητές
και οι µαθήτριες»:
•

«να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν
µε την προσωπική και κοινωνική τους ζωή και τη συνδιαµόρφωση του
κοινωνικού γίγνεσθαι»,

•

«να αποτιµούν κριτικά τη µορφολογική και συντακτική ποικιλότητα… να
είναι σε θέση να αποτιµούν κριτικά τη διαφοροποίηση στο λεξιλόγιο ως
ενδείκτη κοινωνικών και πολιτισµικών σχέσεων»,

•

«να αποτιµούν τον κοινωνικοπολιτισµικό ρόλο της γλωσσικής ποικιλότητας»,

•

«να κατανοήσουν ότι οι γλωσσικές µορφές λειτουργούν ως ενδείκτες
κοινωνικών

παραµέτρων

και

ως

µηχανισµοί

δόµησης

ταυτοτήτων,

ιδεολογιών, στάσεων και συµπεριφορών, ώστε να είναι σε θέση να
αναδεικνύουν τη σχέση της γλώσσας των κειµένων µε ποικίλες κοινωνικές
συνθήκες και ιδεολογίες και να προσεγγίζουν κριτικά αυτές τις σχέσεις»,
•

«να κατανοήσουν ότι τα κειµενικά είδη και η γλωσσική τους µορφή
αποτελούν προϊόντα κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων εξουσίας µεταξύ
των

επικοινωνούντων,

δηλαδή

ότι

µετασχηµατίζονται

ιστορικά

και

συγχρονικά ανάλογα µε τις επικοινωνιακές ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας
αλλά και στη βάση οικονοµικών, πολιτικών και πολιτισµικών αλλαγών»,

•

«να κατανοήσουν ότι κατανόηση σηµαίνει ικανότητα εντοπισµού όχι µόνο
των δηλουµένων αλλά και των υποδηλουµένων νοηµάτων ενός κειµένου
µέσω επανορθωτικών διαδικασιών»,

•

«να συνειδητοποιήσουν ότι κατανόηση σηµαίνει στάση κριτικού αναγνώστη
απέναντι στις ιδέες του κειµένου και την οργάνωσή τους»,

•

«να

κατανοήσουν

ότι

η

παραγωγή

και

η

πρόσληψη

κειµένου

κοινωνικοπολιτισµικές και κοινωνιογνωσιακές δραστηριότητες κατασκευής
νοήµατος και επίλυσης προβλήµατος»,
•

«να κατανοήσουν ότι η επικοινωνία αποτελεί µια διαδικασία κατά την οποία
ανταλλάσσονται διαφορετικές γνώσεις, στάσεις, ιδεολογίες».
Επιπρόσθετα, στην ενότητα των προγραµµάτων σπουδών η οποία αφορά τη

µεθοδολογία της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στους µαθητές του
γυµνασίου ως βασική αρχή της διδακτικής µεθοδολογίας προβάλλεται η αντίληψη ότι
«η προσέγγιση και η επεξεργασία των προφορικών και των γραπτών κειµένων γίνεται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να φωτίζονται τα κείµενα από όλες τις δυνατές πλευρές και
ιδίως ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισµικών νοηµάτων». Στην ίδια
ενότητα

αναφέρεται

ρητά

ότι

στο

πλαίσιο

του

µαθήµατος

εντάσσονται

«δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην κατανόηση, παραγωγή και κριτική
επεξεργασίας αυθεντικών κειµένων, προφορικών και γραπτών», οι οποίες
«αποσκοπούν στην καλλιέργεια ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών και
των µαθητριών, µε απώτερο σκοπό οι µαθητές και οι µαθήτριες να αποκτήσουν όσο
το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνιακής ικανότητας και γλωσσικού - κριτικού
γραµµατισµού».
Ανάλογοι σκοποί, στόχοι κι επιδιώξεις υπάρχουν και στο πρόγραµµα σπουδών
του 2011 για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην πρώτη τάξη του
Λυκείου. Συγκεκριµένα, στην ενότητα όπου γίνεται λόγος για τους σκοπούς του
µαθήµατος αναφέρεται ότι «σκοπός της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας
στην πρώτη τάξη του Λυκείου είναι η διαµόρφωση µαθητών και µαθητριών που ως
µελλοντικοί πολίτες θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς και µε κριτικά
αντανακλαστικά στις διαρκώς µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες». Παράλληλα,
στην ενότητα του προγράµµατος σπουδών η οποία αφορά τους στόχους της
διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος επισηµαίνεται σαφώς ότι «µέσω των
γλωσσικών µαθηµάτων πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργηθεί ο τοµέας

των αξιών, της κριτικής και της στάσης απέναντι στην κοινωνία και στον κόσµο τόσο
στις διάφορες διαστάσεις του όσο και στις διάφορες κοινωνικές τάσεις και οπτικές».
Επίσης, ως επιµέρους στόχοι της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας
αναφέρονται οι ακόλουθοι:
•

«οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να κατανοούν, να κρίνουν και
να παράγουν µε επάρκεια κείµενα (προφορικά, γραπτά και πολυτροπικά) σε
ευρεία έκταση κοινωνικών πρακτικών και περιστάσεων»,

•

«να είναι σε θέση να αναγιγνώσκουν και να αντιλαµβάνονται πώς δοµούνται
µέσω του λόγου διαφορετικές οπτικές για τον κόσµο (π.χ. κριτική κατανόηση
του δηµόσιου λόγου, ΜΜΕ κλπ)».
Στην ενότητα των προγραµµάτων σπουδών η οποία αναλύει το περιεχόµενο του

µαθήµατος υπάρχουν πολλές αναφορές και επισηµάνσεις που αφορούν την εµπλοκή
των µαθητών σε διαδικασίες κριτικής ανάλυσης λόγου. Συγκεκριµένα, διατυπώνεται
ρητά η άποψη ότι στο πλαίσιο της κειµενοκεντρικής φιλοσοφία του µαθήµατος της
πρότυπης γλώσσας οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε την επεξεργασία µεγάλης
ποικιλίας κειµένων, τα οποία «λειτουργούν ως πόροι από τους οποίους µέσω της
διδασκαλίας αντλούνται από τους µαθητές και τις µαθήτριες δεξιότητες σχετικές µε
την καλλιέργεια της γλώσσας και του γραµµατισµού τους, καθώς και της στάσης τους
απέναντι στη γλώσσα, τη γνώση και τον κόσµο, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για
τη διαµόρφωση των νέων ως εγγράµµατων, δηµοκρατικών και κριτικά σκεπτόµενων
πολιτών». Μέσω της επίτευξης των πιο πάνω επιδιώξεων «καλλιεργείται στα παιδιά η
δυνατότητα µετάλλαξης της υπερπληροφόρησης σε κριτική ανάγνωση και γνώση».
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι κατά την επεξεργασία των κειµένων «η έµφαση δε θα
δίνεται στην απλή αποκωδικοποίηση των κειµένων και σε ερωτήσεις κατανόησης,
αλλά στην ανάδειξη των αντιτιθέµενων απόψεων, στην κατανόηση και συζήτηση της
επιχειρηµατολογίας και της λογικής τους» και ότι θα υπάρχει «εστίαση στην κριτική
διερεύνηση του κόσµου που κατασκευάζουν τα κείµενα».
Τέλος, σε πολλά σηµεία του προγράµµατος σπουδών για τη διδασκαλία της
νεοελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση τονίζεται ότι στο πλαίσιο της γλωσσικής
διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη έµφαση «στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως µέσων
πρακτικής γραµµατισµού, στην ανάδειξη της κειµενικής πολυτροπικότητας και στον
κριτικό γραµµατισµό».

4. Κριτική ανάλυση λόγου και γραµµατική του κειµένου
Βάσει των στοιχείων και των δεδοµένων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν
στις δύο προηγούµενες ενότητες, η κριτική ανάλυση λόγου συνιστά διαδικασία
ερµηνείας και αξιολόγησης των συγκειµενικών οριζουσών ενός κειµένου, όσο και
των δοµικών, γλωσσικών και υφολογικών του χαρακτηριστικών. Η ερµηνεία των
επιλογών του συγγραφέα ενός κειµένου σε επίπεδο µορφοσυντακτικό, λεξιλογικό,
υφολογικό αλλά και δοµικό (µε την έννοια των ρητορικών ενοτήτων ενός κειµένου)
συνδέεται µε το αξιακό πλαίσιο, τα ιδεολογικά κίνητρα και τους επικοινωνιακούς
στόχους και προθέσεις του συγκεκριµένου συγγραφέα. Με άλλα λόγια, όπως
προαναφέρθηκε,

οι

δοµικές

και

οι

γλωσσικές

επιλογές

ενός

κειµένου

χαρακτηρίζονται από ιδεολογικές, αξιακές συνυποδηλώσεις, συνδέονται µε τις
πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του συγγραφέα για την κοινωνική δοµή και ιεραρχία
και για τις κοινωνικές σχέσεις, συµβάλλουν στην κατασκευή νοήµατος µε
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές συνδηλώσεις και την αναπαραγωγή ή
υπονόµευση κυρίαρχων απόψεων και δράσεων.
Εποµένως, για την πραγµατοποίηση της ερµηνείας των γραµµατικών επιλογών
ενός κειµένου κρίνεται απαραίτητη η χρήση και αξιοποίηση µιας γραµµατικής του
κειµένου,

δηλαδή

µιας

γραµµατικής

περιγραφής

όχι

αποκλειστικά

των

σηµασιοσυντακτικών σχέσεων µεταξύ των µορφοσυντακτικών στοιχείων σε
αποσυγκειµενοποιηµένο προτασιακό πλαίσιο αλλά και των λειτουργιών που
επιτελούνται από τα στοιχεία αυτά σε κειµενικό και πραγµατολογικό επίπεδο. Είναι
απαραίτητη, δηλαδή, η χρησιµοποίηση µιας γραµµατικής των γλωσσικών πράξεων
και των επικοινωνιακών λειτουργιών των γλωσσικών στοιχείων σε κειµενικό και
πραγµατολογικό πλαίσιο.
Στις περισσότερες εφαρµογές της κριτικής ανάλυσης λόγου σε κείµενα
δηµοσιογραφικά, πολιτικά, νοµικά, επιστηµονικά, ιστορικά έχει χρησιµοποιηθεί η
λειτουργική γραµµατική προσέγγιση του Halliday, η οποία εφαρµόζει το θεωρητικό
πρότυπο της συστηµικής – λειτουργικής γλωσσολογικής σχολής. Σύµφωνα µε το
συγκεκριµένο πρότυπο, η παραγωγή και η πρόσληψη κειµένων συνδέεται µε τις
κυρίαρχες ιδεολογικοπολιτικές παραµέτρους στο κοινωνικό και το ιστορικό πλαίσιο
δηµιουργίας του κειµένου και, συνεπώς, οι επιλογές κάθε συγγραφέα αντανακλούν

τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του, όπως και τις επικοινωνιακές επιδιώξεις του
(Ντίνας 2013: 285-289, Van Dijk 2001: 359, Widdowson 2004: 89-97).
Η συστηµική – λειτουργική προσέγγιση του MAK Halliday έχει ασκήσει
σηµαντική επίδραση στην επιστηµονική περιγραφή των λειτουργιών και των
διασχέσεων των µορφοσυντακτικών δοµών σε πραγµατολογικό επίπεδο και στο
πλαίσιο συγκεκριµένων ειδών λόγου και κειµενικών τύπων: ακόµη και όσοι ειδικοί
επιστήµονες στο χώρο της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας δεν ακολουθούν το πρότυπο
της συστηµικής – λειτουργικής γραµµατικής σε όλες τις παραµέτρους και τις
διαστάσεις του, έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά από τη συγκεκριµένη γραµµατική
θεωρία. Με άλλα λόγια, εξετάζουν τη λειτουργία των µορφοσυντακτικών δοµών σε
καθορισµένα κειµενικά είδη και κειµενικούς τύπους, διερευνούν την πρόταξη και την
προβολή

συγκεκριµένων

κειµενικών

στοιχείων

µέσω

της

αξιοποίησης

µορφοσυντακτικών δοµών και ποικιλιών, αναλύουν τις γραµµατικές επιλογές του
συγγραφέα σε σχέση µε τον δέκτη στον οποίο απευθύνεται και τον επικοινωνιακό
στόχο του ως προς τον ακροατή ή τον αναγνώστη. Εποµένως, οι µελετητές της
γραµµατικής του κειµένου (text / discourse grammar) περιγράφουν και ερµηνεύουν
τις µορφοσυντακτικές δοµές της γλώσσας σε σχέση µε την κειµενική (textual), τη
διαπροσωπική (interpersonal) και την αναπαραστατική λειτουργία τους (ideational
function), σύµφωνα µε το πρότυπο του Halliday (McCarthy & Carter: 93-104, Hasan
& Perrett 1993: 182-195).

5. Αξιολόγηση της γραµµατικής του κειµένου
Το ζήτηµα που τίθεται και είναι χρήσιµο να διερευνηθεί είναι αν η συστηµική λειτουργική γραµµατική και τα πρότυπα γραµµατικής περιγραφής του κειµένου που
στηρίζονται σε αυτή αποτελούν τις καταλληλότερες µορφές κειµενικής γραµµατικές
για τη διαδικασία και τους στόχους της κριτικής ανάλυσης λόγου, η οποία συνιστά
αξιολόγηση των γλωσσικών τύπων και δοµών που επιλέγονται σε δεδοµένο
επικοινωνιακό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο για την επίτευξη συγκεκριµένης
πρόθεσης του οµιλητή. Για τη διερεύνηση και την αξιολόγηση της καταλληλότητας
της συστηµικής – λειτουργικής γραµµατικής και των συναφών µε αυτή κειµενικών
γραµµατικών κρίνεται σκόπιµη η χρησιµοποίηση δύο κριτηρίων, τα οποία έχουν
προταθεί και αξιοποιηθεί από τον Noam Chomsky για την αξιολόγηση των

γραµµατικών περιγραφών της γλώσσας. Τα συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία στην
παρούσα µελέτη αφορούν την αξιολόγηση γραµµατικών περιγραφών των
υπερπροτασιακών και κειµενικών δοµών και µακροδοµών (σύνδεση, αλληλουχία και
συσχετισµός κειµενικών εκφωνηµάτων, κειµενικών αποσπασµάτων, παραγράφων,
µηχανισµοί πρόταξης και έµφασης σε κειµενικά στοιχεία, παρουσίαση και ανάλυση
των δυνατών επιλογών των οµιλητών για τη δήλωση δεδοµένου νοήµατος και την
επίτευξη ορισµένης επικοινωνιακής πρόθεσης), είναι τα ακόλουθα (Θεοφανοπούλου
– Κοντού 2002: 27-30):
i.

Το κριτήριο της περιγραφικής επάρκειας (descriptive adequacy): η
περιγραφική επάρκεια µιας κειµενικής γραµµατικής αναφέρεται στην
αποτελεσµατική περιγραφή των γλωσσικών µέσων µε τα οποία δοµούνται τα
κείµενα, όπως και των µορφοσυντακτικών δοµών µε τις οποίες συνδέονται
και συσχετίζονται συγκεκριµένα εκφωνήµατα και ρητορικές ενότητες ενός
κειµένου.

ii.

Το κριτήριο της ερµηνευτικής επάρκειας (explanatory adequacy): η
ερµηνευτική επάρκεια µιας κειµενικής γραµµατικής αφορά την εγκυρότητα
της ερµηνείας από συγκεκριµένο ερµηνευτή των γλωσσικών επιλογών των
οµιλητών,

οι

οποίες

πραγµατοποιήθηκαν

µε

σκοπό

την

επίτευξη

συγκεκριµένου επικοινωνιακού σκοπού σε δεδοµένο κοινωνικοπολιτικό,
αξιακό, ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο.
Η συστηµική – λειτουργική γραµµατική του MAK Halliday και οι κειµενικές
γραµµατικές που συνδέονται και έχουν επηρεαστεί από αυτή χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθµό περιγραφικής επάρκειας, καθώς µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο της
συστηµικής γραµµατικής για τη σύσταση και τη δοµή των κειµένων είναι δυνατή η
αποτελεσµατική περιγραφή των δοµικών συστατικών κάθε κειµενικού τύπου.
Συγκεκριµένα, βάσει της θεωρίας της συστηµικής – λειτουργικής γραµµατικής
περιγράφονται αναλυτικά (McCarthy & Carter 1994: 89-92):
i.

Οι µηχανισµοί συνοχής (cohesion) και οι συνοχικοί µηχανισµοί µεταξύ των
στοιχείων και των εκφωνηµάτων ενός κειµένου.

ii.

Οι λειτουργίες της έλλειψης (ellipsis) και της υποκατάστασης (substitution)
και ο ρόλος τους στην κειµενική συνοχή.

iii.

Η συζευκτική λειτουργία των κειµενικών δεικτών και οι σηµασιολογικές
διασχέσεις µεταξύ κειµενικών στοιχείων και εκφωνηµάτων.

iv.

Οι µηχανισµοί προβολή, πρόταξης και έµφασης σε συγκεκριµένες δοµές και
συστατικά µέσω καθορισµένων µηχανισµών, όπως η δείξη (deixis) και η
θεµατοποίηση (topicalization).

v.

Η σύνδεση µεταξύ των µηχανισµών δόµησης και προβολής των κειµενικών
συστατικών µε συγκεκριµένους κειµενικούς τύπους και είδη λόγου.
Εποµένως, στο πλαίσιο των βασικότερων σχολών γραµµατικής του κειµένου

περιγράφονται και αναλύονται οι κυριότεροι µηχανισµοί και µέσα διαχείρισης του
λόγου και οργάνωσης του κειµένου (discourse management). Συνεπώς, οι
συγκεκριµένες κειµενικές γραµµατικές διέπονται από περιγραφική επάρκεια σε
υψηλό ποσοστό.
5.1. Συστηµική - λειτουργική γραµµατική: ερµηνευτική επάρκεια
Η κριτική ανάλυση λόγου συνιστά, όπως υποστηρίχτηκε στην ενότητα 1 του
παρόντος κειµένου, ερµηνευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, µέσω της κριτικής
ανάλυσης λόγου επιχειρείται η ερµηνεία των γλωσσικών επιλογών του συγγραφέα
ενός κειµένου αφενός ως µέσων ανάδειξης και προβολής της ιδεολογίας του µε άµεσο
ή µε έµµεσο τρόπο και αφετέρου ως εργαλείων ελέγχου των ιδεών και των
αντιλήψεων του αναγνώστη.
Εποµένως, κρίνεται απαραίτητο η κειµενική γραµµατική που χρησιµοποιείται
ως βασικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση της κριτικής ανάλυσης λόγου και της
αξιολόγησης των µορφοσυντακτικών και υφολογικών επιλογών του συγγραφέα ενός
κειµένου να διέπεται από ερµηνευτική επάρκεια. Ωστόσο, η συστηµική – λειτουργική
γραµµατική του Halliday, η οποία, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 4, αποτελεί
ένα από τα κυριότερα θεωρητικά πλαίσια στα οποία στηρίζεται η κριτική ανάλυση
λόγου ως ερµηνευτική διαδικασία, δε διέπεται από υψηλό βαθµό ερµηνευτικής
επάρκειας για τους ακόλουθους λόγους (Widdowson 2004: 20-35, 97-111):
i.

Η συστηµική – λειτουργική γραµµατική συνδέει τις βασικότερες γραµµατικές
κατηγορίες και µορφοσυντακτικές δοµές µε τη λειτουργία που έχει
παρατηρηθεί ότι επιτελούν σε διάφορα επικοινωνιακά, κοινωνικά και
κειµενικά πλαίσια και περιγράφει επαρκώς τις δυνατότητες επιλογών που έχει
στη διάθεσή του ο κάθε φυσικός οµιλητής. Ωστόσο, στόχος της κριτικής
ανάλυσης λόγου είναι η ερµηνεία και η αξιολόγηση συγκεκριµένων
γλωσσικών επιλογών δεδοµένου συγγραφέα σε καθορισµένο κείµενο, το

οποίο έχει παραχθεί σε σαφώς προσδιορισµένες επικοινωνιακές και
κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες. Η κειµενική γραµµατική του Halliday
περιγράφει

επαρκώς

τις

λειτουργίες

των

γραµµατικών

δοµών

σε

σηµασιολογικό και όχι σε πραγµατολογικό επίπεδο, δηλαδή δεν αναλύει τις
µορφοσυντακτικές δοµές και τη λειτουργική τους διάσταση σε συγκεκριµένο
κοινωνικό

και

κειµενικό

συγκείµενο,

αλλά

τις

επεξεργάζεται

αποπλαισιωµένες. Συνεπώς, δεν παρέχει το ασφαλέστερο θεωρητικό πλαίσιο
και δεν αποτελεί το καταλληλότερο όργανο για την πραγµατοποίηση µιας
ερµηνευτικής και αξιολογικής δραστηριότητας, όπως είναι η κριτική ανάλυση
λόγου.
ii.

Η κριτική ανάλυση λόγου ως ερµηνευτική διαδικασία προϋποθέτει
συγκεκριµένο ερµηνευτή, ο οποίος εξετάζει και αναλύει τις γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα ενός κειµένου σε όλα τα επίπεδα και τις αξιολογεί ως
µέσα ανάδειξης ορισµένων αντιλήψεων και ιδεολογιών, επίτευξης δεδοµένων
επικοινωνιακών στόχων και άµεσης ή έµµεσης δήλωσης των νοηµάτων που
επιθυµεί να κοινοποιήσει ο συγγραφέας. Ωστόσο, η κριτική ανάλυση λόγου,
όπως κάθε ερµηνευτική δράση, έχει σε κάποιο βαθµό, µικρότερο ή
µεγαλύτερο, υποκειµενικό χαρακτήρα. Κάθε αναλυτής λόγου και κάθε
ερµηνευτής κειµένων διέπεται από συγκεκριµένες απόψεις σχετικά µε το
συγγραφέα ενός κειµένου και τις επιδιώξεις του, µε τα κειµενικά είδη και τη
λειτουργία τους, µε τις κυρίαρχες και τις κυριαρχούµενες κοινωνικές,
πολιτισµικές, ιδεολογίες, αξίες και αντιλήψεις. Επίσης, κάθε αναλυτής
υλοποιεί συγκεκριµένους στόχους µέσω της διαδικασίας της κριτικής
ανάλυσης λόγου, διαφορετικούς πιθανώς από τους στόχους κάποιου άλλου
ερµηνευτή. Αποτελεί σύνηθες φαινόµενο στη διαδικασία της κριτικής
ανάλυσης λόγους οι προ-κειµενικές απόψεις ή προκαταλήψεις (pretextual
agenda) του κάθε ερµηνευτή να επηρεάζουν σε ουσιώδη ή επουσιώδη βαθµό
την αξιολόγηση των γλωσσικών επιλογών του συγγραφέα ενός κειµένου, τη
µέθοδο της αξιολόγησης και τα συµπεράσµατά της. Με άλλα λόγια, συµβαίνει
συγκεκριµένοι ερµηνευτές να επεξεργάζονται και να ερµηνεύουν ορισµένα
στοιχεία του κειµένου και να αγνοούν άλλα, επειδή τα τελευταία δεν
ευθυγραµµίζονται µε το αναλυτικό πλαίσιο και την ερµηνεία που έχουν
επιλέξει.

Βάσει των ανωτέρω δεδοµένων, ο βαθµός της ερµηνευτικής επάρκειας της
κειµενικής γραµµατικής που χρησιµοποιείται ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης και
ανάλυσης των γραµµατικών επιλογών του συγγραφέα ενός κειµένου είναι µικρός.
Αυτό συµβαίνει, όπως προαναφέρθηκε, αφενός, διότι η συγκεκριµένη γραµµατική
εστιάζει σε σηµασιολογικές διαστάσεις των γραµµατικών δοµών και κατηγοριών και,
αφετέρου, επειδή µια γραµµατική περιγραφή χωρίς πραγµατολογικές ορίζουσες είναι
δύσκολο να αξιοποιηθεί ουσιαστικά σε µια διαδικασία µε έντονα υποκειµενικά
χαρακτηριστικά. Αποτέλεσµα, λοιπόν, της εγγενούς υποκειµενικότητας της κριτικής
ανάλυσης λόγου ως ερµηνευτικής διαδικασίας και της έλλειψης κειµενικής
γραµµατικής µε ουσιαστικά πραγµατολογικές και κοινωνικοπολιτισµικές ορίζουσες
είναι οι εσφαλµένες ερµηνευτικές προσεγγίσεις (functional fallacy) και οι
λανθασµένες

πολλές

φορές

αξιολογήσεις

της

λειτουργίας

δεδοµένων

µορφοσυντακτικών επιλογών σε κειµενικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό πλαίσιο.
Με δεδοµένο, λοιπόν, σύµφωνα και µε τη θεωρητική προσέγγιση του Kress, ότι
διαφορετικές µορφοσυντακτικές επιλογές στη δήλωση συγκεκριµένου νοήµατος
συνδέονται µε διαφορετικές λειτουργίες και εν µέρει διαφορετική κατασκευή και
αντιπροσώπευση της πραγµατικότητας (reality representation), η ερµηνεία των
γλωσσικών επιλογών ενός συγγραφέα συνδέεται µε κατασκευή ή πρόσληψη
συγκεκριµένης πραγµατικότητας από τον ερµηνευτή αναγνώστη. Εποµένως, η
έλλειψη αντικειµενικότητας στην ερµηνεία των γλωσσικών επιλογών συνεπάγεται
έλλειψη βεβαιότητας ως προς τη σύνδεσή τους µε το σκοπό και το αξιακό πλαίσιο
του συγγραφέα του υπό ερµηνεία κειµένου, άρα και µε αβεβαιότητας ως προς την
αποτελεσµατικότητα και την εγκυρότητα της ερµηνευτικής και της αξιολογικής
διαδικασίας.

6. Παράδειγµα του υποκειµενικού χαρακτήρα της ερµηνείας στην
κριτική ανάλυση λόγου: η περίπτωση της παθητικής φωνής
Στα

σχολικά

εγχειρίδια

της

πρωτοβάθµιας

και

της

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης, κατά την παρουσίαση της λειτουργίας της παθητικής διάθεσης σε
επικοινωνιακό, κοινωνικό και κειµενικό πλαίσιο τονίζεται ιδιαίτερα η έµφαση που
δίνεται µέσω της επιλογής της συγκεκριµένης σηµασιοσυντακτικής δοµής στο
αποτέλεσµα και όχι στο δράστη της πράξης στην οποία αναφέρεται το ρήµα της

πρότασης. Αυτή η άποψη έχει υιοθετηθεί και σε πολλές περιπτώσεις κριτικής
ανάλυσης δηµοσιογραφικού, πολιτικού ή επιστηµονικού λόγου από πολλούς
ερευνητές.
Ειδικότερα, στο σχολικό εγχειρίδιο της νεοελληνικής γλώσσας της δεύτερης
τάξης

του Λυκείου

παρατίθενται τρία

παραδείγµατα,

βάσει των

οποίων

υποστηρίζεται η απουσία εστίασης του συγγραφέα στο δράστη του κειµένου µέσω
της επιλογής της παθητικής φωνής. Και τα τρία παραδείγµατα που παρατίθενται
συνιστούν αποπλαισιωµένες προτάσεις και όχι εκφωνήµατα σε συγκεκριµένο
κειµενικό συγκείµενο: Δολοφονήθηκε νέγρος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, Βρέθηκαν
εγκαταλελειµµένα δύο αυτοκίνητα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, Ένα µοναδικό στο
είδος του υπαίθριο µουσείο εγκαινιάστηκε χθες το µεσηµέρι από την Υπουργό
Πολιτισµού και Επιστηµών.
Ωστόσο, στο τρίτο παράδειγµα, η ερµηνεία αυτή θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί υποκειµενική και να αποδοθεί στην προκειµενική παραδοχή του
ερµηνευτή ότι η παθητική φωνή συνδέεται µε την αποσύνδεση του δράστη από την
ενέργεια του που δηλώνεται µέσω ρήµατος. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους:
i.

Η πλέον ουδέτερη σειρά των προτασιακών όρων στα νέα ελληνική και αυτή
που κατεξοχήν χρησιµοποιείται, όταν δίνεται µια πληροφορία εξολοκλήρου
νέα και χωρίς κάποιο από τα συστατικά της να αποτελεί στοιχείο γνωστό ή να
έχει εισαχθεί στη συζήτηση προηγουµένως, είναι Ρήµα – Υποκείµενο –
Αντικείµενο (Holton, Mackridge & Φιλιππάκη - Warburton 1998: 406-408).
Συνεπώς, η πρόταξη του Υποκειµένου αντί του Ρήµατος στο ανωτέρω
εκφώνηµα του ειδησεογραφικού λόγου θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως
προβολή του στοιχείου για το οποίο γίνεται λόγος και το οποίο είναι
απαραίτητο να προσέξουν οι ακροατές. Με άλλα λόγια, ο συντάκτης της
είδησης φαίνεται λογικό ότι επιθυµούσε να προβάλει το µουσείο για το οποίο
γίνεται λόγος, το οποίο χαρακτηρίζεται «µοναδικό στο είδος του» και όχι
απλώς το γεγονός των εγκαινίων. Η προβολή του µουσείου δεν επιτυγχάνεται
µέσω της παθητικής φωνής, καθώς και µε επιλογή ενεργητικής φωνής θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω πρόταξης του Αντικειµένου: Ένα
µοναδικό στο είδος του υπαίθριο µουσείο εγκαινίασε χθες η Υπουργός
Πολιτισµού.

ii.

Μέσω του ποιητικού αιτίου δηλώνεται ο δράστης και, εποµένως, δεν
αποκρύπτεται.

Πολλά παραδείγµατα, όµως, υποκειµενικής ερµηνείας της παθητικής φωνής
έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο διαδικασιών κριτικής ανάλυσης λόγου στη
νεοελληνική εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, στις πανελλήνιες προαγωγικές εξετάσεις της
δεύτερης τάξης του ενιαίου λυκείου του 1999, στο µάθηµα της νεοελληνικής
γλώσσας είχε ζητηθεί από τους µαθητές να δικαιολογήσουν την επιλογή της
ενεργητικής σύνταξης στο εκφώνηµα: Η ενηµέρωση του είδους αυτού διαφθείρει τη
δηµοκρατία, χειραγωγεί την κοινή γνώµη, προσδιορίζει την ηγετική τάξη, δηµιουργεί
τον «βιντεο-ηγέτη», αφαιρεί τη σηµασία των κοµµάτων και θεσµών, µειώνει το επίπεδο
τη κριτικής σκέψης των πολτών. Η απάντηση που προτάθηκε ως ορθή από τη
συντριπτική πλειοψηφία των φιλολόγων ήταν ότι «ο συντάκτης προτίµησε την
ενεργητική σύνταξη, γιατί ήθελε να τονίσει το υποκείµενο των ρηµάτων και να δώσει
έµφαση στην έννοια της «τηλεοπτικής ενηµέρωσης». Είναι προφανές ότι οι
ερµηνευτές φιλόλογοι στηρίχτηκαν σε συγκεκριµένη προκειµενική παραδοχή, η
οποία συνδέεται µε την θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
Ωστόσο, είναι χρήσιµο να εξεταστεί η το συγκεκριµένο εκφώνηµα στο
κειµενικό συγκείµενό του (co-text): Το τελευταίο βιβλίο του Ιταλού πολιτειολόγου και
συνταγµατολόγου Τζιοβάνι Σαρτιόρι είναι ένας λίβελος κατά της τηλεόρασης και
συγκεκριµένα κατά της ενηµέρωσης µέσω της εικόνας που αυτή προφέρει. Η
ενηµέρωση του είδους αυτού, υποστηρίζει στο βιβλίο του «Homo videns”, διαφθείρει
τη δηµοκρατία, χειραγωγεί την κοινή γνώµη, προσδιορίζει την ηγετική τάξη, δηµιουργεί
τον «βιντεο-ηγέτη», αφαιρεί τη σηµασία των κοµµάτων και θεσµών, µειώνει το επίπεδο
τη κριτικής σκέψης των πολτών. Επιχειρώντας απόπειρα ερµηνείας στο συγκεκριµένο
κειµενικό πλαίσιο, παρατηρούµε ότι στο σχόλιο (comment), στο κατηγόρηµα του
πρώτου εκφωνήµατος γίνεται λόγος για την «ενηµέρωση µέσω της εικόνας». Και στο
δεύτερο εκφώνηµα, καταγράφονται τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου είδους
ενηµέρωσης. Συνεπώς, η επιλογή της ενεργητικής φωνής θα µπορούσε να
υποστηριχτεί ότι δεν συνδέεται αποκλειστικά µε την αναπαραστατική λειτουργία
µέσω της προβολής του δράστη / αιτίας αλλά κυρίως µε τη διαπροσωπική λειτουργία,
καθώς προβάλλει την ήδη γνωστή στον αναγνώστη πληροφορία, την οποία
προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό την
αναγνωστική πράξη.
Στις πανελλήνιες προαγωγικές εξετάσεις της ίδιας τάξης το επόµενο σχολικό
έτος τέθηκε ζητήθηκε σχολιασµός της επιλογής της παθητικής σύνταξης από τη
συγγραφέα στο εκφώνηµα «…τις πιο αγαπητές µου φίλες, που αρπάχτηκαν άγρια και

ρίχτηκαν σε αυτή την κόλαση». Το ευρύτερο συγκείµενο του εκφωνήµατος είναι: Στο
ζεστό µου κρεβάτι νιώθω ένα τίποτα, όταν σκέφτοµαι τις πιο αγαπητές µου φίλες, που
αρπάχτηκαν άγρια και ρίχτηκαν σε αυτή την κόλαση. Και στη συγκεκριµένη
περίπτωση δε θεωρείται απολύτως βέβαιη η αποδεκτή από τους φιλολόγους ερµηνεία
ότι «ο συγγραφέας προτιµάει την παθητική σύνταξη, γιατί θέλει να προβάλει την
πράξη και όχι το δράστη και θέλει να δώσει έµφαση στην κατάσταση που βιώνουν οι
αγαπητές της φίλες». Αντιθέτως, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η συγγραφέας
(Άννα Φρανκ) έδινε πολύ µεγάλη έµφαση στους δράστες των θηριωδιών, στους
Γερµανούς ναζί. Στο επόµενο εκφώνηµα τους χαρακτηρίζει «πιο ανελέητους δήµιους
το κόσµου», ενώ στο υπόλοιπο κείµενο τους ονοµάζει κτηνανθρώπους και τους
περιγράφει ως ανάλγητους, βασανιστές, άρπαγες. Εποµένως, η απουσία δήλωσης του
δράστη στο συγκεκριµένο εκφώνηµα δεν υπηρετεί αποκλειστικά την αναπαραστατική
λειτουργία της γλώσσας, όσο τη διαπροσωπική, καθώς ο δράστης έχει περιγραφεί
αρκούντως στο κείµενο και δε χρειάζεται να επαναλαµβάνεται συνεχώς.
Επιπρόσθετα, µε δεδοµένο ότι το σηµείο αναφοράς της αναφορική πρότασης είναι οι
φίλες της συγγραφέως, η επιλογή της ενεργητικής αντί της παθητικής στην που αναφορική δε θα άλλαζε ιδιαίτερα το νόηµα και τη λειτουργία του εκφωνήµατος (που
τις άρπαξαν άγρια και τις έριξαν σε αυτήν την κόλαση): αφενός ο δράστης δεν θα
δηλωνόταν ρητά και αφετέρου το αντικείµενο / αποδέκτης της ενέργειας του
ρήµατος, δηλαδή οι φίλες της συγγραφέως, θα προτάσσονταν συντακτικά στο πλαίσιο
της αναφορικής πρότασης.
Μία από τις βασικότερες ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη συστηµική –
λειτουργική γραµµατική είναι ότι συνδέει συγκεκριµένες µορφοσυντακτικές δοµές µε
κάθε λειτουργία: δηλαδή, σύµφωνα µε τη γραµµατική του Halliday, διαφορετικές
δοµές πραγµατώνουν την αναπαραστατική, διαφορετικές τη διαπροσωπική. Ωστόσο,
όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω παραδείγµατα η σύνδεση συγκεκριµένης δοµής
µε συγκεκριµένη λειτουργία αποτελεί θέµα ερµηνείας (Widdowson 204: 29).
Παρόµοια παραδείγµατα εντοπίζονται και στα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικότερα,
στο βιβλίο «Γλωσσικές ασκήσεις» για τους µαθητές του Λυκείου, στο κεφάλαιο της
σύνταξης υπάρχει άσκηση που ζητάει από τους µαθητές να δικαιολογήσουν την
επιλογή ενεργητικής ή παθητικής σύνταξης σε δεδοµένο κείµενο. Παρατίθεται ένα
µικρό απόσπασµα του κειµένου:
Ανάλογη µε τις εικόνες του Αντιφωνητή είναι και η περίπτωση των βάρβαρα
αποτοιχισµένων µωσαϊκών από την εκκλησία της Κανακαριάς, που βρίσκεται επίσης

στην κατεχόµενη Κύπρο. Τα µωσαϊκά µετάλλια µε τις µορφές Αποστόλων, που
χρονολογούνται στον έκτο αιώνα και θεωρούνται από τα λίγα δείγµατα ψηφιδωτών
προεικονοµαχικής περιόδου, εντοπίστηκαν σε έµπορο τέχνης στην Ιντιανάπολη και
ύστερα από δικαστικό αγώνα της εκκλησίας και της κυπριακής κυβέρνησης
αποδόθηκαν στον νόµιµο κύριό τους, δηλαδή στην Εκκλησία της Κύπρου. Σήµερα,
εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύµατος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη
Λευκωσία. Το ίδιο συνέβη και µε µία δεσποτική εικόνα της Παναγίας της
Βρεφοκρατούσας, που είχε αγοραστεί στο εξωτερικό από έλληνα εφοπλιστή χωρίς να
γνωρίζει την προέλευσή της.
Η επιλογή της παθητικής σύνταξης στις περιόδους «τα µωσαϊκά µετάλλια….
Λευκωσία» (χρονολογούνται, θεωρούνται, εντοπίστηκαν, αποδόθηκαν, εκτίθενται) δεν
οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη επικοινωνιακής σκοπιµότητας να δηλωθεί το
υποκείµενο των ρηµάτων χρονολογώ , αποδίδω, εντοπίζω, θεωρώ, εκθέτω αλλά και
στην επικοινωνιακή ανάγκη / συνθήκη να προταχθούν στο συγκεκριµένο εκφώνηµα
τα µωσαϊκά ως γνωστό στοιχείο του εκφωνήµατος, ως θέµα, δηλαδή, της πρότασης,
το οποίο πρόκειται να σχολιαστεί περαιτέρω. Συνεπώς, η επιλογή της παθητικής
φωνής διευκολύνει την αναγνωστική διαδικασία και υπό αυτή την έννοια η
λειτουργία της είναι διαπροσωπική (Ward & Birner 2001: 130-131). Εξ άλλου, η
επιλογή παθητικής σύνταξης, η οποία έχει απρόσωπο χαρακτήρα, συνηθίζεται στα
ειδησεογραφικά κείµενα. Τέλος, η επιλογή της παθητικής φωνής στην τελευταία
περίοδο δε συνδέεται µε πρόθεση απόκρυψης του δράστη, ο οποίος δηλώνεται µε το
ποιητικό αίτιο, αλλά µε εξοµάλυνση της σύνταξης της µέσω της χρήσης του που ως
υποκειµένου της αναφορικής (στην ίδια απόπειρα εξοµάλυνσης εντάσσεται και η
επιλογή της ενεργητικής φωνής στην τελευταία πρόταση του αποσπάσµατος «χωρίς
να γνωρίζει» και όχι σε επιθυµία δήλωσης του δράστη, που ήδη έχει αναφερθεί και
εννοείται εύκολα).
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µ,3,&/&#', #6#31,&#' )#' ,+µ46,1,&#'
46,1,&#' ((Van
Van Dijk 2001: 356-357):
i.

G0 ,$')0'6;6'#)% .*2),"µ,60 (context) )/9, -'#-')#."#( $#+#2;25( )#'
$+%.34B4( 3%20* µ,&#?1 #&%µ;6 $0* #65)0*6 ., .*2),)+'µ<6,( )0'6;6')<(,
,$#22,3µ#&')<(, 0')060µ')<( &/?,'(: 0' 0µ'34&<(, 0 >=+0( )#' 0 >+%60(, &0
9<µ# )#' 4 µ0+:5 &4( ,$')0'6;6'#)5( -+#.&4+'%&4&#( ., .><.4 µ, &0 .)0$%
)#' &46 $+09,&')%&4&# &;6 $0µ$=6 )#' &;6 #$0-,)&=6 3%20*.

ii.

G# ,"-4 ),'µ<6;6 (genres) )#' 0' ),'µ,6')0" &1$0' $0* >+4.'µ0$0'016&#' .&0
$3#".'0 &;6 #6;&<+; ,$')0'6;6'#)=6 -+/.,;6 ., .*6/:,'# µ, &0 2,6')%&,+0
'-,0302')% )#' #?'#)% *$%8#9+0 $#+#2;25( )#' $+%.34B4( 3%20*.

iii.

7 *$,+-0µ5 )#' 4 2,6')%&,+4 -0µ5 &;6 ),'µ<6;6, 4 #?'0$0"4.4 &;6
*$0>+,;&')=6 )#' &;6 $+0#'+,&')=6 -0µ')=6 .>4µ/&;6 )/9, ),'µ,6')01
&1$0* )#' )/9, ,"-0*( 3%20* ., .*6,?<&#.4 µ, &06 ,$')0'6;6'#)% .>,-'#.µ%
&0* $0µ$01 )#' &'( $+0.-0)",( &0* -<)&4.

iv.

G0 $,+',>%µ,60 )#' 4 $34+0:0+4&')%&4&# &0* $#+#2%µ,60* 3%20*, 0'
$34+0:0+",( $0* $+0&/..06&#' 5 #$0)+1$&06&#', 0' µ
µ4>#6'.µ0"
4>#6'.µ0" <µ:#.4( .,
.*2),)+'µ<6,( $34+0:0+",(, 4 #µ,.%&4&# 5 0 <µµ,.0( &+%$0( -53;.4( &;6
#$%B,;6 )#' $#+0*."#.4( &;6 2,206%&;6, 4 9,µ#&0302"# (topics) )/9,
),'µ<60* ., .*.>,&'.µ% µ, &0 '-,0302')% $3#".'0, &46 $+09,&')%&4&# &;6
0µ'34&=6 5 &;6 .*22+#:<;6 )#' &;6 #6#26;.&=6 5 &;6 #)+0#&=6, %$;( )#'
µ, &46 )#&#.&#.'#)%&4&# &4( ,$')0'6;6'#)5( #6&#33#25(.

v.

F' 2+#µµ#&')<( -0µ<(, 0' *:0302')<( )#' 3,?'302')<( ,$'302<( &;6 0µ'34&=6 /
.*22+#:<;6 ., .><.4 µ, &0*( #$0-<)&,(, &46 $,+".&#.4 )#' &0 .>,-'#.µ%
&4( ,$')0'6;6"#(, &'( '.&0+')<( )#' )0'6;6')<( .*µ8/.,'( &4( $#+#2;25(

3%20*, &'( 23;..')<( $+/?,'( $0* 3#µ8/60*6 >=+# )#&/ &46 ,$')0'6;6'#)5
-+/.4.

3. !"#$#%& '()*+,- *./0+ %'# /*7,,#%& 2%4'812+,!"# #$% &'( ),6&+')<( -'#.&/.,'( &;6 $+02+#µµ/&;6 .$0*-=6 &0* 2011 2'# &4
-'-#.)#3"# &4( 6,0,3346')5( 23=..#( .&46 $+;&08/9µ'# )#' &4 -,*&,+08/9µ'#
,)$#"-,*.4 ,"6#' 0 )+'&')5( 2+#µµ#&'.µ%( ., %3,( &0* &'( $&*><(. @$0µ<6;(, .&0
$3#".'0 &4( -'-#.)#3"#( &4( 6,0,3346')5( 23=..#( .&0 2*µ6/.'0
,$'-'=),&#' 4
µ
µ6/.'0
)#33'<+2,'# &4( )+'&')5( #6/3*.4( 3%20* #$% &0*( µ#94&<(.
H*2),)+'µ<6#, .&46 ,6%&4&# &;6 $+02+#µµ/&;6 .$0*-=6 $0* .>,&"D,&#' µ
µ,, &4
.)0$09,."# &0* µ#95µ#&0( &4( 6,0,3346')5( 23=..#( #6#:<+,&#' +4&/ %&'
«,$'-'=),&#'
µ,, &4 -'-#.)#3"# &0* µ#95µ#&0( &4( 6,0,3346')5( 23=..#( 0' µ#94&<(
,$'-'=),&#' µ
µ#94&<(
)#' 0' µ#95&+',(»:
µ#95&+',(»:
•

«6# #$0)&5.0*6 26=.,'(, -,?'%&4&,( )#' .&/.,'( 0' 0$0",( <>0*6 6# )/60*6
µ, &46 $+0.;$')5 )#' )0'6;6')5 &0*( D;5 )#' &4 .*6-'#µ%+:;.4 &0*
)0'6;6')01 2"26,.9#'»,

•

«6# #$0&'µ016 )+'&')/ &4 µ0+:0302')5 )#' .*6&#)&')5 $0')'3%&4&#… 6#
,"6#' ., 9<.4 6# #$0&'µ016 )+'&')/ &4 -'#:0+0$0"4.4 .&0 3,?'3%2'0 ;(
,6-,")&4 )0'6;6')=6 )#' $03'&'.µ')=6 .><.,;6»,

•

«6# #$0&'µ016 &06 )0'6;6')0$03'&'.µ')% +%30 &4( 23;..')5( $0')'3%&4&#(»,

•

«6# )#&#605.0*6 %&' 0' 23;..')<( µ0+:<( 3,'&0*+2016 ;( ,6-,")&,(
)0'6;6')=6

$#+#µ<&+;6

)#'

;(

µ4>#6'.µ0"

-%µ4.4(

&#*&0&5&;6,

'-,0302'=6, .&/.,;6 )#' .*µ$,+':0+=6, =.&, 6# ,"6#' ., 9<.4 6#
#6#-,')610*6 &4 .><.4 &4( 23=..#( &;6 ),'µ<6;6 µ, $0')"3,( )0'6;6')<(
.*695),( )#' '-,0302",( )#' 6# $+0.,22"D0*6 )+'&')/ #*&<( &'( .><.,'(»,
•

«6# )#&#605.0*6 %&' &# ),'µ,6')/ ,"-4 )#' 4 23;..')5 &0*( µ0+:5
#$0&,3016 $+0I%6&# )0'6;6')=6 $#+#2%6&;6 )#' .><.,;6 ,?0*."#( µ,&#?1
&;6

,$')0'6;6016&;6,

-43#-5

%&'

µ,&#.>4µ#&"D06&#'
µ,&#.>4µ#&"D06&#'

'.&0+')/

)#'

.*2>+06')/ #6/302# µ, &'( ,$')0'6;6'#)<( #6/2),( &4( ,)/.&0&, )0'6%&4&#(
#33/ )#' .&4 8/.4 0')060µ')=6, $03'&')=6 )#' $03'&'.µ')=6 #33#2=6»,

•

«6# )#&#605.0*6 %&' )#&#6%4.4 .4µ#"6,' ')#6%&4&# ,6&0$'.µ01 %>' µ%60
µ%60
&;6 -430*µ<6;6 #33/ )#' &;6 *$0-430*µ<6;6 604µ/&;6 ,6%( ),'µ<60*
µ<.; ,$#60+9;&')=6 -'#-')#.'=6»,

•

«6# .*6,'-4&0$0'5.0*6 %&' )#&#6%4.4 .4µ#"6,' .&/.4 )+'&')01 #6#26=.&4
#$<6#6&' .&'( '-<,( &0* ),'µ<60* )#' &46 0+2/6;.5 &0*(»,

•

«6#

)#&#605.0*6

%&'

4

$#+#2;25

)#'

4

$+%.34B4

),'µ<60*

)0'6;6')0$03'&'.µ')<( )#' )0'6;6'026;.'#)<( -+#.&4+'%&4&,( )#&#.),*5(
605µ#&0( )#' ,$"3*.4( $+0835µ#&0(»,
•

µ'# -'#-')#."# )#&/ &46 0$0"#
«6# )#&#605.0*6 %&' 4 ,$')0'6;6"# #$0&,3," µ'#
#6&#33/..06&#' -'#:0+,&')<( 26=.,'(, .&/.,'(, '-,0302",(».
@$'$+%.9,&#, .&46 ,6%&4&# &;6 $+02+#µµ/&;6 .$0*-=6 4 0$0"# #:0+/ &4

µ,90-0302"# &4( -'-#.)#3"#( &4( 6,0,3346')5( 23=..#( .&0*( µ#94&<( &0*
µ
µ6#."0*
2*µ6#."0*
;( 8#.')5 #+>5 &4( -'-#)&')5( µ,90-0302"#( $+08/33,&#' 4 #6&"34B4 %&'
«4 $+0.<22'.4 )#' 4 ,$,?,+2#."# &;6 $+0:0+')=6 )#' &;6 2+#$&=6 ),'µ<6;6 2"6,&#'
µ, &<&0'0 &+%$0, =.&, 6# :;&"D06&#' &# ),"µ,6# #$% %3,( &'( -*6#&<( $3,*+<( )#'
'-";( ;( :0+,"( '-,0302')=6 )#' )0'6;6')0$03'&'.µ')=6 604µ/&;6». H&46 "-'#
,6%&4&#

#6#:<+,&#'

+4&/

%&'

.&0

$3#".'0

&0*

µ#95µ#&0(

,6&/..06&#'

«-+#.&4+'%&4&,( $0* ,$'),6&+=606&#' .&46 )#&#6%4.4, $#+#2;25 )#' )+'&')5
,$,?,+2#."#( #*9,6&')=6 ),'µ<6;6, $+0:0+')=6 )#' 2+#$&=6», 0' 0$0",(
«#$0.)0$016 .&46 )#33'<+2,'# $0')"3;6 23;..')=6 -,?'0&5&;6 &;6 µ#94&=6 )#'
&;6 µ#94&+'=6, µ, #$=&,+0 .)0$% 0' µ
µ#94&<(
#94&<( )#' 0' µ
µ#95&+',(
#95&+',( 6# #$0)&5.0*6 %.0
&0 -*6#&% µ,2#31&,+0 8#9µ% ,$')0'6;6'#)5( ')#6%&4&#( )#' 23;..')01 - )+'&')01
2+#µµ#&'.µ01».
A6/3020' .)0$0", .&%>0' )' ,$'-'=?,'( *$/+>0*6 )#' .&0 $+%2+#µµ# .$0*-=6
&0* 2011 2'# &4 -'-#.)#3"# &4( 6,0,3346')5( 23=..#( .&46 $+=&4 &/?4 &0*
J*),"0*. H*2),)+'µ<6#, .&46 ,6%&4&# %$0* 2"6,&#' 3%20( 2'# &0*( .)0$01( &0*
µ#95µ#&0( #6#:<+,&#' %&' ««.)0$%(
.)0$%( &4( -'-#.)#3"#( &4( 6<#( ,3346')5( 23=..#(
.&46 $+=&4 &/?4 &0* J*),"0* ,"6#' 4 -'#µ%+:;.4 µ#94&=6 )#' µ#94&+'=6
µ#94&+'=6 $0* ;(
µ,, )+'&')/
µ,3306&')0" $03"&,( 9# ,"6#' ., 9<.4 6# #6&#$0)+"606&#' ,$#+)=( )#' µ
#6&#6#)3#.&')/ .&'( -'#+)=( µ,&#8#33%µ,6,( )0'6;6')<( .*695),(». K#+/3343#,
.&46 ,6%&4&# &0* $+02+/µµ#&0( .$0*-=6 4 0$0"# #:0+/ &0*( .&%>0*( &4(
-'-#.)#3"#( &0* 23;..')01 µ#95µ#&0( ,$'.4µ#"6,&#' .#:=( %&' «µ<.;
«µ<.; &;6
23;..')=6 µ#94µ/&;6 $+<$,' 6# -"6,&#' 4 -*6#&%&4&# 6# )#33',+249," 0 &0µ<#(

&;6 #?'=6, &4( )+'&')5( )#' &4( .&/.4( #$<6#6&' .&46 )0'6;6"# )#' .&06 )%.µ0 &%.0
.&'( -'/:0+,( -'#.&/.,'( &0* %.0 )#' .&'( -'/:0+,( )0'6;6')<( &/.,'( )#' 0$&')<(».
@$".4(, ;( ,$'µ<+0*( .&%>0' &4( -'-#.)#3"#( &4( 6,0,3346')5( 23=..#(
#6#:<+06&#' 0' #)%30*90':
•

«0'' µ
µ#94&<(
µ#95&+',(
#94&<( )#' 0' µ
#95&+',( 6# ,"6#' ., 9<.4 6# )#&#60016, 6# )+"60*6 )#'
6# $#+/20*6 µ, ,$/+),'# ),"µ,6# ($+0:0+')/, 2+#$&/ )#' $03*&+0$')/) .,
,*+,"# <)&#.4 )0'6;6')=6 $+#)&')=6 )#' $,+'.&/.,;6»,

•

«6# ,"6#' ., 9<.4 6# #6#2'26=.)0*6 )#' 6# #6&'3#µ8/606&#' $=( -0µ016&#'
µ<.; &0* 3%20* -'#:0+,&')<( 0$&')<( 2'# &06 )%.µ0 ($.>. )+'&')5 )#&#6%4.4
&0* -4µ%.'0* 3%20*, !!@ )3$)».
H&46 ,6%&4&# &;6 $+02+#µµ/&;6 .$0*-=6 4 0$0"# #6#31,' &0 $,+',>%µ,60 &0*

µ#95µ#&0( *$/+>0*6 $033<( #6#:0+<( )#' ,$'.4µ/6.,'( $0* #:0+016 &46 ,µ$30)5
&;6 µ#94&=6 ., -'#-')#.",( )+'&')5( #6/3*.4( 3%20*. H*2),)+'µ<6#, -'#&*$=6,&#'
+4&/ 4 /$0B4 %&' .&0 $3#".'0 &4( ),'µ,60),6&+')5( :'30.0:"# &0* µ#95µ#&0( &4(
µ#94&<(
$+%&*$4( 23=..#( 0' µ
#94&<( <+>06&#' ., ,$#:5 µ, &46 ,$,?,+2#."# µ,2/34(
$0')'3"#( ),'µ<6;6, &# 0$0"# «3,'&0*+2016 ;( $%+0' #$% &0*( 0$0"0*( µ<.; &4(
-'-#.)#3"#( #6&3016&#' #$% &0*( µ#94&<( )#' &'( µ#95&+',( -,?'%&4&,( .>,&')<( µ,
&46 )#33'<+2,'# &4( 23=..#( )#' &0* 2+#µµ#&'.µ01 &0*(, )#9=( )#' &4( .&/.4( &0*(
#$<6#6&' .&4 23=..#, &4 26=.4 )#' &06 )%.µ0, -,?'%&4&,( $0* ,"6#' #$#+#"&4&,( 2'#
&4 -'#µ%+:;.4 &;6 6<;6 ;( ,22+/µµ#&;6, -4µ0)+#&')=6 )#' )+'&')/ .),$&%µ,6;6
$03'&=6». !<.; &4( ,$"&,*?4( &;6 $'0 $/6; ,$'-'=?,;6 «)#33',+2,"&#' .&# $#'-'/ 4
-*6#&%&4&# µ,&/33#?4( &4( *$,+$34+0:%+4.4( ., )+'&')5 #6/26;.4 )#' 26=.4».
@'-')%&,+#, #6#:<+,&#' %&' )#&/ &46 ,$,?,+2#."# &;6 ),'µ<6;6 «4 <µ:#.4 -, 9#
-"6,&#' .&46 #$35 #$0);-')0$0"4.4 &;6 ),'µ<6;6 )#' ., ,+;&5.,'( )#&#6%4.4(,
#33/ .&46 #6/-,'?4 &;6 #6&'&'9<µ,6;6 #$%B,;6, .&46 )#&#6%4.4 )#' .*D5&4.4 &4(
,$'>,'+4µ#&0302"#( )#' &4( 302')5( &0*(» )#' %&' 9# *$/+>,' «,.&"#.4
«,.&"#.4 .&46 )+'&')5
-',+,164.4 &0* )%.µ0* $0* )#&#.),*/D0*6 &# ),"µ,6#».
G<30(, ., $033/ .4µ,"# &0* $+02+/µµ#&0( .$0*-=6 2'# &4 -'-#.)#3"# &4(
6,0,3346')5( 23=..#( .&46 ,)$#"-,*.4 &06"D,&#' %&' .&0 $3#".'0 &4( 23;..')5(
-'-#.)#3"#( -"6,&#' '-'#"&,+4 <µ:#.4 «.&4 >+5.4 &;6 6<;6 &,>60302'=6 ;( µ<.;6
$+#)&')5( 2+#µµ#&'.µ01, .&46 #6/-,'?4 &4( ),'µ,6')5( $03*&+0$')%&4&#( )#' .&06
)+'&')% 2+#µµ#&'.µ%».

4. !"#$#%& '()*+,- *./0+ %'# /"'µµ'$#%& $0+ %2#µ=(0+
C/.,' &;6 .&0'>,";6 )#' &;6 -,-0µ<6;6 $0* $#+0*.'/.&4)#6 )#' #6#3194)#6
.&'( -10 $+04201µ,6,( ,6%&4&,(, 4 )+'&')5 #6/3*.4 3%20* .*6'.&/ -'#-')#."#
,+µ46,"#( )#' #?'03%24.4( &;6 .*2),'µ,6')=6 0+'D0*.=6 ,6%( ),'µ<60*, %.0 )#'
&;6 -0µ')=6, 23;..')=6 )#' *:0302')=6 &0* >#+#)&4+'.&')=6. 7 ,+µ46,"# &;6
,$'302=6 &0* .*22+#:<# ,6%( ),'µ<60* ., ,$"$,-0 µ0+:0.*6&#)&')%, 3,?'302')%,
*:0302')% #33/ )#' -0µ')% (µ, &46 <660'# &;6 +4&0+')=6 ,60&5&;6 ,6%( ),'µ<60*)
µ,, &0 #?'#)% $3#".'0, &# '-,0302')/ )"64&+# )#' &0*( ,$')0'6;6'#)01(
.*6-<,&#' µ
.&%>0*( )#' $+09<.,'( &0* .*2),)+'µ<60* .*22+#:<#. !, /33# 3%2'#, %$;(
$+0#6#:<+94),,

0'

-0µ')<(

)#'

0'

23;..')<(

,$'302<(

,6%(

),'µ<60*

>#+#)&4+"D06&#' #$% '-,0302')<(, #?'#)<( .*6*$0-43=.,'(, .*6-<06&#' µ
µ,, &'(
$,$0'95.,'( )#' &'( #6&'35B,'( &0* .*22+#:<# 2'# &46 )0'6;6')5 -0µ5 )#' ',+#+>"#
)#' 2'# &'( )0'6;6')<( .><.,'(, .*µ8/330*6 .&46 )#&#.),*5 605µ#&0( µ,
)0'6;6')<(, $03'&')<( )#' $03'&'.µ')<( .*6-43=.,'( )#' &46 #6#$#+#2;25 5
*$06%µ,*.4 )*+"#+>;6 #$%B,;6 )#' -+/.,;6.
@$0µ<6;(, 2'# &46 $+#2µ#&0$0"4.4 &4( ,+µ46,"#( &;6 2+#µµ#&')=6 ,$'302=6
,6%( ),'µ<60* )+"6,&#' #$#+#"&4&4 4 >+5.4 )#' #?'0$0"4.4 µ'#( 2+#µµ#&')5( &0*
),'µ<60*,

-43#-5

µ'#(

2+#µµ#&')5(

$,+'2+#:5(

%>'

#$0)3,'.&')/

&;6

.4µ#.'0.*6&#)&')=6 .><.,;6 µ,&#?1 &;6 µ0+:0.*6&#)&')=6 .&0'>,";6 .,
#$0.*2),'µ,60$0'4µ<60 $+0&#.'#)% $3#".'0 #33/ )#' &;6 3,'&0*+2'=6 $0*
,$'&,3016&#' #$% &# .&0'>,"# #*&/ ., ),'µ,6')% )#' $+#2µ#&0302')% ,$"$,-0. @"6#'
#$#+#"&4&4, -43#-5, 4 >+4.'µ0$0"4.4 µ'#( 2+#µµ#&')5( &;6 23;..')=6 $+/?,;6
)#' &;6 ,$')0'6;6'#)=6 3,'&0*+2'=6 &;6 23;..')=6 .&0'>,";6 ., ),'µ,6')% )#'
$+#2µ#&0302')% $3#".'0.
H&'( $,+'..%&,+,( ,:#+µ02<( &4( )+'&')5( #6/3*.4( 3%20* ., ),"µ,6#
-4µ0.'02+#:')/, $03'&')/, 60µ')/, ,$'.&4µ06')/, '.&0+')/ <>,' >+4.'µ0$0'49," 4
3,'&0*+2')5 2+#µµ#&')5 $+0.<22'.4 &0* Halliday, 4 0$0"# ,:#+µ%D,' &0 9,;+4&')%
$+%&*$0 &4( .*.&4µ')5( – 3,'&0*+2')5( 23;..0302')5( .>035(. H1µ:;6# µ, &0
.*2),)+'µ<60 $+%&*$0, 4 $#+#2;25 )#' 4 $+%.34B4 ),'µ<6;6 .*6-<,&#' µ
µ,, &'(
)*+"#+>,( '-,0302')0$03'&')<( $#+#µ<&+0*( .&0 )0'6;6')% )#' &0 '.&0+')% $3#".'0
-4µ'0*+2"#( &0* ),'µ<60* )#', .*6,$=(, 0' ,$'302<( )/9, .*22+#:<# #6&#6#)3016

&'( $,$0'95.,'( )#' &'( #$%B,'( &0*, %$;( )#' &'( ,$')0'6;6'#)<( ,$'-'=?,'( &0*
(L&"6#( 2013: 285-289, Van Dijk 2001: 359, Widdowson 2004: 89-97).
7 .*.&4µ')5 – 3,'&0*+2')5 $+0.<22'.4 &0* MAK Halliday <>,' #.)5.,'
.4µ#6&')5 ,$"-+#.4 .&46 ,$'.&4µ06')5 $,+'2+#:5 &;6 3,'&0*+2'=6 )#' &;6
-'#.><.,;6 &;6 µ0+:0.*6&#)&')=6 -0µ=6 ., $+#2µ#&0302')% ,$"$,-0 )#' .&0
$3#".'0 .*2),)+'µ<6;6 ,'-=6 3%20* )#' ),'µ,6')=6 &1$;6: #)%µ4 )#' %.0' ,'-')0"
,$'.&5µ06,( .&0 >=+0 &4( ,:#+µ0.µ<64( 23;..0302"#( -,6 #)030*9016 &0 $+%&*$0
&4( .*.&4µ')5( – 3,'&0*+2')5( 2+#µµ#&')5( ., %3,( &'( $#+#µ<&+0*( )#' &'(
-'#.&/.,'( &0*, <>0*6 ,$4+,#.&," 0*.'#.&')/ #$% &4 .*2),)+'µ<64 2+#µµ#&')5
9,;+"#. !, /33# 3%2'#, ,?,&/D0*6 &4 3,'&0*+2"# &;6 µ0+:0.*6&#)&')=6 -0µ=6 .,
)#90+'.µ<6# ),'µ,6')/ ,"-4 )#' ),'µ,6')01( &1$0*(, -',+,*6016 &46 $+%&#?4 )#' &46
$+08035

.*2),)+'µ<6;6

),'µ,6')=6

.&0'>,";6

µ<.;

&4(

#?'0$0"4.4(

µ0+:0.*6&#)&')=6 -0µ=6 )#' $0')'3'=6, #6#310*6 &'( 2+#µµ#&')<( ,$'302<( &0*
.*22+#:<# ., .><.4 µ, &06 -<)&4 .&06 0$0"0 #$,*916,&#' )#' &06 ,$')0'6;6'#)%
µ,3,&4&<(
.&%>0 &0* ;( $+0( &06 #)+0#&5 5 &06 #6#26=.&4. @$0µ<6;(, 0' µ
,3,&4&<( &4(
2+#µµ#&')5( &0* ),'µ<60* (text / discourse grammar) $,+'2+/:0*6 )#' ,+µ46,10*6
&'( µ0+:0.*6&#)&')<( -0µ<( &4( 23=..#( ., .><.4 µ, &46 ),'µ,6')5 (textual), &4
-'#$+0.;$')5 (interpersonal) )#' &46 #6#$#+#.&#&')5 3,'&0*+2"# &0*( (ideational
function), .1µ:;6# µ, &0 $+%&*$0 &0* Halliday (McCarthy & Carter: 93-104, Hasan
& Perrett 1993: 182-195).

5. ;?#0*./-,- $-3 /"'µµ'$#%&3 $0+ %2#µ=(0+
G0 D5&4µ# $0* &"9,&#' )#' ,"6#' >+5.'µ0 6# -',+,*649," ,"6#' #6 4 .*.&4µ')5 3,'&0*+2')5 2+#µµ#&')5 )#' &# $+%&*$# 2+#µµ#&')5( $,+'2+#:5( &0* ),'µ<60* $0*
.&4+"D06&#' ., #*&5 #$0&,3016 &'( )#&#3343%&,+,( µ0+:<( ),'µ,6')5( 2+#µµ#&')<(
2'# &4 -'#-')#."# )#' &0*( .&%>0*( &4( )+'&')5( #6/3*.4( 3%20*, 4 0$0"# .*6'.&/
#?'03%24.4 &;6 23;..')=6 &1$;6 )#' -0µ=6 $0* ,$'3<206&#' ., -,-0µ<60
,$')0'6;6'#)%, )0'6;6')% )#' $03'&'.µ')% $3#".'0 2'# &46 ,$"&,*?4 .*2),)+'µ<64(
$+%9,.4( &0* 0µ'34&5. M'# &4 -',+,164.4 )#' &46 #?'03%24.4 &4( )#&#3343%&4&#(
&4( .*.&4µ')5( – 3,'&0*+2')5( 2+#µµ#&')5( )#' &;6 .*6#:=6 µ, #*&5 ),'µ,6')=6
2+#µµ#&')=6 )+"6,&#' .)%$'µ4 4 >+4.'µ0$0"4.4 -10 )+'&4+";6, &# 0$0"# <>0*6
$+0&#9," )#' #?'0$0'49," #$% &06 Noam Chomsky 2'# &46 #?'03%24.4 &;6

2+#µµ#&')=6 $,+'2+#:=6 &4( 23=..#(. G# .*2),)+'µ<6# )+'&5+'#, &# 0$0"# .&46
$#+01.# µ,3<&4 #:0+016 &46 #?'03%24.4 2+#µµ#&')=6 $,+'2+#:=6 &;6
µ#)+0-0µ=6
*$,+$+0&#.'#)=6 )#' ),'µ,6')=6 -0µ=6 )#' µ
#)+0-0µ=6 (.16-,.4, #33430*>"# )#'
.*.>,&'.µ%( ),'µ,6')=6 ,):;64µ/&;6, ),'µ,6')=6 #$0.$#.µ/&;6, $#+#2+/:;6,
µ4>#6'.µ0" $+%&#?4( )#' <µ:#.4( ., ),'µ,6')/ .&0'>,"#, $#+0*."#.4 )#' #6/3*.4
&;6 -*6#&=6 ,$'302=6 &;6 0µ'34&=6 2'# &4 -53;.4 -,-0µ<60* 605µ#&0( )#' &46
,$"&,*?4 0+'.µ<64( ,$')0'6;6'#)5( $+%9,.4(), ,"6#' &# #)%30*9# (N,0:#60$0130*
– O06&01 2002: 27-30):
i.

G0 )+'&5+'0 &4( $,+'2+#:')5( ,$/+),'#( (descriptive adequacy): 4
$,+'2+#:')5 ,$/+),'# µ'#( ),'µ,6')5( 2+#µµ#&')5( #6#:<+,&#' .&46
#$0&,3,.µ#&')5 $,+'2+#:5 &;6 23;..')=6 µ<.;6 µ, &# 0$0"# -0µ016&#' &#
),"µ,6#, %$;( )#' &;6 µ0+:0.*6&#)&')=6 -0µ=6 µ, &'( 0$0",( .*6-<06&#'
)#' .*.>,&"D06&#' .*2),)+'µ<6# ,):;65µ#&# )#' +4&0+')<( ,6%&4&,( ,6%(
),'µ<60*.

ii.

G0 )+'&5+'0 &4( ,+µ46,*&')5( ,$/+),'#( (explanatory adequacy): 4
,+µ46,*&')5 ,$/+),'# µ'#( ),'µ,6')5( 2+#µµ#&')5( #:0+/ &46 ,2)*+%&4&#
&4( ,+µ46,"#( #$% .*2),)+'µ<60 ,+µ46,*&5 &;6 23;..')=6 ,$'302=6 &;6
0µ'34&=6,

0'

0$0",(

$+#2µ#&0$0'594)#6

µ,

.)0$%

&46

,$"&,*?4

.*2),)+'µ<60* ,$')0'6;6'#)01 .)0$01 ., -,-0µ<60 )0'6;6')0$03'&')%,
#?'#)%, '.&0+')% )#' $03'&'.µ')% $3#".'0.
7 .*.&4µ')5 – 3,'&0*+2')5 2+#µµ#&')5 &0* MAK Halliday )#' 0' ),'µ,6')<(
2+#µµ#&')<( $0* .*6-<06&#' )#' <>0*6 ,$4+,#.&," #$% #*&5 >#+#)&4+"D06&#' #$%
*B43% 8#9µ% $,+'2+#:')5( ,$/+),'#(, )#9=( µ, 8/.4 &0 9,;+4&')% $3#".'0 &4(
.*.&4µ')5( 2+#µµ#&')5( 2'# &4 .1.&#.4 )#' &4 -0µ5 &;6 ),'µ<6;6 ,"6#' -*6#&5 4
#$0&,3,.µ#&')5 $,+'2+#:5 &;6 -0µ')=6 .*.&#&')=6 )/9, ),'µ,6')01 &1$0*.
H*2),)+'µ<6#, 8/.,' &4( 9,;+"#( &4( .*.&4µ')5( – 3,'&0*+2')5( 2+#µµ#&')5(
$,+'2+/:06&#' #6#3*&')/ (McCarthy & Carter 1994: 89-92):
i.

F' µ4>#6'.µ0"
µ,&#?1
µ4>#6'.µ0" .*60>5( (cohesion) )#' 0' .*60>')0" µ4>#6'.µ0"
µ4>#6'.µ0"
0" µ
,&#?1 &;6
.&0'>,";6 )#' &;6 ,):;64µ/&;6 ,6%( ),'µ<60*.

ii.

F' 3,'&0*+2",( &4( <33,'B4( (ellipsis) )#' &4( *$0)#&/.&#.4( (substitution)
)#' 0 +%30( &0*( .&46 ),'µ,6')5 .*60>5.

iii.

7 .*D,*)&')5 3,'&0*+2"# &;6 ),'µ,6')=6 -,')&=6 )#' 0' .4µ#.'0302')<(
-'#.><.,'( µ,&#?1 ),'µ,6')=6 .&0'>,";6 )#' ,):;64µ/&;6.

iv.

F' µ
µ4>#6'.µ0"
4>#6'.µ0" $+08035, $+%&#?4( )#' <µ:#.4( ., .*2),)+'µ<6,( -0µ<( )#'
.*.&#&')/ µ<.; )#90+'.µ<6;6 µ4>#6'.µ=6, %$;( 4 -,"?4 (deixis) )#' 4
9,µ#&0$0"4.4 (topicalization).

v.

7 .16-,.4 µ,&#?1 &;6 µ4>#6'.µ=6 -%µ4.4( )#' $+08035( &;6 ),'µ,6')=6
.*.&#&')=6 µ, .*2),)+'µ<60*( ),'µ,6')01( &1$0*( )#' ,"-4 3%20*.
@$0µ<6;(, .&0 $3#".'0 &;6 8#.')%&,+;6 .>03=6 2+#µµ#&')5( &0* ),'µ<60*

µ4>#6'.µ0"
µ<.#
$,+'2+/:06&#' )#' #6#3106&#' 0' )*+'%&,+0' µ
4>#6'.µ0" )#' µ
<.# -'#>,"+'.4( &0*
3%20* )#' 0+2/6;.4( &0* ),'µ<60* (discourse management). H*6,$=(, 0'
.*2),)+'µ<6,( ),'µ,6')<( 2+#µµ#&')<( -'<$06&#' #$% $,+'2+#:')5 ,$/+),'# .,
*B43% $0.0.&%.
5.1. >+,$-µ#%& - *2#$0+"/#%& /"'µµ'$#%&: 2"µ-(2+$#%& 24)"%2#'
7 )+'&')5 #6/3*.4 3%20* .*6'.&/, %$;( *$0.&4+">&4), .&46 ,6%&4&# 1 &0*
$#+%6&0( ),'µ<60*, ,+µ46,*&')5 -'#-')#."#. !, /33# 3%2'#, µ<.; &4( )+'&')5(
#6/3*.4( 3%20* ,$'>,'+,"&#' 4 ,+µ46,"# &;6 23;..')=6 ,$'302=6 &0* .*22+#:<#
,6%( ),'µ<60* #:,6%( ;( µ<.;6 #6/-,'?4( )#' $+08035( &4( '-,0302"#( &0* µ, /µ,.0
5 µ, <µµ,.0 &+%$0 )#' #:,&<+0* ;( ,+2#3,";6 ,3<2>0* &;6 '-,=6 )#' &;6
#6&'35B,;6 &0* #6#26=.&4.
@$0µ<6;(, )+"6,&#' #$#+#"&4&0 4 ),'µ,6')5 2+#µµ#&')5 $0* >+4.'µ0$0',"&#'
;( 8#.')% ,+2#3,"0 2'# &46 $+#2µ#&0$0"4.4 &4( )+'&')5( #6/3*.4( 3%20* )#' &4(
#?'03%24.4( &;6 µ0+:0.*6&#)&')=6 )#' *:0302')=6 ,$'302=6 &0* .*22+#:<# ,6%(
),'µ<60* 6# -'<$,&#' #$% ,+µ46,*&')5 ,$/+),'#. P.&%.0, 4 .*.&4µ')5 – 3,'&0*+2')5
2+#µµ#&')5 &0* Halliday, 4 0$0"#, %$;( $+0#6#:<+94), .&46 ,6%&4&# 4, #$0&,3,"
<6# #$% &# )*+'%&,+# 9,;+4&')/ $3#".'# .&# 0$0"# .&4+"D,&#' 4 )+'&')5 #6/3*.4
3%20* ;( ,+µ46,*&')5 -'#-')#."#, -, -'<$,&#' #$% *B43% 8#9µ% ,+µ46,*&')5(
,$/+),'#( 2'# &0*( #)%30*90*( 3%20*( (Widdowson 2004: 20-35, 97-111):
i.

7 .*.&4µ')5 – 3,'&0*+2')5 2+#µµ#&')5 .*6-<,' &'( 8#.')%&,+,( 2+#µµ#&')<(
)#&420+",( )#' µ0+:0.*6&#)&')<(
µ0+:0.*6&#)&')<( -0µ<( µ, &4 3,'&0*+2"# $0* <>,'
$#+#&4+49," %&' ,$'&,3016 ., -'/:0+# ,$')0'6;6'#)/, )0'6;6')/ )#'
),'µ,6')/ $3#".'# )#' $,+'2+/:,' ,$#+)=( &'( -*6#&%&4&,( ,$'302=6 $0* <>,'
.&4 -'/9,.5 &0* 0 )/9, :*.')%( 0µ'34&5(. P.&%.0, .&%>0( &4( )+'&')5(
#6/3*.4( 3%20* ,"6#' 4 ,+µ46,"# )#' 4 #?'03%24.4 .*2),)+'µ<6;6
23;..')=6 ,$'302=6 -,-0µ<60* .*22+#:<# ., )#90+'.µ<60 ),"µ,60, &0

0$0"0 <>,' $#+#>9," ., .#:=( $+0.-'0+'.µ<6,( ,$')0'6;6'#)<( )#'
)0'6;6')0$03'&'.µ')<( .*695),(. 7 ),'µ,6')5 2+#µµ#&')5 &0* Halliday
$,+'2+/:,'

,$#+)=(

&'(

3,'&0*+2",(

&;6

2+#µµ#&')=6

-0µ=6

.,

.4µ#.'0302')% )#' %>' ., $+#2µ#&0302')% ,$"$,-0, -43#-5 -,6 #6#31,' &'(
µ0+:0.*6&#)&')<( -0µ<( )#' &4 3,'&0*+2')5 &0*( -'/.&#.4 ., .*2),)+'µ<60
)0'6;6')%

)#'

),'µ,6')%

.*2),"µ,60,

#33/

&'(

,$,?,+2/D,&#'

#$0$3#'.';µ<6,(. H*6,$=(, -,6 $#+<>,' &0 #.:#3<.&,+0 9,;+4&')% $3#".'0
)#' -,6 #$0&,3," &0 )#&#3343%&,+0 %+2#60 2'# &46 $+#2µ#&0$0"4.4 µ'#(
,+µ46,*&')5( )#' #?'0302')5( -+#.&4+'%&4&#(, %$;( ,"6#' 4 )+'&')5 #6/3*.4
3%20*.
ii.

7 )+'&')5 #6/3*.4 3%20* ;( ,+µ46,*&')5 -'#-')#."# $+0Q$09<&,'
.*2),)+'µ<60 ,+µ46,*&5, 0 0$0"0( ,?,&/D,' )#' #6#31,' &'( 23;..')<(
,$'302<( &0* .*22+#:<# ,6%( ),'µ<60* ., %3# &# ,$"$,-# )#' &'( #?'0302," ;(
µ<.# #6/-,'?4( 0+'.µ<6;6 #6&'35B,;6 )#' '-,0302'=6, ,$"&,*?4( -,-0µ<6;6
,$')0'6;6'#)=6 .&%>;6 )#' /µ,.4( 5 <µµ,.4( -53;.4( &;6 604µ/&;6 $0*
,$'9*µ," 6# )0'60$0'5.,' 0 .*22+#:<#(. P.&%.0, 4 )+'&')5 #6/3*.4 3%20*,
%$;( )/9, ,+µ46,*&')5 -+/.4, <>,' ., )/$0'0 8#9µ%, µ')+%&,+0 5
µ,2#31&,+0, *$0),'µ,6')% >#+#)&5+#. O/9, #6#3*&5( 3%20* )#' )/9,
,+µ46,*&5( ),'µ<6;6 -'<$,&#' #$% .*2),)+'µ<6,( #$%B,'( .>,&')/ µ, &0
.*22+#:<# ,6%( ),'µ<60* )#' &'( ,$'-'=?,'( &0*, µ, &# ),'µ,6')/ ,"-4 )#' &4
3,'&0*+2"# &0*(, µ, &'( )*+"#+>,( )#' &'( )*+'#+>01µ,6,( )0'6;6')<(,
$03'&'.µ')<(, '-,0302",(, #?",( )#' #6&'35B,'(. @$".4(, )/9, #6#3*&5(
*30$0'," .*2),)+'µ<60*( .&%>0*( µ<.; &4( -'#-')#."#( &4( )+'&')5(
#6/3*.4( 3%20*, -'#:0+,&')01( $'9#6=( #$% &0*( .&%>0*( )/$0'0* /330*
,+µ46,*&5. A$0&,3," .1649,( :#'6%µ,60 .&4 -'#-')#."# &4( )+'&')5(
#6/3*.4( 3%20*( 0' $+0-),'µ,6')<( #$%B,'( 5 $+0)#&#35B,'( (pretextual
agenda) &0* )/9, ,+µ46,*&5 6# ,$4+,/D0*6 ., 0*.'=-4 5 ,$0*.'=-4 8#9µ%
&46 #?'03%24.4 &;6 23;..')=6 ,$'302=6 &0* .*22+#:<# ,6%( ),'µ<60*, &4
µ<90-0 &4( #?'03%24.4( )#' &# .*µ$,+/.µ#&/ &4(. !, /33# 3%2'#, .*µ8#"6,'
.*2),)+'µ<60' ,+µ46,*&<( 6# ,$,?,+2/D06&#' )#' 6# ,+µ46,10*6 0+'.µ<6#
.&0'>,"# &0* ),'µ<60* )#' 6# #260016 /33#, ,$,'-5 &# &,3,*&#"# -,6
,*9*2+#µµ"D06&#'
µ,, &0 #6#3*&')% $3#".'0 )#' &46 ,+µ46,"# $0* <>0*6
"D06&#' µ
,$'3<?,'.

C/.,' &;6 #6;&<+; -,-0µ<6;6, 0 8#9µ%( &4( ,+µ46,*&')5( ,$/+),'#( &4(
),'µ,6')5( 2+#µµ#&')5( $0* >+4.'µ0$0',"&#' ;( 8#.')% ,+2#3,"0 #?'03%24.4( )#'
#6/3*.4( &;6 2+#µµ#&')=6 ,$'302=6 &0* .*22+#:<# ,6%( ),'µ<60* ,"6#' µ
µ')+%(.
')+%(.
A*&% .*µ8#"6,', %$;( $+0#6#:<+94),, #:,6%(, -'%&' 4 .*2),)+'µ<64 2+#µµ#&')5
,.&'/D,' ., .4µ#.'0302')<( -'#.&/.,'( &;6 2+#µµ#&')=6 -0µ=6 )#' )#&420+'=6 )#',
#:,&<+0*, ,$,'-5 µ'# 2+#µµ#&')5 $,+'2+#:5 >;+"( $+#2µ#&0302')<( 0+"D0*.,( ,"6#'
-1.)030 6# #?'0$0'49," 0*.'#.&')/ ., µ'# -'#-')#."# µ, <6&06# *$0),'µ,6')/
>#+#)&4+'.&')/. A$0&<3,.µ#, 30'$%6, &4( ,22,601( *$0),'µ,6')%&4&#( &4( )+'&')5(
#6/3*.4( 3%20* ;( ,+µ46,*&')5( -'#-')#."#( )#' &4( <33,'B4( ),'µ,6')5(
2+#µµ#&')5( µ, 0*.'#.&')/ $+#2µ#&0302')<( )#' )0'6;6')0$03'&'.µ')<( 0+"D0*.,(
,"6#' 0' ,.:#3µ<6,( ,+µ46,*&')<( $+0.,22".,'( (functional fallacy) )#' 0'
3#69#.µ<6,(

$033<(

:0+<(

#?'03025.,'(

&4(

3,'&0*+2"#(

-,-0µ<6;6

µ0+:0.*6&#)&')=6 ,$'302=6 ., ),'µ,6')%, ,$')0'6;6'#)% )#' )0'6;6')% $3#".'0.
!, -,-0µ<60, 30'$%6, .1µ:;6# )#' µ,
µ, &4 9,;+4&')5 $+0.<22'.4 &0* Kress, %&'
-'#:0+,&')<( µ0+:0.*6&#)&')<( ,$'302<( .&4 -53;.4 .*2),)+'µ<60* 605µ#&0(
.*6-<06&#' µ
µ,, -'#:0+,&')<( 3,'&0*+2",( )#' ,6 µ<+,' -'#:0+,&')5 )#&#.),*5 )#'
#6&'$+0.=$,*.4 &4( $+#2µ#&')%&4&#( (reality representation), 4 ,+µ46,"# &;6
23;..')=6 ,$'302=6 ,6%( .*22+#:<# .*6-<,&#' µ
µ,, )#&#.),*5 5 $+%.34B4
.*2),)+'µ<64( $+#2µ#&')%&4&#( #$% &06 ,+µ46,*&5 #6#26=.&4. @$0µ<6;(, 4
<33,'B4 #6&'),'µ,6')%&4&#( .&46 ,+µ46,"# &;6 23;..')=6 ,$'302=6 .*6,$/2,&#'
<33,'B4 8,8#'%&4&#( ;( $+0( &4 .16-,.5 &0*( µ, &0 .)0$% )#' &0 #?'#)% $3#".'0
&0* .*22+#:<# &0* *$% ,+µ46,"# ),'µ<60*, /+# )#' µ,
µ, #8,8#'%&4&#( ;( $+0( &46
#$0&,3,.µ#&')%&4&# )#' &46 ,2)*+%&4&# &4( ,+µ46,*&')5( )#' &4( #?'0302')5(
-'#-')#."#(.

6. @'")12#/µ' $0+ +40%2#µ2(#%0A :'"'%$&"' $-3 2"µ-(28'3 ,$-(
%"#$#%& '()*+,- *./0+: - 42"84$7,- $-3 4'<-$#%&3 67(&3
H&#

.>03')/

,2>,'+"-'#

&4(

$+;&08/9µ'#(

)#'

&4(

-,*&,+08/9µ'#(

,)$#"-,*.4(, )#&/ &46 $#+0*."#.4 &4( 3,'&0*+2"#( &4( $#94&')5( -'/9,.4( .,
,$')0'6;6'#)%, )0'6;6')% )#' ),'µ,6')% $3#".'0 &06"D,&#' '-'#"&,+# 4 <µ:#.4 $0*
-"6,&#' µ
µ<.;
<.; &4( ,$'3025( &4( .*2),)+'µ<64( .4µ#.'0.*6&#)&')5( -0µ5( .&0
#$0&<3,.µ# )#' %>' .&0 -+/.&4 &4( $+/?4( .&46 0$0"# #6#:<+,&#' &0 +5µ# &4(

$+%&#.4(. A*&5 4 /$0B4 <>,' *'09,&49," )#' ., $033<( $,+'$&=.,'( )+'&')5(
#6/3*.4( -4µ0.'02+#:')01, $03'&')01 5 ,$'.&4µ06')01 3%20* #$% $03301(
,+,*64&<(.
@'-')%&,+#, .&0 .>03')% ,2>,'+"-'0 &4( 6,0,3346')5( 23=..#( &4( -,1&,+4(
&/?4( &0* J*),"0*

$#+#&"9,6&#' &+"# $#+#-,"2µ#&#,

8/.,' &;6

0$0";6

*$0.&4+"D,&#' 4 #$0*."# ,.&"#.4( &0* .*22+#:<# .&0 -+/.&4 &0* ),'µ<60* µ<.;
&4( ,$'3025( &4( $#94&')5( :;65(. O#' &# &+"# $#+#-,"2µ#&# $0* $#+#&"9,6&#'
.*6'.&016 #$0$3#'.';µ<6,( $+0&/.,'( )#' %>' ,):;65µ#&# ., .*2),)+'µ<60
),'µ,6')% .*2),"µ,60: 9%:%;%3/+,$4 3<-'%( ;%5.,./( 6., =466*:%3#$,, >'<+,$*3
4-$*.*:4:45µµ<3*
4-$*.*:4:45 <3* ?@% *&.%$#3,.* 6., A<* 1*'*:#* =466*:%3#$,(,
4-$*.*:4:45µµ
=466*:%3#$,( B3* µ%3*?5$C 6.%
4#?%( .%& &"*#+'5% µ%&64#% 4-$*535D6.,$4 E+4( .% µ46,µ<'5
µ46,µ
46, <'5 *"C .,3 F"%&'-C
46,µ
1%:5.56µ%@
!"56.,µ83.
1%:5.56 %@ $*5 !"56.,µ
1%:5.56µ
!"56.,
83.
P.&%.0, .&0 &+"&0 $#+/-,'2µ#, 4 ,+µ46,"# #*&5 9# µ$0+01., 6#
>#+#)&4+'.&," *$0),'µ,6')5 )#' 6# #$0-09," .&46 $+0),'µ,6')5 $#+#-0>5 &0*
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