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Cele projektu: 
(1)  krytyczna analiza grice’owskiego programu 

 w filozofii języka i naukach o poznaniu; 
(2)  konstrukcja alternatywnego programu austinowskiego. 

Jedno z pytań:
• Za pomocą jakiej aparatury pojęciowej skonceptualizować 

zadanie ewolucjonistycznego wyjaśnienia pochodzenia 
zdolności językowych i komunikacyjnych? 
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1. Zastana sytuacja problemowa.
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oraz sygnałów ekspresywnych. 
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1. Zastana sytuacja problemowa.

Dwa zadania:
A. wyjaśnienie ewolucji mowy, 
B. wyjaśnienie ewolucji języka. 

2. Dorit Bar-On (2013, 2015) o ewolucji mowy i języka
→ koncepcja komunikacji ekspresywnej 

oraz sygnałów ekspresywnych. 

3. Podejście alternatywne:
heterogeniczność i modularność kompetencji komunikacyjnej,
semantyka rozszerzona i lokalna, nomotropizm, …
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1. Zastana sytuacja problemowa.

Dwa zadania:
A. wyjaśnienie ewolucji mowy, 
B. wyjaśnienie ewolucji języka. 

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
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3. ludzkie formy komunikacji. 

B. 1. zwierzęce systemy sygnałów,
2. ???
3. języki. 

Dygresja: Kwestie A i B można rozważać oddzielnie
(→ Chomsky, Sperber & Wilson, Sperber & Origgi).



1. Zastana sytuacja problemowa.

Dwa zadania:
A. wyjaśnienie ewolucji mowy, 
B. wyjaśnienie ewolucji języka. 

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

B. 1. zwierzęce systemy sygnałów,
2. ???
3. języki. 

Ważne: To, jak opiszemy 3 oraz 1, sugeruje sposób, 
w jaki będziemy opisywać 2.
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A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

Dominujący pogląd dotyczący istoty 3:
• niedookreślenie językowe i „bogactwo znaczenia”;
• koncepcja komunikacji inferencyjno-metapsychologicznej. 

→ Bach 1994, Carston 2002, Recanati 2004, 
Sperber & Origgi 2000, Wilson & Sperber 2012, …



1. Zastana sytuacja problemowa.

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

Dominujący pogląd dotyczący istoty 3:
• niedookreślenie językowe i „bogactwo znaczenia”;
• koncepcja komunikacji inferencyjno-metapsychologicznej. 

Tworząc X, nadawca N komunikuje coś odbiorcy O ztw:
• N ma intencję (i), aby za pomocą X wywołać u O reakcję R, 
• N ma intencję (ii), by O rozpoznał intencję (i), 
• N ma intencję (iii), by rozpoznanie przez O intencji (i) 

było dla O częściowym powodem do jej spełnienia. 
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(1) Mam wykład z pragmatyki. 
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(2) Piotr wygrał z Janem. 
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• mocy illokucyjnej. 

(3) Na górnej półce!
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(4) Otwórz okno!



1. Zastana sytuacja problemowa.

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

Dominujący pogląd dotyczący istoty 3:
• niedookreślenie językowe i „bogactwo znaczenia”;
• koncepcja komunikacji inferencyjno-metapsychologicznej. 

Niedookreślenie językowe: 
• tego, co powiedziane (znaczenia pierwotnego), 
• implikatury (znaczenia wtórnego), 
• mocy illokucyjnej. 

(5) Jestem głodny. 



1. Zastana sytuacja problemowa.

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

Teoria relewancji 
(Sperber & Origgi 2000, Wilson & Sperber 2012)

2. niejęzykowa komunikacja ostensywno-inferencyjna;

1. → 2. mind-reading, czyli zdolność do mentalizacji;
2. → 3. UG, I-languages.



1. Zastana sytuacja problemowa.

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

Teoria kooperatywnej komunikacji 
(Tomasello 1999, 2008)

2. zdolność symulacji (1999);
umiejętność podzielanej intencjonalności (2008);

1. → 2. uczestnictwo w joint attention frames (1999);
formułowanie intencji kolektywnych (2008);

2. → 3. usage-based grammar.
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1. Zastana sytuacja problemowa.

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

Stanowisko Adriany Schetz (2016):

1. → sygnał, …
3. → komunikat (intencja komunikacyjna, implikatury ...)

2. → współdzielenie pola uwagi, 
wolicjonalna aktywacja zachowania, 
intencja (proto-)komunikacyjna,
ekspresja (Bar-On 2013, 2015);
triangulacja (Davidson 1982). 



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

“Expression: Acts, Products, and Meaning” (→ EAPM), 
in: S. Gross, N. Tebben, and M. Williams (Eds.), Meaning
Without Representation. Essays on Truth, Expression,  
Normativity, and Naturalism, Oxford: OUP 2015, 180-209. ;

“Origins of Meaning: Must We ‘Go Gricean’?” (→ OoM), 
Mind & Language, 28(3), 2013, 342-375.
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2. → 3. pojawienie się języka, czyli problem B... 



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

2. komunikacja ekspresywna (→ KE);

1. → 2. pojawienie się KE; 
2. → 3. pojawienie się języka, czyli problem B... 

B. 1. zwierzęce systemy sygnałów,
2. ???
3. języki. 

2. niejęzykowe sygnały ekspresywne (→ SE); 

2. → 3. zastępowanie niejęzykowych SE językowymi SE. 
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SE:

≠ symptomy i przejawy stanów wewnętrznych;



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

SE:

≠ symptomy i przejawy stanów wewnętrznych;

wstyd → rumieniec 

strach → zwiększona potliwość

intensywne rozumowanie → szersze źrenice

kłamstwo → zmiana oporu galwanicznego skóry



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

SE:

≠ symptomy i przejawy stanów wewnętrznych;
≠ znaki intencjonalne w sensie Millikan;  



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

SE:

≠ symptomy i przejawy stanów wewnętrznych;
≠ znaki intencjonalne w sensie Millikan;  

→ rozszerzona percepcja (R.G. Millikan 1984, 2004)



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

SE:

≠ symptomy i przejawy stanów wewnętrznych;
≠ znaki intencjonalne w sensie Millikan;  
≠ wyznania oraz ekspresywy w sensie Searle’a.



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

SE:

≠ symptomy i przejawy stanów wewnętrznych;
≠ znaki intencjonalne w sensie Millikan;  
≠ wyznania oraz ekspresywy w sensie Searle’a.

Jest mi smutno. 
Boję się. 
Gratuluję!
Przepraszam!
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SE:



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

SE:

Play bow: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jf3Tzx1o    oIM

https://www.youtube.com/watch?v=Jf3Tzx1o
https://www.youtube.com/watch?v=Jf3Tzx1ooIM


2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

„Expressive  communication  is  a  form  of  social,
intersubjective,  world-directed  and  overt communicative
behavior that is naturally designed to enable expressers to
show  their  intentional  states of  mind  to  suitably endowed
observers,  so  as to  move them to  act  in  a  certain  ways
(toward the expresser or the object of her expressed state),
in part by foretelling the expresser's impending behavior.” 

(Bar-On, 2013: 360)
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observers,  so  as to  move them to  act  in  a  certain  ways
(toward the expresser or the object of her expressed state),
in part by foretelling the expresser's impending behavior.” 

(Bar-On, 2013: 360)
Aspekty SE:
• psychologiczny;

to show X to Y = to make X directly perceptable to Y;
showing without explicitly telling;
no intentional planning & intention recognition;
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„Expressive  communication  is  a  form  of  social,
intersubjective,  world-directed  and  overt communicative
behavior that is naturally designed to enable expressers to
show  their  intentional  states of  mind  to  suitably endowed
observers,  so  as  to  move them to  act  in  a  certain  ways
(toward the expresser or the object of her expressed state),
in part by foretelling the expresser's impending behavior.” 

(Bar-On, 2013: 360)
Aspekty SE:
• psychologiczny;
• semantyczny;

– quasi-referencja i quasi-predykacja;
– diadyczne i triadyczne interakcje;



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

„Expressive  communication  is  a  form  of  social,
intersubjective, world-directed  and  overt communicative
behavior that is naturally designed to enable expressers to
show  their  intentional  states of  mind  to  suitably endowed
observers,  so  as to  move them to  act  in  a  certain  ways
(toward the expresser or the object of her expressed state),
in part by foretelling the expresser's impending behavior.” 

(Bar-On, 2013: 360)
Aspekty SE:
• psychologiczny;
• semantyczny;
• pragmatyczny; 

– uptake & invited response (Austin 1975); 



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

„Expressive  communication  is  a  form  of  social,
intersubjective, world-directed  and  overt communicative
behavior  that is naturally designed to enable expressers to
show  their  intentional  states of  mind  to  suitably endowed
observers,  so  as to  move them to  act  in  a  certain  ways
(toward the expresser or the object of her expressed state),
in part by foretelling the expresser's impending behavior.” 

(Bar-On, 2013: 360)
Aspekty SE:
• psychologiczny;
• semantyczny;
• pragmatyczny; 
• czynnościowy i komunikacyjny;

→ podatność na kontrolę;



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

„Expressive  communication  is  a  form  of  social,
intersubjective, world-directed  and  overt communicative
behavior that is naturally designed to enable expressers to
show  their  intentional  states of  mind  to  suitably endowed
observers,  so  as to  move them to  act  in  a  certain  ways
(toward the expresser or the object of her expressed state),
in part by foretelling the expresser's impending behavior.” 

(Bar-On, 2013: 360)
Aspekty SE:
• psychologiczny;
• semantyczny;
• pragmatyczny; 
• czynnościowy i komunikacyjny;
• społeczny (→ naśladownictwo, zmienność). 
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Komentarze i zastrzeżenia:
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Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

A  dog’s  cowering  demeanor upon  encountering  another  will  show  to
a suitably endowed recipient the dog’s fear (kind of state),  how  afraid it is
(quality/degree of state), of what it is afraid (the state’s intentional object), and
how  it  is  disposed  to  act  –  e.g.,  slink  away  from  the  threat  (the  state’s
dispositional ‘profile’). Similarly for canine play bows. (OoM: 356)  
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Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

A  dog’s  cowering  demeanor upon  encountering  another  will  show  to
a suitably endowed recipient the dog’s fear (kind of state),  how  afraid it is
(quality/degree of state), of what it is afraid (the state’s intentional object), and
how  it  is  disposed  to  act  –  e.g.,  slink  away  from  the  threat  (the  state’s
dispositional ‘profile’). Similarly for canine play bows. (OoM: 356)  

Inasmuch  as  alarm and  food  calls,  as  well  as  other  expressive  signals,
express  states  that  are  themselves  directed  at  objects  and  features  of  an
animal’s environment as apprehended by the animal, a given alarm call can –
and often does – fulfil its communicative role by showing not only the animal’s
state (agitation, excitement, etc.) but also its intentional object. (OoM: 358)



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

Interakcje diadyczne: 
• play bow, 
• szczerzenie kłów, 
• kulenie się ze strachu, 
• … 
• nursing pokes (szturchanie ramienia matki). 



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

Interakcje triadyczne:
• sygnały alarmowe, 
• sygnalizowanie pożywienia, 
• … 



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

Interakcje triadyczne:
• sygnały alarmowe, 
• sygnalizowanie pożywienia, 
• … 

Ale nie sygnały gotowości do reprodukcji...



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

Hipoteza:
• w interakcjach triadycznych SE odgrywają inną rolę, 

niż w interakcjach diadycznych; 
• jedynie w wypadku tych drugich można mówić o KE.  
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[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

[# 2] Zastąpienie niejęzykowych SE językowymi SE 
jest osiągnięciem ewolucji kulturowej.



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

[# 2] Zastąpienie niejęzykowych SE językowymi SE 
jest osiągnięciem ewolucji kulturowej.

„Aaaaa!” → „Boli” → „Boli-mnie!” → „Boli-mnie-głowa!” 

„Och!” → „Borys!” → „Daj-Borysa!” → „Hania-chce-Borysa!”



2. Dorit Bar-On o ewolucji mowy i języka

Komentarze i zastrzeżenia:

[# 1] Czy KE obejmuje interakcje diadyczne, czy triadyczne? 

[# 2] Zastąpienie niejęzykowych SE językowymi SE 
jest osiągnięciem ewolucji kulturowej.

„Aaaaa!” → „Boli” → „Boli-mnie!” → „Boli-mnie-głowa!” 

„Och!” → „Borys!” → „Daj-Borysa!” → „Hania-chce-Borysa!”

→ Tomasello (1999) o „efekcie zapadki”; 
→ jak wyjaśnić syntaktyczną złożoność języka?



3. Podejście alternatywne

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 



3. Podejście alternatywne

A. 1. zwierzęce formy komunikacji, 
2. ???
3. ludzkie formy komunikacji. 

I. Założenie o heterogeniczności i modularności
kompetencji komunikacyjnej (→ KK). 

II. Alternatywne ujęcie zjawisk 
traktowanych jako formy niedookreślenia językowego:

• koncepcja semantyki rozszerzonej … 
• … i lokalnej. 

III. Nomotropizm. 



3. Podejście alternatywne

I. Założenie o heterogeniczności i modularności KK. 
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I. Założenie o heterogeniczności i modularności KK.

(6) a. Maciej wciąż był spóźniony. 
b. Za chwilę miał przyjechać Robert. 
c. Barbara była wkurzona. 

(7) Piotr przewrócił się. Jan pomógł mu wstać. 
(8) Piotr przewrócił się. Jan go popchnął. 

(9) a. Zenek nie ma dziewczyny.
b. Ostatnio często jeździ do Zielonej Góry. 

(10) a. Mam ochotę na pizzę. 
b. Za rogiem jest niezła restauracja. 
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3. Podejście alternatywne

I. Założenie o heterogeniczności i modularności KK.

(6) a. Maciej wciąż był spóźniony. 
b. Za chwilę miał przyjechać Robert. 
c. Barbara była wkurzona. Kahneman 2012

(7) Piotr przewrócił się. Jan pomógł mu wstać. 
(8) Piotr przewrócił się. Jan go popchnął. 

(9) a. Zenek nie ma dziewczyny.
b. Ostatnio często jeździ do Zielonej Góry. 

(10) a. Mam ochotę na pizzę. 
b. Za rogiem jest niezła restauracja. 

Asher and Lascarides 2003
→ Zasada maksymalizacji spójności. 
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3. Podejście alternatywne

II. Alternatywne ujęcie zjawisk 
traktowanych jako formy niedookreślenia językowego:

• koncepcja semantyki rozszerzonej … 
• … i lokalnej. 

(11) a. Jestem głodny!
b. Dziwne. 
c. Przed godziną był obiad. 
d. W lodówce jest kawałek pizzy. 

Witek 2015a, 2015b



3. Podejście alternatywne

III. Nomotropizm 

→ Amadeo G. Conte i jego uczniowie; 

→ reinterpretacja eksperymentu Tomasello i współpracowników. 



3. Podejście alternatywne

Gary Stix, To „coś”, Świat Nauki, 2014, 10 (278), 50-57.
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Warneken, Chen and Tomasello 2006

Przedmiot badania: 
• zdolność tworzenia i utrzymywania wraz z innymi 

wspólnego celu;
• ta zdolność umożliwia elastyczne formy koordynacji. 



3. Podejście alternatywne

Warneken, Chen and Tomasello 2006

Przedmiot badania: 
• zdolność tworzenia i utrzymywania wraz z innymi 

wspólnego celu;
• ta zdolność umożliwia elastyczne formy koordynacji. 

Uczestnicy: 
• 32 dzieci w wieku od 18 do 24 miesięcy;
• 3 szympansy wychowywane przez ludzi.



3. Podejście alternatywne

Rozwiązanie problemu wymagające różnych, 
choć komplementarnych ról (działań).



3. Podejście alternatywne

Hipoteza: 
• w zadaniu z windą oraz jego „zabawowymi” odpowiednikami 

dochodzi do głosu nomotropizm. 



Dziękuję za uwagę


