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POROZUMIEWANIE SIĉ JĉZYKOWE JAKO GATUNKOWOSPECYFICZNA WàAĝCIWOĝû CZàOWIEKA UWARUNKOWANA
ROZWOJEM EKOLOGICZNO-SPOàECZNYM LUDZKOĝCI

ELĩBIETA WĄSIK

Zagadnieniu powstania zdolnoĞci do porozumiewania siĊ za pomocą Ğrodków
werbalnych w ewolucji czáowieka poĞwiĊca siĊ począwszy od lat 90. XX wieku coraz
wiĊcej uwagi,1 twierdząc jednoczeĞnie, Īe jĊzykowe wáaĞciwoĞci czáowieka nie są tylko
i wyáącznie zaprogramowane biologicznie, ale w znacznym stopniu zaleĪą takĪe od
uwarunkowaĔ Ğrodowiskowych ksztaátowanych w procesie jego wychowania
spoáecznego oraz jednostkowego uczenia siĊ.2
Wyksztaácenie siĊ i ewolucja jĊzyka w filogenezie czáowieka
Antropolodzy wyraĪają przekonanie, Īe jĊzyk jako cecha gatunku czáowieka pojawiá siĊ
prawdopodobnie w okresie od 250 do 50 tysiĊcy lat temu, jednakĪe za najbardziej
prawdopodobną datĊ pojawienia siĊ jĊzyka skáonni są oni przyjmowaü okres ok. 100
tys. lat temu.3 Bezsprzecznie wyksztaácanie siĊ jĊzyka száo w parze z waĪnymi
1
Za prace przeáomowe w dziedzinie ewolucji jĊzyka Jean Aitchison (2002 [1996, 2000]: 6),
bĊdąc zainteresowana pochodzeniem jĊzyka w kontekĞcie psycholingwistyki, uznaáa artykuá
Stevena Pinkera i Paula Blooma (1994) oraz ksiąĪkĊ Stevena Pinkera (1994), jednak jej zdaniem
pierwszym pionierskim opracowaniem mechanizmów przyswajania jĊzyka byáa ksiąĪka biologa
Erica Lennenberga (1967).
2
Akceptując pogląd, Īe zdolnoĞci jĊzykowe czáowieka muszą byü wrodzone, Aitchison (2002
[1996, 2000]: 91 i n.) uznaáa dwie cechy czáowieka za podwaliny jĊzyka odziedziczone po
przodkach, a mianowicie potrzebĊ wzajemnych kontaktów towarzyskich oraz skáonnoĞü do
oszukiwania powiązaną ze zdolnoĞcią rozumienia intencji innych ludzi, pozwalającą
czáowiekowi oderwaü siĊ od bezpoĞredniego kontekstu i mówienie o tym, co odlegáe w
przestrzeni i w czasie.
3
Hipotetyczne daty pojawienia siĊ jĊzyka ludzkiego, które zestawiáa chronologicznie
Aitchison (2002 [1996, 2000]: 16, 74-76) na tle ksztaátowania siĊ czáowieka jako przedstawiciela
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innowacjami w budowie okreĞlonych narządów. Stąd teĪ, choü podstawowe wáasnoĞci
ucha wspólne są ludziom i innym naczelnym, mechanizm sáuchu u czáowieka
przystosowany jest do recepcji mowy, tj. do odbierania i rozróĪniania dĨwiĊków jĊzyka.
Z kolei aparat mowy czáowieka, kanaá gáosowy, usta i krtaĔ, a takĪe páuca zapewniają
wytwarzanie dĨwiĊków o duĪej skali. Struktura mózgu czáowieka pozwala natomiast na
skuteczną koordynacjĊ wszystkich mechanizmów zaangaĪowanych w komunikowanie
jĊzykowe, takich jak táumienie automatycznych odgáosów i wytwarzanie precyzyjnych
odgáosów Ğwiadomych.4 Omawiane biologiczne uwarunkowania sprawnoĞci i zdolnoĞci
jĊzykowych ksztaátowaáy siĊ poprzez wieki w ewolucji gatunkowej czáowieka, ale
odnawiają siĊ kaĪdorazowo w rozwoju jego bytu jednostkowego.5
Wychodząc z zaáoĪenia, Īe jĊzyk jest wáaĞciwoĞcią gatunkową czáowieka, a w
związku z tym, Īe moĪliwe jest wskazanie takich cech jĊzyka, które wspólne są
wszystkim jĊzykom Ğwiata, badacze jĊzyków, które wywodzą siĊ z róĪnych rodzin
jĊzykowych naleĪą do róĪnych typów strukturalnych, poszukiwali od przeszáo
piĊüdziesiĊciu lat tzw. uniwersaliów jĊzykowych.6 MoĪliwoĞü wyszczególnienia wáaĞciwoĞci jĊzykowych mających charakter powszechny wynika nie tylko z faktu, Īe jĊzyk
wspólny jest wszystkim ludziom, ale takĪe z jego odrĊbnoĞci wzglĊdem systemów
semiotycznych, które rozwinĊáy inne gatunki biologiczne na ziemi.
W przekonaniu biologicznie nastawionego antropologa Ralpha Hollowaya7
wyjątkowoĞü czáowieka polega na zdolnoĞci do zachowywania systemu behawioralnego
opartego na kulturze przy uĪyciu systemów symboli zewnĊtrznie arbitralnych i
ikonicznych mogących przedstawiaü zarówno to, co rzeczywiste jak i to, co
nierzeczywiste. Zdaniem Hollowaya nie jest jasno sformuáowane przekonanie
antropologów, Īe zdolnoĞci jĊzykowe czáowieka idą w parze wyáącznie z wielkoĞcią
jego mózgu. Skoro obserwuje siĊ, Īe u niektórych gatunków zwierząt tylko niewielkie
róĪnice w wielkoĞci mózgu związane są ze znacznymi róĪnicami w sferze
behawioralnej, to dojĞü moĪna do wniosku, Īe gatunkowo-specyficzne zachowanie w
kaĪdym razie zaleĪne musi byü zarówno od wielkoĞci jak teĪ od struktury

poszczególnych czĊĞci mózgu oraz jego rozwoju ontogenetycznego w zmiennym
Ğrodowisku materialnym i spoáecznym.
JeĞli z kolei przypomnieü ustalenia genetyków z lat 70. XX wieku, omawianych
przez antropologa Michaela Tomasello, z których wynika, Īe materiaá genetyczny
wspóáczesnego czáowieka i szympansa wspólny jest w okoáo 99%,8 to wydaje siĊ, Īe
róĪnicĊ miĊdzy tymi dwoma gatunkami wyjaĞniü moĪna wáaĞnie poprzez fakt, Īe ludzie
dysponują specyficznymi sposobami transmisji kulturowej tak wiedzy jak i umiejĊtnoĞci
i wytworów materialnych. Proces przekazywania wiedzy nazywany bywa kumulatywną
ewolucją kulturową (lub teĪ „efektem zapadki”) i polega na tym, Īe poszczególne
jednostki lub grupy tworzą pierwszą wersjĊ przedmiotu lub praktyki spoáecznej, po
czym inni uĪytkownicy modyfikują je, a modyfikacje akumulują siĊ w czasie. Proces ten
opiera siĊ zarówno na wiernym przekazie spoáecznym jak teĪ na inwencji twórczej, tzn.
dany wytwór funkcjonuje przez wiele generacji w niezmienionym stanie, po czym
jednostka bądĨ grupa dokonuje innowacji, która znów jest przejmowana przez innych.
JeĞli odwoáaü siĊ do idei kumulatywnej ewolucji kulturowej powiedzieü moĪna na
przykáad, Īe komunikacja symboliczna, podobnie jak narzĊdzia czy instytucje spoáeczne
nie zostaáy stworzone przez jednego czáowieka lub nawet grupĊ ludzi jednorazowo.9
PodkreĞlając, Īe organizmy dziedziczą w równym stopniu swoje genomy jak i
Ğrodowisko, w którym bĊdzie przebiegaü ich rozwój, Tomasello nazwaá kulturĊ niszą
rozwojową czáowieka.10 ZauwaĪaá on, Īe dzieci wchodzą w interakcje ze Ğwiatem
zewnĊtrznym za poĞrednictwem perspektyw narzuconych przez istniejące wytwory
kulturowe, które są przejawem intencji i celów ich wynalazców. Rozwijają siĊ one
uczestnicząc w typowych dla zastanego Ğrodowiska praktykach ludzi, wchodzą w
okreĞlone rodzaje interakcji spoáecznych, stykają siĊ z okreĞlonymi przedmiotami
fizycznymi, zdobywają okreĞlone doĞwiadczenia; zdeterminowane są teĪ rodzaje
wniosków, jakie wyciągają, a wszystko, co wiąĪe siĊ z ich rozwojem poznawczym, jest
zdeterminowane przez rodzaj Ğrodowiska spoáecznego, w którym wzrastają.
W tym kontekĞcie trzeba stwierdziü, Īe odniesienie jĊzykowe jest – równieĪ na
przykáad wedáug Tomasello11 – aktem spoáecznym, polegającym na tym, Īe jeĞli jedna
osoba próbuje skáoniü drugą do zwrócenia uwagi na czymĞ w Ğwiecie zewnĊtrznym, to
tylko w kontekĞcie pewnych rodzajów interakcji spoáecznych moĪe byü zrozumiaáe to,
do czego jĊzyk siĊ odnosi. Symbole jĊzykowe mają zawsze naturĊ spoáeczną, co
oznacza, Īe ich internalizowanie polega u dziecka na uczeniu siĊ perspektyw w nich
zawartych. Dziecko uczy siĊ konstruowania caáej sytuacji, w której pewien symbol jest
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hominidów, czyli czáowiekowatych w ewolucji rzĊdu naczelnych, wskazują na to, Īe czáowiek
jako gatunek zaistniaá znacznie wczeĞniej niĪ jĊzyk. Stosownie do jej ujĊcia (por. Aitchison 2002
[1996, 2000]: 72 i n.) pojawienie siĊ na ziemi homo habilis, tj. czáowieka zrĊcznego,
uĪywającego narzĊdzi, przypadaáo na okres ok. 2 milionów lat temu, homo erectus, tj. czáowieka
wyprostowanego – na okres ok. 1,5 miliona lat temu, homo sapiens, tj. archaicznego czáowieka
myĞlącego – na okres ok. 300 tysiĊcy lat temu, homo sapiens sapiens, tj. czáowieka
wspóáczesnego – na okres od 200 do 150 tysiĊcy lat temu.
4
Zob. teĪ m.in. Aitchison 2002 [1996, 2000]: 106-124.
5
Pogląd, Īe ontogeneza jest szybkim powtórzeniem filogenezy, gáosiá juĪ w XIX wieku
zoolog niemiecki Ernst [Heinrich Philipp August] Haeckel (1834-1919). Szczegóáowo na temat
poglądu Haeckela (1988 [1866]) wypowiada siĊ Jean Aitchison (2002 [1996, 2000]: 125 i n.).
Wedáug, Aitchison (2002 [1996, 2000]: 179), jĊzyk formowaá siĊ w rozwoju tak, by daü
czáowiekowi moĪliwoĞü odbierania otaczającego Ğwiata, który ulega przefiltrowaniu przez
indywidualne doĞwiadczenie kaĪdego czáowieka.
6
Por. stanowisko Jean Aitchison (2002 [1996, 2000]: 228 i n.) wobec zagadnienia
uniwersaliów jĊzykowych.
7
Por. Holloway 1996/1999: 75 i 77.
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8
Por. Tomasello 2002 [1999]: 9. Bibliograficzne dane i opisy z zakresu badaĔ nad strukturą
DNA maáp i ludzi oraz podają Peter J. Waddell i David Penny (1996/1999: 53-73).
9
Zob. Tomasello 2002 [1999]: 9 i n. oraz 268. Tomasello (2002 [1999]: 23, 56, 76, 111 i n.)
twierdziá, Īe rozwój czáowieka jest wypadkową czynników odziedziczonych biologiczne oraz
nabytych kulturowo. Podstawą kumulatywnej ewolucji kulturowej jest przede wszystkim uczenie
siĊ przez naĞladowanie, (a niekiedy teĪ instruowanie máodych przez dorosáych), dziĊki któremu
wytwory oraz ludzkie intencje, jakie przyĞwiecaáy ich powstaniu, są internalizowane przez
máode osobniki w trakcie ich rozwoju.
10 Por. Tomasello 2002 [1999]: 108-109.
11 Por. Tomasello 2002 [1999]: 132.
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uĪyty w ten sam sposób, co inni uĪytkownicy symbolu. IloĞü wiedzy zaĞ, jaką jednostka
moĪe zdobyü samodzielnie, jest – co przyznawaá Tomasello – bardzo ograniczona.12
Wypowiadając siĊ na temat wyksztaácenia siĊ czáowieka nowoczesnego pod
wzglĊdem morfologicznym i neurologicznym, wáadającego jĊzykiem, czyli homo
sapiens sapiens lalus, wáoski antropolog i jĊzykoznawca Nullo Minissi opieraá siĊ na
poglądach paleoantropologów (takich jak Yves Coppens i Henry Lumley), jakie
pojawiáy pod koniec lat 90. XX wieku i potwierdzaáy prawdziwoĞü wyników badaĔ
opublikowanych dwadzieĞcia lat wczeĞniej przez biologa i fonetyka Philipa Liebermana
oraz specjalistĊ w dziedzinie budowy aparatu fonetycznego Edmunda S. Crelina.13
Koncepcja, której zwolennikiem jest Minissi, uznaje przede wszystkim jednolity
charakter czáowieka od początku jego istnienia, a za oznakĊ tej jednoĞci jĊzyk
artykuáowany, który hipotetycznie powstaü musiaá 2,5 do 3,5 milionów lat temu. Pod
wzglĊdem anatomii dwa organy, tj. mózg i krtaĔ, wyróĪniają istotĊ ludzką.
Omawiana koncepcja dystansuje siĊ w stosunku do hipotez na temat
uczáowieczenia naczelnych, w których gáównym dowodem na istnienie jĊzyka byáo
potwierdzenie zbiorowej dziaáalnoĞci czáowieka pierwotnego (jak obróbka kamienia czy
polowanie) umoĪliwionej dziĊki gáosowym formom porozumiewania siĊ. Gáosi ona, Īe
jĊzyk artykuáowany jest wynikiem ewolucji dokonującej siĊ na przestrzeni caáej historii
gatunku, przebiegającej bez jakiejkolwiek wewnĊtrznej celowoĞci lub z góry przyjĊtych
ustaleĔ, ale która w efekcie doprowadziáa do pojawienia siĊ artykulacji gáosowej.
Ewolucja przyniosáa nie tylko zmiany pozornie negatywne z anatomicznego punktu
widzenia, jak poáączenie odcinka dróg oddechowych i pokarmowych wskutek obniĪenia
krtani, ale teĪ caáy zespóá zmian jak odmienne umiejscowienie koĞci gnykowej, zmianĊ
ksztaátu áuku Īuchwy i ksztaátu podniebienia, cofniĊcie tylnej czĊĞci jĊzyka oraz
uzyskanie postawy wyprostowanej i zmianĊ w ustawieniu czaszki, poĞrednio
uáatwiające komunikacjĊ jĊzykową. TakĪe zmiany neurologiczne byáy istotne; Ğwiadczą
o nich odciski przestrzeni wewnątrzczaszkowych przypisanych do poszczególnych stref
mózgu badanych szczątków.
Nullo Minissi dowodziá, Īe tzw. proces hominizacji, czyli ewolucyjny proces
stawania siĊ czáowieka (a w konsekwencji spoáeczeĔstwa ludzkiego w ogóle), musiaá
byü wypadkową wzajemnego oddziaáywania zachowaĔ organizmów, ukierunkowanych
zwáaszcza na interpersonalne porozumiewanie siĊ, jak równieĪ ich morfologii fizycznej i
fizjologii. Za jego ukoronowanie uznaü naleĪy trzeci etap ewolucji czáowieka, czyli tzw.
okres historyczny, (w którym wáaĞciwy homo sapiens sapiens lalus dysponowaá juĪ
jĊzykiem związanym z dominacją lewej póákuli mózgowej, a jego cywilizacja opieraáa
siĊ na myĞleniu analitycznym). Okres ten poprzedzony byü musiaá przez tzw. okres

etologiczny14 (od antropogenezy do homo sapiens sapiens, kiedy to formy
komunikowania siĊ, jak w przypadku kaĪdej najprostszej istoty Īywej, sprowadzaáy siĊ
do Ğrodków naturalnych, czyli fizycznych, chemicznych czy elektrycznych lub
związanych z zachowaniem, ale nietworzących staáych znaków zorganizowanych w
jedną caáoĞü, czyli, wedáug Minissi, – wymiana informacji dokonywaáa siĊ przez
komunikacjĊ) oraz tzw. okres paleontologiczny (od homo sapiens sapiens do homo
sapiens sapiens lalus, w którym powstaáa cywilizacja ludzka o charakterze
holistycznym, porozumiewająca siĊ jĊzykiem holistycznym oraz sztuka, muzyka i sztuki
dekoracyjne, zdominowane, podobnie jak jĊzyk holistyczny przez prawą póákulĊ).
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12
13

Por. Tomasello 2002 [1999]: 170 i 221.
W nawiązaniu do ponawianych wspóáczeĞnie prób wyjaĞniania powstania jĊzyka ludzkiego
z punktu widzenia teorii ewolucji Nullo Minissi (2002 [1996/2002) dowodzi w swojej ksiąĪce A
czáowiek wybraá sáowo, iĪ artykulacja gáosowa sáuĪyáa czáowiekowi pierwotnemu jako
wokaliczny (samogáoskowy) sposób porozumiewania siĊ, w którym wykorzystywane byáy
przede wszystkim tony, kwestionując tym samym spóágáoskowy charakter prajĊzyków.
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Ekologiczne uwarunkowania specjalizacji jĊzykowej czáowieka
We wspóáczesnej antropologii czáowiek uwaĪany jest niekiedy za zwierzĊ spoáecznokulturowe, które potrafi „dziaáaü”, a nie tylko wyróĪnia siĊ pewnymi typowymi
zachowaniami.15 Tim Ingold jako przedstawiciel antropologii spoáecznej16 podkreĞlaá
miĊdzy innymi, Īe istoty ludzkie odznaczają siĊ wypracowaniem takiej specjalizacji
gatunkowej jak zdolnoĞci jĊzykowe, które stanowią konieczną podstawĊ psychologiczną
dla ich refleksyjnej samoĞwiadomoĞci jak teĪ dla zaistnienia spoáecznoĞci jako porządku
moralnego lub regulatywnego. ZdolnoĞci te umoĪliwiają ponadto dziaáalnoĞü planową
zorientowaną na wytwarzanie narzĊdzi i produkcjĊ, budowanie symbolicznie
zakodowanych systemów wiedzy oraz ich transmisjĊ poprzez nauczanie. Wbrew
twierdzeniom wysuwanym pod koniec XIX wieku przez Lewis’a Henry’ego Morgana
(1818-1881), uznawanego za gáównego twórcĊ antropologii, Ingold uwaĪaá, iĪ o
odrĊbnoĞci czáowieka w Ğwiecie nie decyduje wyáącznie jego ĞwiadomoĞü. RównieĪ
zdaniem Ingolda – wbrew temu, co twierdziá Franz Boas (1858-1942), amerykaĔski
antropolog kultury urodzony w Niemczech, – o istocie czáowieczeĔstwa w Īadnym
wypadku nie stanowią zwyczaje czy tradycje przekazywane w drodze uczenia, których
nosiciele nie są w peáni Ğwiadomi.
Na rozwój czáowieka niewątpliwy wpáyw ma natomiast fakt, Īe jako organizm
wáączony jest on w sieü relacji ze Ğrodowiskiem.17 Jednak Ğrodowisko czáowieka –
przynajmniej w czĊĞci wytworzone przez niego samego – jest w przeciwieĔstwie do
Ğrodowisk naturalnych zwierząt Ğrodowiskiem powstaáym sztucznie. Ingold twierdziá
ponadto, Īe podstawową wáaĞciwoĞcią wszystkich organizmów Īywych jest
teleonomicznoĞü, czyli rządzące siĊ prawem celowoĞci szczególne zaprojektowanie jego
organizmu, które determinuje jego póĨniejszy rozwój osobniczy. ĝrodowisko organizmu
nie skáada siĊ jednak z obiektów jako takich, ale raczej z moĪliwoĞci lub przeszkód,
14 Etologia jest tu rozumiana w sensie biologicznym jako nauka zajmująca siĊ badaniem
zachowania siĊ zwierząt ze szczególnym wyróĪnieniem wzorców, które istnieją w Ğrodowiskach
naturalnych. Por. Random House Webster’s College Dictionary.
15 Por. Lock, Peters 1996/1999: 157.
16 Por. Ingold 1996/1999: 178-203, zwáaszcza 192, 199.
17 Ingold (1996/1999: 180 i n.) podsumowaá ustalenia teoretyczne z dziedziny ekologii w
oparciu o prace z lat 70. i 80. XX wieku.
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jakie obiekty te stanowią dla realizacji ich przedsiĊwziĊü. Dlatego teĪ Ğrodowisko, w
którym Īyje i rozwija siĊ dany organizm, zwane niszą ekologiczną,18 przewiduje lub
nakreĞla jego wewnĊtrzną organizacjĊ w stosunku do Ğwiata na zewnątrz jego ciaáa.19
Bez tego organizmu nisza ekologiczna przestaje istnieü, a pozostaje jedynie jakby
fizyczny krajobraz wypeániony obiektami, które w stosunku do organizmu nie peánią juĪ
Īadnej roli.
Czáowiek sam tworzy wáasne Ğrodowisko w ten sposób, Īe pewien porządek
poznawczy nakáada na postrzegany przez siebie Ğwiat zewnĊtrzny. Interakcjami
ekologicznymi pomiĊdzy ludĨmi jako jednostkami a innymi elementami
Ğrodowiskowymi, jak innymi ludĨmi, zwierzĊtami, roĞlinami i przedmiotami
nieoĪywionymi kierują i rządzą zawsze cele o charakterze spoáecznym, toteĪ, zdaniem
Ingolda, w Ğwiecie czáowieka oprócz domeny ekologicznej, rozumianej w sensie
Ğrodowiska przyrodniczego, odróĪnia siĊ takĪe domenĊ spoáeczną.

czy nauka, za najwaĪniejszy uznaá Cassirer jĊzyk, sądząc, Īe tylko dziĊki jĊzykowi
okreĞlającemu zarazem granicĊ ludzkiego poznania, moĪliwe jest dotarcie czáowieka do
rzeczywistoĞci.21
Ernst Cassirer uwaĪaá, Īe wspólnota ludzka nie mogáaby istnieü bez mowy.
WĞród róĪnych form symbolicznych umieszczaá przede wszystkim jĊzyk,22 a w
nastĊpnej kolejnoĞci mit, jako pierwszorzĊdny wynik doĞwiadczeĔ spoáecznych
ludzkoĞci a jednoczeĞnie jako waĪny element spoáeczno-twórczy. Dokáadniej mówiąc,
czáowiek wyposaĪony w jĊzyk dąĪy, wedáug Cassirera, we wczesnej fazie rozwoju
ludzkoĞci, (ale takĪe w początkowym okresie rozwoju osobniczego), do zapanowania
nad przyrodą za pomocą sáowa magicznego, (stąd jego okreĞlenie jako homo magus). Z
czasem, dziĊki nagromadzonym doĞwiadczeniom zacząá on tworzyü potrzebne do
przeĪycia narzĊdzia, do których naleĪy jĊzyk, i staá siĊ homo faber. Cassirer mówiá o
mitologicznym, metafizycznym i pragmatycznym podejĞciu do jĊzyka. W pierwszym
przypadku sáowo stanowiáo dla czáowieka siáĊ magiczną, pojĊcia abstrakcyjne zaĞ są
wyraĪane przez metafory. W drugim przypadku sáowo, czyli logos, staáo siĊ zasadą
wszechĞwiata i naczelną zasadą ludzkiego poznania, jako obdarzone ogólną prawdą i
obiektywną waĪnoĞcią. Przypisano mu funkcjĊ semantyczną i symboliczną i uwaĪano,
Īe jĊzyk ma charakter logiczny. W koĔcu, w podejĞciu pragmatycznym, które Cassirer
nazwaá antropologicznym podejĞciem do jĊzyka, uznając czáowieka za oĞrodek
wszechĞwiata, traktuje siĊ jĊzyk jako Ğrodek pomocny w osiągniĊciu zamierzonego
celu.23

228

Symboliczne formy organizacji Ğwiata spoáecznego czáowieka
Dla uzasadnienia twierdzenia, Īe czáowiek buduje wáasny Ğwiat spoáeczny, który
pozwala mu rozumieü, interpretowaü, formuáowaü, organizowaü, syntetyzowaü i
uniwersalizowaü doĞwiadczenia jednostkowe, trzeba siĊgnąü do wczeĞniejszych tez
wysuwanych przez niemieckiego filozofa kultury, Ernsta Cassirera (1874-1945).
Wedáug Cassirera czáowiekowi wáaĞciwe są róĪne czynnoĞci, w których nastĊpstwie
powstaje zawsze jakiĞ Ğwiat, który utrwala siĊ w wytworzonych przez niego symbolach.
DziĊki zdolnoĞciom symbolizowania jednakĪe, poprzez oznaczanie czy nazywanie
czáowiek nie reprodukuje jednak uĞwiadamianych sobie rzeczy czy zjawisk, ale ujmuje
je w jedną z form symbolizowania, o jakich mówiá Cassirer, czyli nadaje im pewną
formĊ psychiczną.20 PoĞród takich form symbolicznych, jak jĊzyk, sztuka, mit, religia
18 Nisza ekologiczna, jak podaje m.in. Ingold (1996/1999: 186), to niewielki zakątek przyrody,
stanowiący Ğrodowisko wspóátworzone przez obiekty Īywe i nieoĪywione, ruchome i staáe, które
zajmuje lub zamieszkuje dany organizm, dopasowując siĊ do niego w procesie adaptacji.
19 Ustosunkowując siĊ do koncepcji naturalizacji psychiki przedstawionej przez Maurice’a
Merleau-Ponty’ego (1908-1961), Ireneusz Bittner (1997/2000: 99) zauwaĪyá m.in., Īe dla
czáowieka punktem widzenia Ğwiata i jego ekspresją w Ğwiecie, czyli, innymi sáowy, widzialnym
ksztaátem jego intencji jest jego ciaáo. Merleau-Ponty bowiem zwracaá uwagĊ na Ğcisáe
powiązanie ĞwiadomoĞci i cielesnoĞci, tj. na odnoszenie siĊ czáowieka do Ğwiata dziĊki
ĞwiadomoĞci oraz zachowaniom cielesnym. Stosownie do tego poglądu nie moĪna powiedzieü,
Īe czáowiek stoi naprzeciw Ğwiata, poniewaĪ jego ĞwiadomoĞü jest zawsze zaangaĪowana w
Ğwiecie, bĊdąc skazana na kontakt ze Ğwiatem. Stanowiąc czĊĞü Ğwiata czáowieka, ĞwiadomoĞü
jest zawsze podstawą struktury, sensu i stawania siĊ kaĪdej rzeczy.
20 Podsumowanie wywodów Ernesta Cassirera daje Adam Heinz (1978: 248). W kwestii
nazywania takĪe filozof niemiecki Erich Fromm (1900-1980) wyraĪaá przekonanie, Īe nazwy
rzeczy (np. „stóá” czy „lampa”) nie wskazują na niezmienne substancje, gdyĪ rzeczy są jedynie
wynikiem procesów przemian energii, które powodują okreĞlone wraĪenia w systemach
cielesnych czáowieka. WraĪenia, jakie odbiera czáowiek, nie są przy tym postrzeĪeniami
poszczególnych rzeczy (takich jak „stóá” czy „lampa”), ale wynikiem kulturowego procesu
nauczania, dziĊki któremu okreĞlone wraĪenia przybierają formĊ poszczególnych przedmiotów
spostrzeganych. Dzieje siĊ tak, poniewaĪ wáaĞnie w spoáeczeĔstwie czáowiek uczy siĊ, jak
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wraĪenia przeksztaácaü w postrzeĪenia, które to pozwalają mu manipulowaü Ğwiatem
zewnĊtrznym w celu usprawnienia do przeĪycia w danej kulturze. Zatem, jak twierdziá Fromm
(1995/1997/2002 [1976]: 140), przedmioty nie tyle istnieją realnie, ile raczej ich realnoĞü
gwarantowana jest poprzez obdarzenie ich nazwą.
21 Cassirer wyáoĪyá swoją koncepcjĊ kultury jako Ğwiata symbolicznych form w trzytomowym
dziele Die Philosophie der symbolischen Formen (1923-1929) (por. zwáaszcza tom 1: Die
Sprache (1923) poĞwiĊcony filozofii jĊzyka), którą nastĊpnie podsumowaá i uzupeániá w ksiąĪce
Esej o czáowieku [An Essay on Man] (1971/1977/1998 [1944], zob. zwáaszcza rozdziaá VIII pt.
JĊzyk, str. 191–230 oraz 349). Cassirer (1971/1977/1998 [1944]: 350 i n.) podkreĞlaá, Īe Ğwiat
kultury to system, nie zaĞ zbiorowisko luĨnych i oderwanych faktów.
22 Zdaniem Cassirera (1971/1977/1998 [1944]: 83 i n.), dla czáowieka znamienne jest to, Īe w
konstruowaniu wáasnego Ğwiata nie jest on zaleĪny od jakoĞci zmysáów, jakimi dysponuje, a
szczególny charakter kultury czáowieka wynika z jej formy, tj. ze struktury, nie zaĞ z materiaáu,
który siĊ na nią skáada. Tak na przykáad w przypadku jĊzyka forma moĪe byü wyraĪona w
kaĪdym materiale zmysáowym, tzn. uĪycie znaków dotykowych zamiast gáosowych nie
wyklucza swobodnego rozwoju myĞli symbolicznej i wyrazu symbolicznego, chociaĪ, jak
przyznaje Cassirer, jĊzyk mówiony ma znaczną przewagĊ na przykáad nad jĊzykiem dotykowym.
23 OdnoĞnie do metafizycznego rozumienia jĊzyka Cassirer twierdziá, powoáując siĊ na
Heraklita (c540-480), greckiego filozofa, przedstawiciela joĔskiej filozofii przyrody, Īe Ğwiat
ludzki, w którym umiejĊtnoĞü mowy zajmuje naczelne miejsce, uznawany byá za klucz do
wáaĞciwej interpretacji porządku kosmicznego. WáaĞnie dla Heraklita sáowo, czyli logos byáo
początkiem i pierwszą zasadą wszystkich rzeczy, tj. porządku kosmicznego i moralnego, a
zrozumienie tego, co znaczy mowa pozwalaáo zrozumieü „znaczenie” wszechĞwiata. W
kontekĞcie pragmatycznego rozumienia jĊzyka, Cassirer zauwaĪyá, Īe juĪ w V wieku przed naszą
erą w Atenach, SofiĞci nauczający retorykĊ poszukiwali zasad efektywnego uĪycia jĊzyka. Przy
pomocy jĊzyka spodziewali siĊ osiągaü okreĞlone cele, takie jak wywoáywanie ludzkich uczuü i
pobudzanie ludzi do pewnych czynów.
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Wypowiedzi jĊzykowe, jak to widziaá Cassirer, umoĪliwiają czáowiekowi
wyraĪanie uczuü, są one okrzykiem i zawoáaniem, co, uznaü moĪna za najwaĪniejszą
wáaĞciwoĞü ludzkiego jĊzyka.24 Wypowiedzi odnoszą siĊ jednak takĪe do rzeczy
fizycznych i są arbitralnymi znakami zaleĪnymi m.in. od konwencji, zwyczaju czy
nawyku.25
JĊzyk moĪe speániaü swe gáówne zadanie, jakim jest porozumiewanie siĊ ludzi, czego
warunkiem jest stosowanie przez nich pewnych reguá, poniewaĪ jest jedną z najtrwalszych
siá zachowawczych w kulturze. Przejawiają siĊ w nim jednakĪe dwie przeciwstawne
tendencje pozostając wzglĊdem siebie w równowadze. Są to tendencja zachowawcza oraz
tendencja zmiennoĞci prowadząca do odnowienia i odmáodzenia jĊzyka. Powolne i ciągáe
zmiany dĨwiĊkowe i semantyczne charakterystyczne są, jak wiadomo, dla historycznego
rozwoju jĊzyka. Zachodzą one przy przekazywaniu sáów i zwrotów jĊzykowych dzieciom
przez rodziców.26 JednakĪe jĊzyk charakteryzuje siĊ zmiennoĞcią, na przykáad fonetyczną,
analogiczną czy semantyczną.27 Zasadnicza róĪnica pomiĊdzy jĊzykami to róĪnica w
„widzeniu Ğwiata”, a nie róĪnica dĨwiĊków czy znaków.28
Cassirer w podsumowaniu Eseju o czáowieku stwierdzaá, Īe czáowiek jest nie
tylko stworzeniem spoáecznym; instynkt spoáeczny charakteryzuje przecieĪ juĪ np.
owady. SpoáeczeĔstwa, które tworzą ludzie, okreĞliá on jako spoáeczeĔstwa czynu, myĞli
i uczucia, podkreĞlając, Īe warunkami powstania wyĪszej formy spoáeczeĔstwa są jĊzyk,
mit, sztuka, religia, nauka, czyli Ğrodki, dziĊki którym formy Īycia spoáecznego,
odkrywane w przyrodzie organicznej, przechodzą w stadium ĞwiadomoĞci spoáecznej.
ĝwiadomoĞü spoáeczna czáowieka zaleĪy, zdaniem Cassirera, od podwójnego aktu, od
utoĪsamienia i od rozróĪnienia. Czáowiek moĪe uĞwiadomiü sobie swoją
indywidualnoĞü jedynie za poĞrednictwem Īycia spoáecznego. Czáowiek odkryá teĪ, jak
sądziá Cassirer, nowy sposób utrwalania swych dzieá i przekazywania ich z pokolenia na
pokolenie.29
Dalsze poglądy Cassirera na jĊzyk dają siĊ podsumowaü w nastĊpujących
stwierdzeniach: (1) dzieje ludzkoĞci w pewnym sensie rozpatrywaü moĪna jako dzieje
ludzkiego „Ğwiata symbolicznego”, (2) wszystkie formy mowy ludzkiej naleĪy uznaü za

doskonaáe, jeĞli w jasny i odpowiedni sposób wyraĪają uczucia i myĞli czáowieka, (3)
jednoĞü jĊzyka ludzkiego – wobec ogromnego zróĪnicowania jĊzyków na ziemi –
polega raczej na jednoĞci funkcjonalnej niĪ substancjalnej, co oznacza, Īe w Īyciu
pewnej spoáecznoĞci jĊzyki reprezentujące przeciwstawne systemy fonetyczne czy teĪ
morfologiczno-syntaktyczne speániają takie same zadania, (4) potrzeba uczenia siĊ nazw
przez dziecko jest naturalną potrzebą biologiczną, (5) przyswajając sobie jĊzyk, dziecko
uczy siĊ konstruowania pojĊü przedmiotów i porozumiewania siĊ ze Ğwiatem
obiektywnym; wokóá nazwy jako centrum i ogniska myĞli krystalizują siĊ spostrzeĪenia
i odczucia dziecka, a jĊzyk jako caáoĞü staje siĊ dla niego jakby bramą prowadzącą do
nowego Ğwiata, (6) jedną z podstawowych cech mowy jest klasyfikowanie, a sam akt
nadawania nazwy to wynik klasyfikowania; klasyfikacje spotykane w mowie ludzkiej
opierają siĊ na pewnych staáych i powtarzających siĊ elementach doĞwiadczenia
zmysáowego czáowieka; ogólne pojĊcia jĊzykowe mają oparcie w doĞwiadczeniu;
áączenie lub rozdzielenie danych postrzeĪeniowych zaleĪy od wolnego wyboru ukáadu
odniesienia, i dlatego nawet w jĊzykach blisko ze sobą spokrewnionych bądĨ
podobnych pod wzglĊdem strukturalnym nie ma nazw identycznych; (7) nazwa
przedmiotu nie ma związku z naturą przedmiotu, (chociaĪ niejednokrotnie podkreĞla
jakiĞ jego szczególny aspekt), (8) nazwy wystĊpujące w jĊzyku determinują ludzkie cele
i interesy, które nie są raz na zawsze ustalone i niezmienne, z drugiej zaĞ strony (9)
mowa ludzka zawsze przystosowuje siĊ do pewnych form Īycia ludzkiego i jest z nimi
wspóámierna; róĪnorodne klasyfikacje rzeczywistoĞci zawarte w jĊzyku wynikają z
róĪnorodnoĞci potrzeb ludzkich, zmieniających siĊ zresztą zaleĪnie od warunków
spoáecznych i kulturalnych, (10) mowa ludzka rozwija siĊ ze stanu pierwotnego,
stosunkowo konkretnego przechodząc do stanu bardziej abstrakcyjnego, w którym ma
miejsce tworzenie przez czáowieka pojĊü i kategorii uniwersalnych (Pierwsze nazwy
pojawiające siĊ u dziecka są nazwami konkretnymi, w cywilizacjach pierwotnych
przewaĪa zainteresowanie konkretnymi i szczegóáowymi aspektami przedmiotów).30
Pewnym podsumowaniem idei filozoficznych, tratujących porozumiewanie
jĊzykowe czáowieka jako jego wáaĞciwoĞü biologiczną a takĪe jako sposób nawiązywania i
utrzymywania kontaktu ze Ğrodowiskiem poprzez symbole, są poglądy Arnolda Gehlena
(1904-1976), przedstawiciela niemieckiej antropologii filozoficznej, nawiązującego do
zaáoĪeĔ amerykaĔskiego pragmatyzmu reprezentowanego zwáaszcza w filozofii i
psychologii Johna Dewey’a (1859-1952). Stosownie do stanowiska Gehlena miejsce
czáowieka w przyrodzie okreĞlane jest przez fakt, Īe jest on istotą aktywną, której dziaáanie
zmierza do przeksztaácania przyrody na wáasny uĪytek. Jest on „istotą kulturalną”, gdyĪ
„dziĊki rezultatom swojej przewidującej, planowanej i wspólnej dziaáalnoĞci, pozwalającej
mu w dowolnych warunkach naturalnych, Ğwiadomie i celowo zmienianych, wytwarzaü
techniki i Ğrodki swojej egzystencji”.31 Inteligentne i przewidujące zachowania czáowieka są
wymuszone przez okreĞlone wáaĞciwoĞci fizyczne. JeĞli chodzi o biologiczną stronĊ jĊzyka,
to jako ruch i klasa szczególnych, dĨwiĊkowo-motorycznych artykulacji, sprowadza go do
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24 WyraĪając przekonanie, Īe mowĊ trzeba wiązaü z pewnymi faktami biologicznymi Cassirer
nawiązywaá m.in. do Demokryta (c460-370), jako zwolennika tzw. „teorii okrzyków”.
PodkreĞlaá, Īe takĪe Darwin w pracy The Expression of the Emotions in Man and Animals
dowodziá, iĪ dĨwiĊki i dziaáania wyraĪające uczucia podyktowane są przede wszystkim pewnymi
potrzebami biologicznymi, a jĊzyk jest powszechnym darem przyrodzonym.
25 Por. Cassirer 1971/1977/1998 [1944]: 198-201.
26 Na przenikanie siĊ tendencji zachowawczych i tendencji innowacyjnych w przekazywaniu
generacyjnym jĊzyka wskazywaá Cassirer, powoáując siĊ na poglądy Hermanna Paula (1846–
1921). Por. Paul 1880.
27 Por. teĪ Cassirer 1971/1977/1998 [1944]: 205.
28 Cassirer (1971/1977/1998 [1944]: 207 i n.) powoáywaá siĊ na Wilhelma von Humboldta
(1767–1835), który uwaĪaá, Īe sáowa i reguáy tworzące jĊzyk, naprawdĊ istnieją tylko w toku
logicznie powiązanej mowy, a rozpatrywanie ich jako odrĊbnych caáoĞci wáaĞciwe jest wyáącznie
analizie naukowej. Wedáug Humboldta jĊzyk istnieje dziĊki wciąĪ ponawianemu wysiákowi
umysáu ludzkiego, aby z artykuáowanych dĨwiĊków zrobiü uĪytek dla wyraĪania myĞli; jĊzyk to
zatem energeia, czyli dziaáająca siáa, a nie ergon, czyli dzieáo.
29 Por. Cassirer 1971/1977/1998 [1944]: 350 i n.

30
31

Por. Cassirer 1971/1977/1998 [1944]: 207-230.
Zob. Gehlen 2001 [{1986} 1961 & 1957]: 80.
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biologicznego związku miĊdzy bodĨcem i reakcją.32 Obcowanie czáowieka z rzeczami
odbywa siĊ przez symbol; miĊdzy zachowanie czáowieka a rzeczywistoĞü wsuwa siĊ
„miĊdzyĞwiat” aktywnie ustanawianej symboliki. Specyficzna aktywnoĞü, w której dziĊki
dĨwiĊkom i jednoczeĞnie symbolom bodĨce tracą dramatyzm i są odsuwane na dystans a
niekiedy przybliĪają rzeczywistoĞü. DĨwiĊki i sáowa pozwalają sobą dowolnie
rozporządzaü, co daje moĪliwoĞü odnoszenia siĊ do przeszáoĞci, przyszáoĞci oraz tego, co
nieobecne. Dziaáanie w porozumieniu z kimĞ innym to dziaáanie powodowane w równym
stopniu przez wáasny Ğwiat wewnĊtrzny jak teĪ czyjeĞ wyobraĪenia i motywacje.
Nazywanie rzeczy jest zachowaniem aktywnym.33 Wedáug Gehlena czáowiek
charakteryzuje siĊ plastycznoĞcią i niestabilnoĞcią, jednak stworzone przez czáowieka
obyczaje, formy prawne, instytucje oraz jednorodnoĞü w Ğwiecie pracy ograniczają je.
PopĊd mowy, dąĪenie do ekspresji u maáego dziecka utrwala siĊ w artykulacjach, które są
mu podsuwane z zewnątrz, są wyznaczane przez Īycie spoáeczne.34
Przedstawione w niniejszym zestawieniu koncepcje dają wyobraĪenie o
wáaĞciwoĞciach jĊzykowych czáowieka jako istocie biologicznej a jednoczeĞnie
spoáecznej. Nauki empiryczne dostarczają dowodów przede wszystkim na to, Īe tak
czáowiek jak i jĊzyk wyksztaáciáy siĊ w procesie ewolucji, a jĊzyk przekazywany jest
podobnie jak inne wáaĞciwoĞci czáowieka w procesie ewolucji. To, co zdaje siĊ byü
oczywistą prawdą, to fakt, Īe jĊzyk związany ze ĞwiadomoĞcią i funkcjonujący na bazie
ĞwiadomoĞci, stanowi wáaĞciwoĞü pojedynczego czáowieka.
Podsumowując zebrane poglądy antropologów i filozofów moĪna powiedzieü, Īe
tym, co wyróĪnia czáowieka ze Ğwiata organizmów Īywych, jest jego zdolnoĞü do
kontaktowania siĊ z innymi, stanowiąca podstawĊ do wyksztaácenia siĊ Ğwiata
spoáecznego, wáaĞnie poprzez mówienie, chociaĪ porozumiewanie siĊ wáaĞciwe jest
caáemu Ğwiatu oĪywionemu. W stosunku do czáowieka jĊzyk jest zarówno zjawiskiem
fizjologicznym, akustycznym jak i psychicznym, bowiem istnienie jĊzyka jest związane
z procesami, jakie zachodzą w umyĞle i ciele mówiącego i sáuchającego (lub piszącego i
czytającego). Znaczenia przypisywane wyraĪeniom jĊzykowym i ich formom w
jednostkowych aktach porozumiewania mają charakter zmienny i podlegają stale
akceptacji Ğrodowiskowo-spoáecznej.
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