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SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ POŚWIĘCONEJ 
ZAGADNIENIU POCHODZENIA MOWY LUDZKIEJ

(ATK, 26 KW IETNIA 1976 r.)

W A kadem ii Teologii Katolickiej w  W arszawie dnia 26 kw ietn ia 
1976 r. odbyło się z in ic ja tyw y Podsekcji Filozofii Przyrody, działa
jącej w  ram ach Sekcji Filozoficznej Pracow ników  Naukowych Wyż
szych Zakładów  Teologicznych, sesja naukow a poświęcona problem owi 
gemezy mowy ludzkiej. O tw arcia sesji i w prow adzenia do podjętej 
p roblem atyki dokonał ks. prof, d r K azim ierz Kłósak, dziekan W ydzia
łu Filozofii Chrześcijańskiej ATK. On też przewodniczył w  czasie ob
rad. Na posiedzeniu naukow ym  wygłoszono trzy  odczyty: 1 Ks.
dr Franciszek Rosiński: Próby nauczenia szym pansów  m ow y ludzkiej; 
2. Ks. doc. d r hab. Tadeusz W ojciechowski: Zagadnienie początków  
m ow y ludzkie j;  3. Ks. d r Józef M. Dołęga: Filozoficzne im plikacje
naukowego ujęcia zagadnienia pochodzenia m ow y ludzkiej.

1.1. W ykład Franciszka Rosińskiego dotyczył podejm ow anych prób  
nauczania szym pansów  mowy ludzkiej. P róby  te  okazały się w  osta
teczności mało skuteczne. Przyczynę bezsilności w  nauczeniu szym pan
sów mowy artykułow anej dostrzegano: a) w  odm iennej niż ludzka 
m orfologii ap a ra tu  artykulacyjnego, b) w  b raku  w  ich mózgowiu od
pow iednika ośrodka motorycznego mowy. Takie jednak  ustalenia oka
zują się dziś mało zadow alające. Dlatego niektórzy badacze w ysuw ają 
tezę, że charak te r i zrozum ienie  em itow anych sygnałów  w okalnych 
jest u m ałp  uw arunkow any w  znacznej m ierze genetycznie i że ich 
porozum ienie się akustyczne spełnia raczej funkcję pomocniczą dla 
kom unikacji gestowo-m im icznej.

Skuteczniejszą m etodą prowadzącą do naw iązania przez człowieka 
kontak tu  z szym pansam i okazało się nie uczenie ich mowy ludzkiej, 
ale uczenie znaków  uproszczonego języka migów dla głuchoniem ych 
ASL (A m erican Sign Language). Tak np. w  stosunkowo krótkim  cza
sie szym pansica W ashoe po trafiła je naśladow ać na tyle, że jej dzie
cinny sposób gestykulacji s ta ł się zrozum iały dla innych obcych osób



głuchoniem ych. Przypuszcza się, że w łaśnie taka m etoda kom uniko
w ania się z m ałpam i zostanie w przyszłości udoskonalona i okaże się 
dość skuteczna.

Należałoby jeszcze nadm ienić, że rozwój biologiczno-behawioralny 
m ałp  odbywa się znacznie szybciej niż u człowieka, co nie pozostawa

łoby bez w pływ u na czas wcześniejszego rozpoczęcia procesu przy
sw ajan ia sobie znaków ASL.

Również dość skutecznie zarysow uje się próba kom unikow ania się 
za pomocą języka ASL pomiędzy m ałpam i.

Ciekawą m etodę kom unikow ania się z m ałpam i zastosowali P rem ack 
i Rum baugh. Pierw szy badacz uczył 5-letnią szym pansicę Sarę „czy
tan ia i p isania za pomocą różnorodnych figu r i kolorowych klocków 
z plastiku, z których każdy przedstaw iał jak iś w yraz”. Zdobycze 
osiągnięte na tej drodze zostają jednak  przez Prem acka poddane in 
te rp re ta c ji antropom orfizującej, k tó ra  musi budzić dość poważne za
strzeżenia.

Drugi badacz, Rum baugh, nauczył 2,5-letnią szympansicę Lanę posłu
giw ania się oznakow anym i k law iszam i 'elektronicznej maszyny cyfro
wej, dzięki czemu zwierzę mogło ujaw nić swoje postulaty pod ad re
sem opiekuna.

F. Rosiński w  w ykładzie swoim doszedł do konkluzji, iż mowa a r ty 
kułow ana, kitóra jest ściśle zw iązana z m yśleniem  abstrakcyjnym , sta 
nowi nadal granicę odróżniającą człowieka od zwierząt.

1.2. T. W ojciechowski w  swoim erudycyjnym  referacie wskazał, 
iż zagadnienie początków mowy ludzkiej, mimo wielu wysiłków po
dejm ow anych w  tym  zakresie przez antropologów, neurologów, psy
chologów, biologów, lingwistów  i innych badaczy, pozostaje nadal 
w  sferze hipotez m niej lub więcej praw dopodobnych. Ew entualne roz
w iązanie tego problem u nie będzie dziełem jednej dyscypliny nauko
w ej, ale zespołu dyscyplin. Słowem problem  początków mowy ludz
kiej — to zagadnienie interdyscyplinarne. P relegent s ta ra ł się w  swoim 
odczycie zanalizować w sposób krytyczny dw ie spraw y: a) sposób 
pow stania mowy ludzkiej, b) czas pow stania m owy artykułow anej. 
Innym i słowy dw a zasadnicze py tan ia dom agają się adekw atnej odpo
wiedzi: jak  pow stała m ow a ludzka? i kiedy pow stała owa mowa? 
Jedyną  możliwość odpowiedzi na te dwa pytan ia T. W ojciechowski 
dostrzega na drodze w nikliw ych i szczegółowych rozw ażań teorii ewo
lucji, k tórej w łaściw e są — jego zdaniem  — dwa ustalenia: a) ciąg
łości rozw oju mowy, b) novum  ewolucyjnego.

Stosownie do pierwszego ustalenia, ciągłość rozwoju mowy rea li
zow ała się od aw erbalnych środków  kom unikacji, czyli od dźwięków 
zwierzęcych, poprzez proces sem antyzacji u zw ierząt, do m owy a r 
tyku łow anej u człowieka.



Novum ewolucyjne z zakresu drugiego ustalenia znajdu je sw oją przy
czynę w  duchowej stronie człowieka. Owym novum  jest trancendencja 
mowy ludzkiej. T ranscendencja ta  stanow i barie rę  n ieprzekraczalną dla 
zwierząt.

1.3. Odczyt J. Dołęgi składał się z dwóch części. W pierw szej części 
prezentow ał naukow e ujęcie zagadnienia genezy mowy ludzkiej, ak
centując szczególnie te  fak ty  i problem y, k tóre są b rane pod uwagę 
w  tej płaszczyźnie poznawczej. Przez „naukow e ujęcie” prelegent ro
zum ie poznanie z zakresu szczegółowych nauk  form alnych i realnych. 
W te j części odczytu J. Dołęga podał charak terystykę system ów  ko
m unikacyjnych u zw ierząt, w skazał na biologiczne i środowiskowe pod
staw y mowy ludzkiej oraz naw iązał do kopalnych św iadectw  filoge
netycznego rozw oju mowy artykułow anej.

W drugiej części odczytu au to r przedstaw ił im plikacje filozoficzne 
ty p u  redukcyjnego naukowego ujęcia zagadnienia pochodzenia mowy 
ludzkiej. Im plikacje filozoficzne, a zwłaszcza ontologiczne, zostały utoż
sam ione z podtekstem  filozoficznym opracow ań nauk  em pirycznych. 
Poprzez ukazanie zarówno cech języka ludzkiego, jak  i nakreślenie 
ogólnej teorii znaku, oraz poprzez podanie szczegółowej charak terysty 
ki sposobu poznawczego ujm ow ania relacji przez zw ierzęta i ludzi — 
prelegent dochodzi do sform ułow ania bezy, że zdolność bezpośredniego 
poznania relacji w  sposób abstrakcyjny i ogólny stanow i fundam ent 
mowy ludzkiej. Zw ierzęta natom iast —· w  przeciw staw ieniu do czło
w ieka — postrzegają relacje pośrednio, to znaczy poprzez aktualne 
i konkretne pole postrzegania i w  obrębie tego pola. Pośrednie pozna
nie relacji nie w ystarcza jednak do pow stania mowy ludzkiej.

Jeśli uznać tezę Tomasza z A kwinu, że sposób działania czegokol
wiek stosuje się do jego sposobu istnienia, to należy stw ierdzić, iż 
jeżeli bezpośrednie ujm ow anie relacji w  sposób abstrakcyjny  i ogól
ny nie w ykazuje żadnych zjawiskowych cech m aterii, to i podmiot 
w arunku jący  ten  sposób działania, w swoim  bycie, pod pewnym 
względem, w ykracza poza m aterię pierw szą zaktualizowaną.

2. W dyskusji nad w ykładem  F. Rosińskiego poruszono spraw y na
stępujące:

a) Iden tyfikacja biologiczna różni się zasadniczo od identyfikacji 
o charakterze logicznym. Zwierzę zdolne jest do konkretnego w yod
rębnienia siebie od otoczenia, czyli może zdobyć się na ak t tożsamości 
biologicznej. Nie jest ono jednak  zdolne do logicznej identyfikacji sie
bie, gdyż taka identyfikacja nie jest m ożliwa bez abstrakcji ścisłej. 
Przeżycie „ja” jest charakterystyczne tylko dla człowieka (K. Kłósak);

b) Podstaw ą odróżnienia człowieka od zwierzęcia jest zdolność ludz
ka do abstrakcji ścisłej oraz zdolność do uogólniania. Genezy mowy 
ludzkiej nie należy separować od posiadania takiej zdolności. Dla zwie



rząt m ogą istnieć znaki będące sym bolam i, ale jest to ich istnienie 
na bazie konkretnych skojarzeń, a nie przy udziale abstrakcji ścisłej 
w  ram ach  funkcji sem antycznej. N ie m ożna pozytywnie udowodnić, że 
tylko człowiek jest zdolny do abstrakcji ścisłej, ale też nie m am y do
wodów, że zwierzę jest zdolne do tak iej ab strakcji;

c) W obrębie pośredniego poznania re lacji przez zw ierzęta jest na
w et m iejsce na ich jakąś twórczość. Je st to  jednak  pośrednie postrze
ganie re lacji w  ram ach  zmysłowego konkretu  i poprzez niego.

Po referacie T. W ojciechowskiego w yw iązała się długa i żarliw a 
dyskusja, w k tó rej podkreślono, że:

a) P relegenta określenie mowy jako „porozum iewanie się i przekaz 
in form acji” jest zbyt ogólnikowe i może prowadzić do akceptacji nie
adekw atnej definicji mowy ludzkiej. Mowa ludzka jest układem  zna
ków będących sym bolam i oraz zespołem reguł um ożliw iających posłu
giw anie się tym i znakam i (K. Kłósak);

b) W referacie T. W ojciechowskiego nie sprecyzowano ściśle, co na
leży rozum ieć przez „abstrakcję” i „proces sem antyzacji u zw ierząt”. 
Przecież św iat usensowiony nie istn ieje dla zw ierząt. Św iat sensu — 
to św iat ludzki. F unkcja sem antyczna oznaczania czegoś nie da się po
myśleć bez ab s trak c ji w łaściwej człowiekowi (K. Kłósak).

T. W ojciechowski, odpow iadając na głosy dyskusji, wskazał, iż celowo 
przyjął szerokie określenie mowy, by nie w prow adzać linii dem arka- 
cyjnej pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Również należy podkreślić, 
że ostatn im i la ty  zmieniło się znacznie podejście do badanej psychiki 
zw ierząt. P rzejaw y psychiki u zw ierząt nie mogą być w yjaśniane 
przez człowieka jedynie w  oparciu o schem at: nagroda-kara, ale dziś 
mówi się naw et o pew nym  „partnerstw ie” m iędzy zwierzęciem a czło
wiekiem.

D yskusja po prelekcji J. Dołęgi sta ła  się okazją do określenia z fe
nomenologicznego punk tu  w idzenia tego, co m ateria lne i tego, co du
chowe. M aterialne jest to, co jest zdeterm inow ane ilościowo, co posia
da s tru k tu rę  ilościową. Za duchow e zaś można uważać to, co jest 
pozbawione w szelkiej s tru k tu ry  ilościowej.

P rzejaw y psychiki zwierzęcej w ykazują jakąś stru k tu rę  ilościową. 
To natom iast, co właściwe jest człowiekowi przy  procesie abstrakcji 
ścisłej nie zaw iera s tru k tu ry  ilościowej.

Na tym  zakończono sesję naukow ą. Ks. Dziekan K. K łósak podzię
kow ał prelegentom  i wszystkim uczestnikom  sesji. Ci, którym  czas 
pozwalał, pozostali jeszcze w  sali, aby obejrzeć przezrocza dotyczące 
prób nauczania szym pansów mowy ludzkiej.
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