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• Jak przebiegała ewolucja 
od zwierzęcych kodów do ludzkiego języka?
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a. sygnały emitowane i odczytywane przez zwierzęta;
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Teza:

1. rozwiązanie grice'owskie jest nietrafne;

2. „ogniwem pośrednim” jest komunikacja ekspresywna.
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grice'owski model komunikacji jest być może trafny;     
nietrafny jest oparty na nim model ewolucji języka!

dygresje:

— „połowicznie” grice'owska komunikacja (OG bez NG); 

— kwestia jawności i krytyka modelu Millikan. 
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• akty / odruchowe reakcje i biologiczne symptomy 
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(→ dobór n. / rytualizacja & emulacja / uczenie się kulturowe); 

• jawnośćG / jawnośćE. 


