
Χαμηλοί καί ύψηλοί
γλωσσlκοί φθόγγοΙ.

Μιά λεmή καί καλά τεντωμένη χορδή,
μικρού μήκους, παράγει ήχο μέ μεγάλη
συχνότητα, δηλαδή όξύ η ύψηλό .. Αντίθε-
τα, μιά χοντρή καί μακρυά χορδή πού δέν
είναι καλά τεντωμένη, παράγει ήχο βαρύ
η χαμηλό δηλαδή ήχο μέ μικρή συχνότη-
τα. Τά 'ίδια πράγματα συμβαίνουν καί μέ
τά διάφορα τύμπανα πού άνάλογα μέ τίς
διαστάσεις τους καί τίς τείνουσες δυνά-
μεις θά βγάζουν ηχοικ; ψηλούς ήχαμη-
λούς.

Οί φθόγγοι πού παράγονται άπό τίς
φωνητικές χορδές μας έξαρτιούνται κι
αυτοί, ώς πρός τή συχνότητα, αττό παρό-
μοιους παράγοντες. Μέ τή βοήθεια τοϋ
θυρο-αρυταιν οειδή μύ άναmύσσεται μιά
τείνουσα δύναμη, όπότε μέ την κατάλ-
ληλη διαμόρφωση της χορδήο έχουμε
φθόγγους ύψηλούς η χαμηλούς. Φυσικά,
στήν ομιλία παίρνουν μέρος ώς όντηχεϊα
καί τά υπόλοιπα μέρη της φωνητήριας
ουσκευήο του άνθρώπου (φαρυγγική,
στοματική, ρινική καί χειλική κοιλότητα)
καί έτσι ο φθόγγος πού θά τιαραχθεϊ έξ-
αρτιέται καί άιτό τή δική τους έπίδραση.

ΕίΊαι φανερό, λοιπόν, όπωο CΊλλωστε εί-
ναι καί γνωστό, πώς ή φωνητήρια συ-
σκευή τοϋ άνθρώπου μηορεϊ νά παράγει
φθόγγους μέ διάφορα χαρακτηριστικά.
"Ας δούμε ένα παράδειγμα: Οί τρεϊτ; μο-
νοσύλλαθετ; λέξεις μά, μέ, μή ξεχωρίζουν
μετα~ύ τους έπειδή οί φθόγγοι πού άντι-
σ οιχοθν στά γράμματα α, ε, καί η είναι
διαφορετικ οί. Ή διαφορά τους έγκειται
κυρίως στό γεγονός πώς οί κοιλότητες -
αντηχεϊα (στόμα κλπ.) διαμορφώνονται
έτοι ώστε νά ένισχύουν όρισμένους μό-
νον «άρμονικούο» σέ κάθε περίmωση.

"Ας περιοριστούμε τώρα μόνο στή λέξη
μή. "Αν τή χρησιμοποιήσουμε γιά νά προ-
λάβουμε μιά κίνηση η μιά ενερνεια κά-
ποιου, θά πούμε απότομα:

-Μή!
"Αν όμωο θέλουμε νά 'αποτρέψουμε μέ

ϋφος ευγενικό, ένα μικρό παιδί, αιιό το
νά ηε ριερνάζεται τά αντικείμενα του
γραφείου μας, θά πούμε μέ CιλλO τρόπο,
κάπως ερωτηματικό

-Μή ...
Στήν πρώτη περίmωση ό φθόγγος πού

αντιστοιχεί στό η είναι πιό βαρύς, πιό χα-
μηλός, ένώ στή δεύτερη γίνεται πιό όξύς,
δηλ. πιό ψηλός, ΟΌμως οί δυό λέξεις, αν
καί διαφοροποιούνται ήχητικά, εχουν τήν
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ιδια σημασία. Δηλαδή στήν "ελλψικη
γλώσσα ή ηθελημένη αϋξηση η μείωση
της άκουστικήτ; συχνότητας ενός φθόγ-
γου δέν του δίνει διαφοροποιητική άξία.

Γλώσσες μέ τόνους.
Ύπάρχουν όμωο γλώσσεο στίς όιιοϊεο ή

συγκριτικά ύψηλή η χαμηλή συχνότητα
ένός φθόγγου εχει διαφοροποιητική άξία.
Αυτό σημαίνει πώς οί άνθρωποι πού μι-
λούν τίς γλωσσετ; αύτέο ξεχωρίζουν ένα
βαρύ ι άιιό έν α οξύ, όηωτ; έμεκ; ξεχωρί-
ζουμε το α αιτό τό ε. (Φυσικά ύπάρχει
βαρύ α καί οξύ, βαρύ ε καί οξύ κ.ο.κ.).

Οί γλώσσετ; αύτές λέγονται γλώσσες μέ
τόνοuς. Τέτοιες γλωσσετ; ύπάρχουν πολλές
στόν κόσμο και οί πιό πολλές μιλιούνται
στην νοτιοανατολική 'Ασία, ότιωτ; τά κινέ-
ζικα και τα βιετναμέζικα καί στήν 'Αφρική,
όηου οί γλώσσετ; των περισσότερων από
τούς λαούς πού κατοικούν νοτίως τήο
Σαχάρας είναι τέτοιες. Στήν 'Αμερική η
γλώσσα μιξτέκο των ίνδιάνων τοϋ Μεξι-
κού, η γλώσσα των' Απάτσι καθώς καί CΊλ-
λες ίνδιάνικες νλώσσεο έχουν τόνους.

Οί τόνοι των γλωσσών αυτών μιιορεϊ νά
είναι (τουλάχιστον) δυό άλλά καί περισ-
σότεροι. 'Έτσι λέμε πώς έχουμε δύο, τρία,
η περισσότερα τονικά ϋψη η έπίπεδα. Μιά
γλώσσα σάν τήν μιξτέκο μέ τρία τονικό
ϋψη λέμε πώς εχει έναν υψηλό τόνο, ένα
μεσοϊο καί ένα χαμηλό. Αυτοί οί τόνοι λέ-
γονται στιγμlκοί. Ύπάρχουν όμακ; καί
νλώσσετ; μέ μελωδlκούς τόνοuς. 'Εδώ δέν
εχει σημασία μόνο τό τoνι~ό ϋψ_ος, ~η-
λαδή ή συχνότητα παραγωγης του φθογ-
γου, άλλά καί η ενδεχόμενη αϋξηση iΊ
μείωση τηο συχνότητάς του.

Μπορει οί στιγμικοί καί οι μελωδικοί τό-
νοι νά συνυπάρχουν σέ μιά γλώσσα. Τά
κινέζικα, γιά παράδειγμα, καί συγκεκρι-
μένα ή λεγόμενη «μανδαρινική διάλε-
κτοο» δηλαδή η επίσημη εθνική γλώσσα,
έχουν τούς έξης τόνους: 'Έναν τόνο σέ
υψηλό έπίπεδο, έναν τόνο άνερχόμενο
από τό μεσαίο στό υψηλό επίπεδο, έναν
CιλλO τόνο πού κατεβαίνει καί μετά ανε-
βαίνει άπό τό χαμηλό έπίπεδο στό μεσαίο,
καί τέλος έναν τέταρτο τόνο πού πέφτει
άπό τό ύψηλό έπίπεδο στό χαμηλό.

'Αφοϋ στά κινέζικα ύπάρχουν τέσσερις
τόνοι, μιά μον οσύλλαθη λέξη, Π.χ. ma,
μιτορεϊ νά σημαίνει μέχρι καί τέσσερα

διαφορετικ α πράγματα, άνάλογα μέ τό
τονικό ϋψος του φωνήεντος a. Πραγμα-
.ικά οι τέσσερις σημασίες είναι mii = μη-
τέρα, ma = κόνναει, ma = άλογο καί ma
= μαλώνω, έπιπλήττω. (Σέ. κάθε λέξη,
ύπάρχει πάνω ατό a καί τό αντίστοιχο
φωνητικό σύμβολο τοϋ κάθε τόνου. Οί
τόνοι μπορούν νά συμθολιοτοϋν καί μέ
δεϊκτεο, π.χ. αιε ι, ma2 κλπ.)

Μέ τη βοήθεια ένός παλμογράφου μπο-
ρούμε νά δούμε τό εγγραμμα δηλ. τή
μορφή πού έχουν οί τόνοι, διότι όηωο ε'ί-
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Εlκ. 1. Μέ τόν παλμογράφομπορούμε νά δούμε τή
μορφή (δεξιά) τών τόνων μιός γλώσσαςμέ τόννους
όπως ή κινέζικη. 'Αριστερά 6λέπουμε τό ΣU~60λ.
σμό τών τεσσάρων τόνων καΙ τή σημσσΙα των λέ-
ξεων, Στό κέντρο 6ρlσKOνται τά άντlστoι~α lδε<>-
γράμματα. Πρροτηροϋμε πώς τό τελ_ευταlOlδεό-
γραμμσ συνδυάζει τό lδεόγραμμσ του άλόγου μέ
δυό στόματα πού τό μαλλώνουν.

παμε οί τόνοι άντιστοιχούν σέ άκουστικές
συχνότητες καί σέ μεταθολέτ; τους (είκ.
1).

Ή όξιοποίηση τών τόνων
όπό τά τύμπανα.

Στίς ηολυσύλλαθεο λέξεις των γλωσσών
μέ τόνους ακόμα καί μία μόνον συλλαβή
αν προφέρεται σέ διαφορετικό ϋψοο, η
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Εlκ. 4. Σκηνή άπό τή χρήση τών τυμnάνων αέ άφρικανικό χωριό.

έννοια όλλάζει εντελώς. "Ας δούμε μερικά
παραδείγματα μέ λέξεις πού χρησιμο-
ποιούν δύο μόνον τονικά ϋψη, ένα χα-
μηλό καί ένα ύψηλό. Γιά νά τά ξεχωρί-
ζουμε θά σημειώνουμε τό ύψηλό μέ κε-
φαλαία, (ενώ συνήθως συμθολίζεται μέ
μία όξεία), καί τό χαμηλό μέ μικρά γράμ-
ματα.

Ι. Ewe (Γλώσα τοϋ Τόγκο)
havi = γουρουνάκι
hAvI = φίλος.

2.0uala (Γλώσσα τοϋ Καμερούν)
mbOtl = ένδυμα
mboti = άνουρετ; μπανάνες.

3.Lokele (Γλώσσα του Ζαίρ)
Ayeke = ας έρθει
AyEke = ας μήν έρθει.

"Αν λοιπόν καταλαβαίναμε τή l0kele καί
περιμέναμε μιά άπάντηση π.χ. «ας έρθει»
i'1 «ας μήν έρθει», αν κάποιος μάς σφύ-
ριζε συνθηματικά πρώτα σέ ύψηλό τόνο
(Υ), μετά πόλι σέ υψηλό (γ) καί τέλος σέ
χαμηλό (Χ), επειδή αύτό θά μάς θύμιζε
τόν τονικό σκελετό ΥΥΧ της AyEke, θά
καταλαβαίναμε πώς ή άπάντηση θά ήταν.
«ας μήν έρθει».

Σ' αύτό άκριβώς στηρίζεται ή μετάδοση
μηνυμάτων μέ τα τύμπανα' έκείνο δηλ. πού
μεταδίδεται ε[ναι ό τονικός σκελετός των
λέξεων κα( των φράσεων. Νά ένα παράδει-
γμα, άπό τήν 'ίδια γλώσσα l0kele, δπου
χρησιμοποιούνται οί λέξεις

SAngO = πατέρας (ΥΥ)
nyangO = μητέρα (ΧΥ)
wAna = παιδί (ΥΧ)
ati = εχει (ΧΥ)
la = δχι (Χ).

Ή φράση «wana ati la sango la nyango»
πού σημαίνει «το παιδί δέν εχει οϋτε πα-
τέρα οϋτε μητέρα» θά μεταδοθεί άπό τήν
επόμενη άκολουθία υψηλών καί χαμηλών
τόνων των τυμπάνων:

ΥΧ-ΧΥ -Χ- ΥΥ -X-XV.

'Αρκεϊ λοιπόν νά ύπάρχουν στή διάθεση
τού άποστολέα τού μηνύματος τά κατόλ-
ληλα τύμπανα άπό δέρμα i'1 ξύλο, όπότε
τό μήνυμα είναι πολύ εϋκολο νά σταλεί.

ΕΤναι φανερό πώς γιά τίς γλώσσες μέ
δύο τονικά ϋψη, ύψηλό καί χαμηλό, εΤναι
αρκετά δύο τύμπανα ένα μικρό γιά τούς
ύψηλούς τόνους καί ένα μεγάλο γιά τούς
χαμηλούς, (είκ, 2). "Ας σημειωθεί δμως
πώς μέ κατάλληλο σκάψιμο τοϋ έσωτερι-

Εlκ. 2, Μέ τά δυό αύτά τύμπανα ιιαράΥονται δύο
εΙδη ~xων: υψηλοΙ τόνοι άπό τό μικρό καΙ χαμηλοΙ
άπό τό- μεΥάΑ.ο.

κο θ τοϋ κορμού ορισμένων δέντρων (π.χ
Pterocarpus soyauxii) κατασκευάζονται ξύ-
λινα τύμπανα μέ άνισόπαχα τοιχώματα,
όποτε τό ένα τοίχωμα παράγει τόν ύψηλό
τόνο καΙ τό όλλο τό χαμηλό (είκ. 3,4).

Ταμ-τόμ καί θεωρία επικοι-
νωνίας.

Ύπάρχει δμως μιά σοβαρή δυσκολία σ'
αύτό τόν τρόπο μετάδοσης μηνυμάτων:
Πώς θά μεταδίδονται χωρίς νά μπερ-
'δεύονται οί λέξεις μέ τόν 'ίδιο τονικό
σκελετό; Για παράδειγμα, στή γλώσσα 10-
kele οί λέξεις songe (φεγγάρι) καί fele (εΤ-
δος ψαριού) εχοον τόν τονικό σκελετό ΥΥ
(sOngE, fEIE). Πώς θά μπορούν οΙ παρα-
λήτττετ; των μηνυμάτων των τυμπάνων νά
ξεχωρίζουν τίς δυό λέξεις;

'Εδώ γίνεται, δ,τι άκριθώο κάνουμε καί
έμείς σέ μιά περίmωση συνωνυμίας δυό
προσώπων, όταν μιλούμε γιά τό ένα άπό
αύτά. Γιά νά καταλάβει ό συνομιλητής
μας γιά ποιό όπό τά δύο πρόκειται, θά
χρησιμοποιήσουμε καί τό επώνυμό του i'1
θά άναφέρουμε κάποιο χαρακτηριστικό
του (π:χ. ό ψηλός i'1ό κρητικός κλπ.).

'Έτσι λοιπόν οΙ διάφορες λέξεις πού
μεταδίδονται μέ τά σήματα των τυμπά-
νων, συνοδεύονται κι όπό όλλες, ώστε νά

σχηματίζεται μιά φράση πού φυσικά εΤναι
περισσότερο τιληροφοριακή ας δούμε
ένα παράδειγμα: Άντί γία τή μεμονωμένη
λέξη songe (φεγγάρι) χτυπούν τή φράση
«τό φεγγάρι κοιτάζει κάτω στή γή» δηλ.
sOnge Ιί tAnge la manga. Κι αύτό γίνεται
κάθε φορά πού πρόκειται νά χρησιμο-
ποιηθεί ή έννοια «φεγγάρι», όποτε ό το-
νικός σκελετός ΥΥ-Χ-ΥΧ-Χ-ΧΧ σημαίνει
αύτόματα σέ κάθε περίmωση τήν 'ίδια
λέξη δηλ. φεννάρι.

Βλέπουμε λοιπόν πώς εκείνο πού γίνε-
ται στήν πραγματικότητα εΤναι ή άντικα-
τάσταση των κανονικών λέξεων της
γλώσσας (πού ό σχηματισμός τους όφεί-
λεται στήν ϋπαρξη πολλών διαφορετικών
φθόγγων) όπό όλόκληρες φράσεις, δη-
λαδή νέες μεγόλες «λεξεις» πού ή κάθε
μιά τους σχηματίζεται μέ δύο μόνον
«φθόγνοικ;», δηλαδή τούς δύο τόνους.
Αύτή, όκριβώς ή όντικατάστασή δυσκό-
λεψε τούς μελετητές των όφρικανικών
γλωσσών, πού δέν μπόρεσαν να άνακα-
λύψουν όμέσως τό «μυστικό». "Ας ση-
μειωθεί, πάντως, πώς ή όντικατάσταση καί
ταυτόχρονη επέκταση τών λέξεων, πού
γίνεται εμπειρικά άπό Γούς όφρικανούς

ΕΙκ. 3. Μορφές ξύλινων τυμπάνων. Τά άνιαόnoxα
τοιχώματά τους μπορούν νά ιιαράΥουν δύο τονικά
ϋψη.

τυμπανιστές, εΤναι ένα θέμα πού μπορεί
νά μελετηθεί μέ ακρίθεια σπό τήν θεωρία
τών πληροφοριών καί της επικοινωνίας.
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