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Przedstawiony poniżej czwarty, ostatni z tomów Prolegomenów, jest 
swoistym łącznikiem między nimi, a kolejnym planowanym cyklem: 
kilkutomową Historią komunikacji społecznej. Przypomnijmy, że 

w dwóch pierwszych tomach Prolegomenów zaprezentowałem swój spo-
sób rozumienia komunikacji społecznej i omówiłem problemy wiążące się 
z badaniem jej historii. Realizują więc one podstawowe zadania wstępu 
do konkretnego opracowania: określenie zakresu pracy i sposobu ujęcia 
problemu, krytyczne omówienie źródeł i opracowań. Dwa kolejne tomy 
stanowią odpowiednik rozdziału wstępnego. W poprzednim tomie ukaza-
łem ewolucyjny rodowód człowieka współczesnego, w tym zwłaszcza ewo-
lucyjne podstawy komunikacji. Akcentowałem przy tym problem nacisku 
selekcyjnego na adaptacje fundamentalne dla powstania mowy (w tym sen-
sie już w tym tomie przedstawiłem początki komunikacji). W niniejszym 
tomie charakteryzuję psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji, 
a więc te cechy psychiczne i fizyczne człowieka, które są efektem pro-
cesów ewolucyjnych i (współ)decydują o typowych dla naszego gatunku 
sposobach komunikacji. Omawiam zatem efekty procesów zarysowanych 
w poprzednim tomie, tym samym kładąc podstawy pierwszemu tomowi 
Historii, w którym zamierzam napisać o genezie mowy i ufundowanej na 
niej kulturze pierwotnie oralnej.

Wypada mi powtórzyć, jak czyniłem to w odniesieniu do poprzednich 
tomów, że traktuję Prolegomena jako rodzaj bardzo obszernego wykładu, 
nie wychodzę bowiem w zasadzie poza ustalenia funkcjonujące w obie-
gu naukowym. Staram się jednak łączyć w spójną całość osiągnięcia róż-
nych dyscyplin, w tym wypadku w większości dających się ująć w formułę 
kognitywistyki, ale w istocie bardzo od siebie odległych, jak neuronauka 
(neuroscience), psychologia poznawcza czy językoznawstwo. Przy czym za 
kognitywistą Pawłem Gładziejewskim (2015: 16) i filozofem komunikacji 
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Janem Pleszczyńskim (2006: 176) używam terminu kognitywistyka w rozumieniu 
„nauki kognitywne” („nauki o poznaniu”), choć niektórzy autorzy rozgraniczają 
zakresy tych pojęć. Tak rozumiana kognitywistyka to interdyscyplinarna nauka1, 
w ramach której „(między innymi) filozofowie, neuronaukowcy, psychologowie, 
specjaliści od sztucznej inteligencji i językoznawcy podejmują wspólny wysiłek, 
aby dostarczyć stricte naukowego (naturalistycznego) wyjaśnienia procesów po-
znawczych i umysłowych”. (Gładziejewski, 2015: 11)2. 

Szczególnie interesujące, ale też problematyczne, jest tu określenie rela-
cji między kognitywistyką a neuronauką (czy też neuronaukami). Ta ostatnia 
rozwinęła się w latach 80. i 90. XX wieku. Współcześnie okrzepła3 na tyle, że 
weszła na teren humanistyki – powstały m.in. neuroarcheologia, neuroprawo, 
neuroestetyka, filozofia neuronauk, neurofilozofia. Co szczególnie istotne dla 
mego opracowania, powstała także cognitive neuroscience, które to określenie 
(niekiedy pisane w liczbie mnogiej) tłumaczy się na polski jako neuronauka po-
znawcza, neurokognitywistyka czy neuronauka kognitywna. (Hohol, 2013: 11, 
19; Ramachandran, 2012: 9-11). Zdaniem kognitywisty Mateusza Hohola (2013: 
21-22) relacje między neuronauką poznawczą a kognitywistyką zależą od spo-
sobu rozumienia tej drugiej: czy ujmujemy ją wąsko, czy szeroko. Kognitywi-
styka sensu stricto jest stosunkowo wąskim programem badawczym związanym 
z teoriami obliczalności, komputacją, sztuczną inteligencją (Artifficial Intelli-
gence: AI). Zgodnie z paradygmatem komputerowym (gdzie mózg pojmowany 
jest jako hardware, a umysł jako software) zakłada możliwość komputerowego 
modelowania procesów poznawczych – w późniejszym okresie wraz z domina-
cją koneksjonizmu dominowało modelowanie funkcji poznawczych za pomocą 
sztucznych sieci neuronowych. Tak pojęta kognitywistyka w zasadzie pokrywa się 

1 Oczywiście należy pamiętać o wątpliwościach co do samej idei interdyscyplinarności nauki, 
dla niektórych autorów będącej wyrazem chaosu intelektualnego, nieumiejętności sprecyzo-
wania pola badawczego i metod właściwych dla uprawianej dyscypliny. Jak zauważa, doko-
nując radykalnej krytyki stanu polskiej politologii, Ryszard Skarzyński (2012: 153) „bardzo 
trudno byłoby sformułować zdolną oprzeć się elementarnej krytyce teorię i metodologię 
badań interdyscyplinarnych”. Jego zdaniem badania należy prowadzić w zakresie dyscyplin, 
wykorzystując właściwe im metody, ale też odwołując się do innych dyscyplin jako do nauk 
pomocniczych. Tak też się na ogół dzieje w zakresie prac wykorzystywanych w tym tomie.

2 Z kolei hiszpański kognitywista David Casacuberta (2007: 98) dowodzi, że nauki kogni-
tywne: „Mówiąc w skrócie, jest to grupa dyscyplin naukowych, do której należą: Sztuczna 
Inteligencja, psychologia kognitywna, lingwistyka, filozofia, nauki o mózgu, antropologia 
oraz kilka innych dziedzin o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalających zrozumieć, 
czym jest i jak funkcjonuje umysł”. 

3 Przejawem umacniania się pozycji neuronauki jest też upowszechnienie się samego terminu: 
neuroscience tłumaczone było jako neurobiologia czy nawet neurologia. (Jaśkowski, 2009: 
16). Terminy te bywają stosowane zamiennie – amerykański filozof Mark Johnson (2015: 10, 
73) pisze o kognitywistycznych naukach neurologicznych, ale i o kognitywnej neuronauce. 
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z neurobiologią4. Natomiast pod pojęciem kognitywistyki sensu largo rozumie au-
tor (Hohol, 2012: 20) „multidyscyplinarne przedsięwzięcie obejmujące wachlarz 
różnorodnych dziedzin, takich jak: filozofia, logika, psychologia, neuroscience 
(w tym także neuronauka poznawcza), nauki komputerowe (computer science), 
lingwistyka (zarówno generatywna, jak i kognitywna), fizyka (w szczególności 
fizyka kwantowa), nauki ewolucyjne oraz antropologia fizyczna i kulturowa. 
Wykorzystanie wszystkich tych dyscyplin jest podporządkowane wspólnemu 
– ale zarazem bardzo ogólnemu – celowi, jakim jest lepsze poznanie procesów 
poznawczych człowieka oraz innych zwierząt. Mówiąc jeszcze ogólniej: kogni-
tywistyka próbuje zrozumieć, jak działa umysł”. 

Niektóre z wymienionych dyscyplin, jak fizyka, nie wchodzą w zakres mego 
opracowania. Innym poświęciłem wiele uwagi w poprzednich tomach Prolego-
menów, w tym zaś koncentruję się na ustaleniach psychologii poznawczej, neuro-
nauki i językoznawstwa, przy czym syntetyzowanie ustaleń autorów operujących 
w zakresie poszczególnych dyscyplin było o wiele trudniejsze. Nakładanie się 
na siebie tendencji do wyodrębniania nowych dyscyplin i subdyscyplin z jednej 
strony, a do ich ujmowania w ramach wspólnych kategorii z drugiej strony utrud-
nia precyzyjne klasyfikowanie autorów i ich koncepcji (zauważmy, w jak wielu 
wypadkach autorzy działają w ramach kilku subdyscyplin a nawet dyscyplin). 
Wystarczy przywołać przykład neurokognitywistyki społecznej (social cognitive 
neuroscience), która „chce łączyć kompetencje poznawcze neuronauki, psycho-
logii i pozostałych nauk społecznych”5 (Przybysz, 2009: 135), ale sama przecież 
przyczynia się do rozdrobnienia neuronauki (poznawczej). 

4 Inne stanowisko zajmuje, również stosujący zawężające pojmowanie kognitywistyki, filozof 
i psycholog Szymon Wróbel (2010b: 29-30, 54). Jego zdaniem nie każdy, kto zajmuje się 
procesami poznawczymi, jest kognitywistą. Autor odróżnia kognitywizm od neurofizjologii 
(czy też od neurosciences), behawioryzmu, fenomenologii czy psychoanalizy. Interesuje 
się przy tym kognitywizmem jako sposobem uprawiania psychologii – konstatując, że nie 
można jednoznacznie rozpoznać kognitywisty wśród psychologów. Uznając za podstawową 
formę kognitywizmu klasyczną wersję teorii komputacyjnej, nie wyklucza jednak z niego 
koneksjonizmu – w odróżnieniu np. od chilijskiego biologa i filozofa Francisco J. Vare-
li (1946-2001), amerykańskiej psycholog Eleanor Rosch i amerykańskiego filozofa Evana 
Thompsona, którzy w 1991 roku, we wspólnie napisanej książce, wyróżnili trzy odłamy nauk 
o poznaniu: kognitywizm, koneksjonizm i enaktywizm. (Wróbel, 2010b: 36).

5 Filozof Bartosz Brożek (2012: 285), pisząc o multidyscyplinarności neuronauki przejawia-
jącej się m.in. w korzystaniu z metod właściwych innym dyscyplinom, wskazuje, że „Dla 
przykładu, stosunkowo nowa dziedzina, jaką jest social neuroscience, korzysta z tak różnych 
technik badawczych, jak metody analizy hormonalnej, elektromiografia, eksperymenty 
psychologiczne przeprowadzane na pacjentach z ubytkami mózgu, eksperymenty psycho-
logiczne z udziałem osób dotkniętych autyzmem, metoda potencjałów skojarzonych ze 
zdarzeniem (ERP), tomografia pozytronowo-emisyjna, obrazowanie funkcjonalnym rezo-
nansem magnetycznym (fMRI), sztuczne sieci neuronowe, metody biologii molekularnej, 
anatomii porównawczej czy psychologii rozwojowej i inne”. 
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Zgodnie z koncepcją Prolegomenów starałem się możliwie wnikliwie omówić 
podejmowane problemy, odsyłając przy tym czytelników do opracowań, w któ-
rych znaleźć mogą rozwinięcie tez prezentowanych w mojej pracy. Oczywiście, 
podobnie jak w poprzednich tomach, ze względu na wielką liczbę publikacji 
wchodzących potencjalnie w zakres kwerendy, musiałem zadowolić się lekturą 
części dostępnych prac. Dydaktyczny cel książki spowodował, że dużą rolę przy jej 
przygotowaniu odgrywały teksty omawiające stan badań, syntetycznie traktujące 
pewne kwestie. Dość szeroko uwzględniłem artykuły zamieszczone w periody-
kach naukowych, prezentujące najnowsze ustalenia. Musiałem też, częściej niż 
wcześniej, odwoływać się do poprzednich tomów Prolegomenów – pewne zawarte 
tam informacje są potrzebne do zrozumienia niniejszych wywodów.

Zakres pracy określa przyjęty tu sposób rozumienia kategorii „psychosoma-
tyczny”. W pracach z dziedziny medycyny termin ten oznacza wpływ psychiki 
na ciało, a więc np. choroby somatyczne spowodowane przez czynniki psychicz-
ne, takie jak depresja. Dostrzega się też odwrotną zależność, pisząc o chorobach 
somatopsychicznych. (Roszyk, 2009: 85). W obu wypadkach traktuje się somę 
i psyche jako osobne byty (co wymagałoby użycia w kluczowej kategorii dywizu: 
psycho-somatyczne). Przyjmuję tu jednak inne stanowisko, opowiadając się po 
stronie tych autorów, którzy (o czym mowa w pracy) odrzucają podejście duali-
styczne, promując koncepcje umysłu ucieleśnionego, czy świadomego swego ciała.

Tradycyjnie problemów przysparza mi posługiwanie się pojęciami mowy6 
i języka. Przypomnijmy (Mich, 2014a: 171-175), że zdaniem wielu językoznawców 
mowa nie jest tożsama z językiem, jest bowiem tylko jedną z form jego użycia 
(obok pisma). Somatyczne podstawy mowy (aparat głosowy) ukształtowały się 
przy tym najprawdopodobniej niezależnie od neuronalnych podstaw języka. Mowa 
i język są czym innym, wymagają innych dyspozycji. Mowa to umiejętność wy-
dawania szczególnych dźwięków, a więc nadawania odpowiedniego kształtu mię-
śniom traktu wokalnego. Język to zdolność rozumienia usłyszanych wypowiedzi 
oraz zdolność budowania zdań. Stąd np. na gruncie logopedii trzeba rozłącznie 
badać, zdefiniowane przez amerykańskiego językoznawcę Noama Chomsky’ego, 
kompetencję językową (właściwość umysłu jednostki) i wykonanie (działanie ję-
zykowe – mówienie). (Panasiuk, 2012: 173-174). Dlatego, pisząc np. o budowie 
aparatu głosowego, poruszam kwestie związane z mową, a niekoniecznie z języ-
kiem. Także kwestie neuronalnego sterowania aparatem artykulacyjnym można 
by próbować wyłączyć z rozważań nad językiem. Tak się jednak nie dzieje, czego 

6 Językoznawca Stanisław Grabias dowodzi, że mowa to „zespół czynności, jakie przy udziale 
języka wykonuje człowiek, poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym 
uczestnikom życia społecznego”. (Cyt. za Panasiuk, 2012: 178). Nie chodzi więc tylko o pro-
dukowanie i percepcję tekstu, ale też o poznawcze i społeczne funkcjonowanie człowieka. 
A na ogół pomija się te aspekty, definiując mowę jako komunikacyjne zachowanie człowieka, 
albo biologicznie uwarunkowany proces mówienia. 
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przykładem opracowania dotyczące neurologicznych podstaw języka, w tym afazji. 
Nie miałoby to także większego sensu na gruncie mego wywodu, którego celem 
jest m.in. przygotowanie podstaw dla omówienia kultury pierwotnie oralnej, czyli 
takiej, gdzie nie funkcjonowało pismo, a więc także czynności pisania i czyta-
nia, które dziś stanowią „wtórną w stosunku do mowy formę porozumiewania 
się językowego [...]”. (Panasiuk, 2012: 87). Tak więc będę, w ramach tego tomu, 
zamiennie posługiwał się pojęciem mowy i języka. Takie rozwiązanie ma silne 
podstawy w tradycji językoznawstwa, które w wielkiej mierze koncentruje się na 
języku fonicznym (mówionym).

Realizuję podjęty temat, wychodząc od całościowych ujęć problemów ana-
tomicznych czy neurologicznych, ale staram się zaakcentować te kwestie, które 
są najbardziej przydatne dla całego wywodu, niektóre zaś pomijam lub traktuję 
marginalnie. Tak na przykład nie piszę szeroko o pamięci (jej rodzajach i funkcjo-
nowaniu) czy uwadze; przyjmuję je po prostu za ważne zmienne. Nie przedsta-
wiam tu całościowego ujęcia ustaleń psychologii poznawczej. Nie podejmuję się 
też precyzyjnego definiowania takich pojęć, jak świadomość czy myślenie – choć 
nie mogę nie odnieść się np. do pojęcia umysłu.

Podobnie jak poprzedni, ten tom składa się z trzech części. W pierwszej 
z nich (Aparycja) przypominam, w rozdziale pierwszym, jakie wyzwania ewolucyj-
ne wpływały na kształtowanie się naszych ciał, koncentrując się na kwestii doboru 
płciowego, w poprzednim tomie jedynie zasygnalizowanej. Szeroko przedstawiam, 
w rozdziale drugim, te główne cechy ludzkiej anatomii, a w pewnej mierze także 
fizjologii, które mają największe znaczenie dla komunikacji społecznej, podkre-
ślając szczególne znaczenie twarzy. Unikam przy tym nadmiernej szczegółowości 
opisów anatomicznych, akceptowalnej w podręcznikach dla studentów medycyny, 
ale nie w Prolegomenach do historii komunikacji społecznej, a zarazem poruszam 
także kulturowe aspekty omawianych zjawisk, wskazując na pewne tendencje 
w zakresie ewaluacji i praktyki posługiwania się ciałem jako medium.

W części drugiej (Mowa) zajmuję się (w rozdziale trzecim) anatomią i funk-
cjonowaniem ludzkiego aparatu głosowego, warunkującego posługiwanie się 
mową. Omawiam też (w rozdziale czwartym) neuronalne podstawy mowy czy 
też raczej ich koncepcje, sytuujące się między holizmem i różnymi wersjami teorii 
lokalizacyjnych. Rozważam problem natywizmu, w tym funkcjonowania modułu 
językowego.

Trzecia, najobszerniejsza (składająca się z trzech rozdziałów), część pracy 
(Kognicja) poświęcona jest procesom poznawczym. Rozdział piąty traktuje o funk-
cjonowaniu naszego aparatu zmysłowego i kwestii przekształcania napływających 
do receptorów bodźców w percepcje. Wiąże się z tym problem sposobu katego-
ryzowania świata i tworzenia jego mentalnych reprezentacji, a także operowania 
nimi. Chodzi więc o to, w jaki sposób myślimy. W rozdziale szóstym przedstawiam 
spory na temat tego, w jakim nośniku odbywa się nasze myślenie (przyjmuje się 
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bowiem w nauce, że myślenie zawsze odbywa się w jakimś nośniku, który uciele-
śnia myśl, konstytuuje ją). Pod uwagę biorę trzy podstawowe warianty nośników: 
język naturalny, język myśli (Mentalese) i obrazy mentalne. Z kolei w ostatnim, 
siódmym rozdziale omawiam czynniki wpływające na nasz sposób myślenia. Pod-
stawowym problemem jest w tym przypadku rozstrzygnięcie zasadności, dobrze 
ugruntowanych w literaturze naukowej, koncepcji determinizmu i relatywizmu 
kulturowego. Konfrontuję je z koncepcjami akcentującymi rolę czynników wro-
dzonych i doświadczeń nabywanych przez ludzi w interakcjach z otoczeniem.

Konstrukcja całości ma charakter linearny, co oznacza, że powinno się ją 
czytać „od deski do deski”, a w każdym razie, że początkowe partie tekstu umoż-
liwiają pełniejsze zrozumienie pozostałych. Tym bardziej, że w sytuacjach, gdy 
pewne informacje są istotne dla zrozumienia problemów poruszanych w różnych 
rozdziałach, podawałem je możliwie najwcześniej. Na przykład omawiając w roz-
dziale drugim mimikę, przedstawiam zarazem jej postrzeganie (a więc pisząc 
o somie, piszę też o kognicji – inaczej ta partia wywodu byłaby niezrozumiała). 
Podobnie, neuronalne podstawy mowy (w rozdziale czwartym) przedstawiam 
łącznie z koncepcjami architektury i funkcjonowania mózgu, istotnymi dla trzech 
kolejnych rozdziałów. Zarazem zaś, jak to się dzieje w każdym opracowaniu po-
ruszającym tak skomplikowane zagadnienia, wyjaśnienie niektórych zasygnali-
zowanych wcześniej kwestii możliwe było dopiero w dalszych, właściwych dla 
nich, partiach książki. 




