Wiele badań wskazuje na to, że język jako forma komunikacji między
indywidualnościami istnieje wyłącznie wśród ludzi. Nie znaczy to, że w świecie zwierzęcym
nie można tej formy zaobserwować. Owszem, istnieje ona także pomiędzy zwierzętami,
posiadamy bowiem udokumentowane przypadki nauczania szympansów posługiwania się
językiem ludzkim. Podczas jednego z doświadczeń, przeprowadzonych w Stanach
Zjednoczonych, szympans o imieniu Nim, wychowywany był wraz z dzieckiem
i przystosowywany do funkcjonowania w społeczeństwie między innymi poprzez naukę
języka. Jednak szympans w odróżnieniu od dziecka nauczany był języka migowego,
ponieważ aparat artykulacyjny zwierzęcia nie jest przystosowany do wydawania dźwięków
właściwych mowie ludzkiej. W pierwszym roku życia w wielu aspektach rozwoju wyprzedzał
człowieka jednak momencie gdy dziecko zaczęło nabywać mowy zdaniowej, Nim zatrzymał
się na komunikacji za pomocą pojedynczych słów. Dowodzi to między innymi, że ludzie
posiadają genetyczną zdolność do uczenia się mowy, której nie posiadają zwierzęta. Dzieje
się tak dlatego, że system komunikacji zwierząt jest prosty. Konkretne dźwięki, symbole,
ruchy, kolory mają konkretne desygnaty, ponad to żaden system komunikacyjny poza
językiem ludzkim nie pozawala na tak swobodne łączenie, przestawianie, zmienianie form jak
gramatyka (wykład ze Wstępu do językoznawstwa, dr hab. Kubiński W. 2003/2004).
Chcąc wyróżnić język ludzki z szeregu innych form komunikacji należy zauważyć,
że tylko jemu jest właściwe jednoczesne funkcjonowanie w czterech różnych aspektach
jakimi są: fonologia, semantyka, składnia oraz pragmatyka. Fonologia obejmuje system
dźwięków, czyli fonemów

charakterystycznych dla danego języka; semantyka, a więc

znacznie poszczególnych słów; składnia, która bada zagadnienia gramatyki, czyli zasady
według których wyrazy są łączone w sensowne zdania; pragmatyka, zajmująca się regułami
używania języka w konkretnych sytuacjach społecznych, tym jak używać go w praktyce.
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Widząc jak skomplikowanym i dalece posuniętym w rozwoju narzędziem jest język,
trudno zaprzeczyć twierdzeniu, że opanowanie mowy jest krokiem milowym w rozwoju
człowieka. Jednak, aby nie pominąć żadnego z jakże ważnych aspektów omawianego
zagadnienia należy wspomnieć, że rozwój mowy jest nieodzownie powiązany z rozwojem
poznawczym i myślowym. Ponad to, należy pamiętać, iż język jest unikatowym systemem
komunikacji w świecie zwierząt. Między innymi dlatego, że dzięki zasadom semantycznym
i

syntaktycznym

daje

możliwość
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nieograniczonej

liczby komunikatów

przekazywanych innym, posługującym się tym samym kodem językowym.
Nie sposób mówić o rozwoju mowy nie przedstawiając jak on przebiega.
Pierwszy rok życia, na który przypada okres niemowlęctwa, jest czasem przygotowującym
podłoże pod właściwy rozwój mowy rozpoczynający się w drugim roku życia. Wszelkiego
rodzaju wokalizacje i dźwięki jakie wdaje niemowlę są swoistym ćwiczeniem, a także
uczeniem się rozpoznawania funkcji języka, pośród których możemy wyróżnić: wyrażanie
pragnień, ćwiczenie aparatu mowy poprzez wydawanie dźwięków, kojarzenie dźwięków
z przedmiotami bądź sytuacjami oraz reakcjami innych osób na wydawane przez dziecko
dźwięki (Jurkowski, 1986 za Valentine, 1946).
W okresie przedsłownym inaczej nazywanym okresem melodii lub mowy lalanej
możemy zaobserwować pięć form komunikacji: krzyk i płacz, głużenie, gaworzenie, gesty,
ekspresja mimiczna.
Krzyk i płacz są pierwszymi formami wokalizacji dziecka sygnalizującymi jego potrzeby
i negatywne stany w pierwszych miesiącach życia.
Kolejnym etapem jest głużenie (gruchanie) – dźwięki niezbyt przypominające mowę ludzką,
które jednakże pełnią rolę ćwiczeniową. Często wokalizacje te mogą mieć symptomy zabawy
własnym głosem jednakże występują one wyłącznie w pozytywnych stanach emocjonalnych.
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Głużą lub gruchają niemowlęta w wieku 3-4 miesięcy po to, aby przez kolejne dwa miesiące
ćwiczyć gaworzenie, które jest bardziej świadome i polega na powtarzaniu pojedynczych
sylab oraz

naśladowaniu swoich reakcji głosowych. Jest także przejawem dobrostanu

i pozytywnych interakcji z dorosłymi.
Dzieci w wieku 8-9 miesięcy zaczynają reagować na kierowane do nich komunikaty
np. pytane gdzie znajdują się znane przedmioty lub osoby, wskazują na nie. Dowodzi
to

możliwości kojarzenia wypowiadanych słów z rzeczywistymi obiektami, chociaż

do ukończenia pierwszego roku życia dziecko dla rozpoznania kierowanego do niego bodźca
potrzebuje stałego kontekstu sytuacyjnego. Dopiero po ukończeniu około dwóch lat samo
słowo może stać się dla niego bodźcem zrozumiałym i funkcjonującym poza daną sytuacją
(Jurkowski, 1986 za Kolcowa). Dzieci w tym wieku zdolne są do komunikowania swoich
potrzeb oraz emocji za pomocą ogólnie zrozumiałych gestów oraz ekspresji mimicznej
np. wzniesienie rąk jest prośbą o podniesienie w górę wyrażoną do opiekuna.
Wraz z ukończeniem drugiego roku życia dziecko zaczyna bardzo intensywnie
poznawać język i coraz efektywniej się nim posługiwać. Dowodzą tego różne badania które
mówią, że dziecko po ukończeniu pierwszego roku życia posługuje się zakresem od 3 do 5
słów i powiększa ten zasób w drugim roku życia do 270 w trzecim natomiast do ok. 900.
W szóstym roku życia, pod koniec tego intensywnego okresu rozwoju powinno operować
zasobem ok. 1400 słów (Schaffer, 2005 za Carey 1978). Ogólnie dziecko w okresie 2-6 lat
opanowuje dziennie 9-10 słów i jak określa je Pinker (za Schaffer, 2005) staje się
„odkurzaczem do słów”, gdyż wystarcza mu kilkukrotne, a czasem tylko jednokrotne
usłyszenie danego słowa, aby poznać jego znaczenie i przyjąć je do swojego słownika.
Schaffer natomiast nazywa takie szybkie uczenie się natychmiastowym odwzorowywaniem
i określa je jako charakterystyczne dla tego okresu ponieważ w późniejszym wieku
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nabywanie nowego słownictwa nie dzieje się tak natychmiastowo (2005). Tak wielka
chłonność językowa w ty wieku jest kolejnym dowodem na to, że nabycie umiejętności mowy
jest milowym krokiem w rozwoju człowieka.
Około 18 miesiąca życia rozwija się mowa telegraficzna, która jest pierwszym
przejawem formułowania zdań. Komunikaty zdaniowe są proste i bardzo krótkie
oraz wyjątkowo nieprawidłowe pod względem gramatycznym jednak, co najważniejsze
są wyjątkowo zrozumiałe dla otoczenia (Schaffer, 2005 za Brown. R, 1973). Dziecku zwykle
udaje się przekazać prosty komunikat zawierający dwa do trzech słów choć zwykle, aby dane
„zdanie” mogło być zrozumiane potrzebny jest kontekst sytuacji. Lois Bloom (1973,
za Schaffer, 2005) przeprowadziła badanie, w którym wypowiadała zadanie „mama
skarpetka” w dwóch różnych sytuacjach, gdy mama zakładała dziecku skarpetkę
lub podnosiła skarpetkę. Dowiodło ono, że dzieci mimo iż posługują się prostymi,
dwuwyrazowymi wyrażeniami rozumieją i potrafią w określonym kontekście sytuacyjnym
„dobudować” sobie pozostałą część znaczeniową. Co więcej, potrafią wyrazić więcej
niż, wtedy gdy posługiwały się pojedynczymi wyrazami - holofrazami, gdyż są zdolne
do zauważania i wyrażania związku pomiędzy dwoma pojęciami. Ponad to, w tym czasie
w mowie dzieci przeważają funkcje ekspresywna – wyrażające emocje, przeżycia
oraz postawy, a także impresywna – wywierające wpływ na słuchacza (Kielar-Turska
i Białecka-Pikul, 2000).
Kolejny etap w życiu dziecka rozwijającego mowę zdaniową przypada na trzeci rok
życia. Zdania stają się coraz dłuższe i coraz bardziej poprawne gramatycznie np. dziecko
potrafi dostrzec, że kolejność wyrazów w zadaniu jest znacząca. Na początku tworzą
struktury łańcuchowe doklejając kolejne wyrazy przekazujące treści (Kielar-Turska, BiałeckaPikul, 2000). Istotnym wydaje się fakt, że dzieci same nabywają tej umiejętności podczas
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interakcji słownych z innymi użytkownikami języka bez specjalnego nauczania zasad.
Dziecko opanowując kolejne zasady stosowania języka w praktyce staje się bardzo
kreatywne. Proces ten charakteryzuje się pewną regularnością, którą przejawiają dzieci trzy
letnie i starsze. Nadmierna regularność, albo hiperregularyzacja podczas opanowywania zasad
syntaktyczno-semantycznych jest pierwszym z takich zjawisk. Polega ono na tym, że dziecko
zauważywszy pewną regułę stara się ją stosować wszędzie tam gdzie mogłaby się pojawić,
bez względu na nieregularności, które pojawiają się w języku np. opanowawszy celownik
słowa koń – koniowi zacznie stosować formę piesowi, kotowi, itp. Podobnie radzą sobie
z tworzeniem pytań i przeczeń. Chcąc zaprzeczyć dzieci wstawiają po prostu „nie” np. ja nie
pić. Natomiast wszystkie bez wyjątku pytania są wyłącznie rosnąco intonowane
przy jednoczesnym ignorowaniu zasad gramatycznych, po to aby w kolejnych latach życia
opanować zadawanie pytań szczegółowych, a następnie formułować je w sposób poprawny
gramatycznie.
Zauważa się, że tworzenie pytań, szczególnie tych bardziej złożonych może sprawiać
problem, aż do wieku szkolnego. W mowie zdaniowej kształtuje kolejno się umiejętność
stosowania zdań złożonych, następnie strony biernej, zdań z frazą wtrąconą i pytań
rozłącznych (Schaffer, 2005). W konsekwencji dziecko w wieku przedszkolnym potrafi
budować zdania zgodnie z zasadami gramatycznymi (Kielar-Turska i Białecka-Pikul, 2000).
Skoro rozwój języka przebiega w tym mniej lub bardziej ściśle określonym porządku
czy istnieje ryzyko, że dziecko może się nie nauczyć posługiwania językiem?
Porządek i wrażliwość na bodźce językowe płynące ze środowiska dają nam pewność,
że przyswajanie języka jest zdeterminowane genetycznie. Otóż, znane są przypadki dzieci,
które z przyczyn losowych zostały pozbawione możliwości obcowania z językiem ludzkim
na skutek wyizolowania ze społeczeństwa przez swoich opiekunów. Dowodzą one, że jeśli
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w pewnym okresie wrażliwości na przyswajanie języka dzieci nie będą miały możliwości
słyszeć i nawiązywać za jego pomocą kontaktów nie nabędą umiejętności komunikowania
się. Trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić w jakim wieku umiejscowiony jest punkt
krytyczny procesu rozwojowego. Wiadomym jest, że okres od około 1,5 roku do 6 lat jest
czasem w którym dziecko prezentuje wzmożoną wrażliwość na przyswajanie języka i proces
ten jest uwarunkowany biologicznie, ale nie zaistnieje jeżeli nie dostarczymy dziecku modeli,
które będzie mogło naśladować, z którymi będzie wchodzić w relacje i dzięki którym będzie
mogło weryfikować swoje błędy.
Zastanawiając się nad rolą języka w życiu człowieka trudno nie spostrzec, że jest ona
budulcem relacji międzyludzkich, z drugiej jednak strony wiadomo, że w komunikacji około
70% komunikatów wysyłanych i odbieranych jest z mowy ciała, a jednak funkcjonowanie
bez możliwości używania języka wydaje się niemożliwe. Piaget twierdził, że związek między
mową, a myśleniem jest nieodzowny, że powstanie wewnętrznej reprezentacji, jaką jest
między innymi język, usprawnia i przyspiesza myślenie. Twierdził on, że dzieci budują sobie
schematy znaczeń dzięki którym komunikacja jest możliwa, ale przebiega z powodzeniem
tylko wtedy, gdy oboje rozmówców posiadaja takie same lub chociaż podobne schematy
znaczeniowe. Wcześniejszym w stosunku do myślenia za pomocą języka jest zatem myślenie
sensomotoryczne, które powstaje w wyniku operacji, ruchu, gdyż dzięki niemu dzieci
nabywają umiejętności wewnętrznego reprezentowania swoich doświadczeń. Dopiero
w następnym kroku mogą zacząć tworzyć pojęcia, które występują równoległe do rozwoju
mowy, a dzięki temu myślenie staje się o wiele bogatsze i szybsze, co z kolei ułatwia rozwój
poznawczy (Wadsworth, 1998).
Piaget zauważa, że dzieci czerpią motywację do nauki języka z pobudek
adaptacyjnych tzn. widząc, że język pomaga im komunikować ich potrzeby szukają coraz
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bardziej efektywnych form komunikacji. To zdaje się uzasadniać częściowo tezę, że mowa
jest krokiem milowym w rozwoju, gdyż dziecko ucząc się komunikować swoje potrzeby
najbliższym zmienia swój świat z odizolowanego od pozostałych na świat dzielony z innymi.
Także fakt, że tylko ludzie posiadają taką możliwość zdaje się przemawiać na korzyść tej tezy.
Wyróżnik ten grubą linią odcina ludzi od zwierząt dając nam możliwość twórczego
ewaluowania, zmieniania otaczającego nas świata i wpływania na środowisko, w którym
żyjemy. Daje możliwość myślenia abstrakcyjnego i komunikowania go innym. Wreszcie
decyduje o tym, że człowiek jest zdolny do istnienia w społeczeństwie.
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