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H BΙoΓΛΩΣΣoΛoΓΙA KAΙ Η ANΘΡΩΠΙNIΙ ΙKANOTΙΙTΑ1
NOAM CΗOMSKY

Θα ηθελα να πω λ(,γα λ6για για τηγ επoνoμαξ6μενη <βιoγλωοοoλoγιxη πQooπττxn(1>>, η oπolα αqxιoε να διαμoρφιilνεται εδιil xαι μιo6 αιιilνα αε αυξητηoειζ
αναμεαα σε μεQιχorig μεταπτυxιαxorig φoιτητ€E πoυ επηqεdατηχαγ ιδιαιτ6gω9
απ6 τιg εξελiξειg οτη βιoλoγlα xαυ τα μαθηματυxa xατα τα πqιilτα μεταπoλεμιxd 1ρ6νια, αλλd xαι απ6 την 6gευνα σxετLτ{d με την 'ηθoλoγ[α' (ethology), η
oπoiα μ6λιg τ6τε dρ1ιξε να γ(νεται γνωoτη oτιg Ηνωμθνεg Πoλιτε[εg.'Eναg
απ6 αυτorig ηταν o Eric Lenneberg, πoυ η πQωτoπoριαxη μελ6τη τoυ Βιoλoγtxα
Θεμ6λια τηg Γλιilαααs 0967) παqαμ6νει βαoιx6 6Qγo αναφoqαζ στoγ επιστημoνιx6 αυτ6 τoμ6α. Aπ6 τ6τε η βιoγλωoαoλoγιxη πqooπτιx'i1εtγε αρxi,αει να απoτελε[, τo αγτιχεiμενo αξιooημε(,ωτων oυξητηαειυν, xαθι.δζ χαι διεπιoτημoνιxιilγ
αεμιναqiων χαι διεθγιilγ oυνεδgiωγ. Στo πιo πQoχιυqημθνο απ6 αυτd πoυ διεξηxθη τo 1974, δ6θηxε για πqιilτη φoQα τo 6νoμα <BιoγλωαooλoγLα>> χαL πoλλd απo τα χατευθυντηρια εqωτηματα πoυ τ6Θηxαν εxε[ παqαμ6νουν ιδιαιτ6ρω9
ξωτιxd xαι oημεqα.
'Eγα απ6 αυτα τα εqωτηματα, τo oπoio εγεiqεται επανειλημμ6να ωE <6να
απ6 τα βαoιxd πoυ πq6πει να τεθoιiγ απ6 την oπτιxη γων(,α τηE βιoλoγ[αg>, ε(,γαι σε πoιo βαθμ6 oι φαινoμενιx6g αQχ6E τηg γλιilασαζ, συμπεqιλαμβανoμ6νων
χαι μεQυxιilγ πoυ μ6λιE τ6τε εixαν 6qθει στo φωζ, απoτελotiν απoxλειoτιx6
'Eνα αx6μα βαoιx6τερο
χαQαχτηQυoτιxo αυτoυ τoυ γγωσιαxoli oυατηματog.
εqωτημα, απ6 βιoλoγιxηg πλευqαg, ε(,ναι για π6oo μ6qoE τηg γλιilooαg μπoqoιiμε γα διilοoυμε μtα εQμηνε(,α βαοιαμ6νη οε αqx€g, ε(,τε εlναι δυγατ6γ παq6μoια
oτoι1ε[α να βρεθoιiν oε αλλεg πεqιox6g η oqγανιαμotiE ε(,τε 61ι. Η πqooπdΘεια
να επεξεqγαoτoriμε τα εQωτηματα αυτd χαι γα τα διεqευνηoουμε με βααη τη
γλιilαοα θ1ει oνoμαoτεi, τα τελευταiα 196νια <<μtγιμαλιοτιx6 πρ6γqαμμω>, αλλd
1.

Η ελληνιxη μεταφQαση απ6 τo πρωτ6τυπo ("Biolinguistics and Ηuman Capacity")
6γινε απ6 τoγ Γιιbργo Koτξ6γλoυ. Η εxδoτιxη επιτρoπη τoυ περυoδιxoti εxφραξει xαι
απ6 τη θ6οη αυτη θερμ69 ευ1αριoτiεζ στoγ xαθηγητη Noam Chomsky για τηγ τιμη να
παqα1ωρησει τα διxαυιilματα μεταφρασηE τoυ xειμ6νoυ τoυ παυ δημoο[ευoηg τoυ στη
<Γλιυαoολoγ[α>.
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τα εQωτηματα αγαχliπτoυγ oliτωs η dλλωζ t{ατα τη μελετη oπoιoυδηπoτε βιoλoγυxoιi συστηματoζ χαι ε(,γαι ανεξαqτητα απ6 τιζ θεωQητLτ{εζ μαg πεπoιθησειζ, χαι στη γλωοooλoγiα χαι σε αλλoυg τομεi,g. oι απαγτηoειE στα εQωτηματα αυτd εiγαι θεμελιιitδειE 61ι μ6νo για την xαταν6ηoη τηE φliσηζ xαι τηg λειτoυqγiαg των oQγανιoμιbν χαι των υπoσυστημdτων τoυE, αλλα χαι για την
διεqεriνηση τηE αναπτυξηζ'lαL τηζ εξ6λιξηE τoυg.

Η βιογλωoαoλoγιxη πqooπτιxη εξετdξει τη γλιilαoα εν69 ανθqιilπoυ απ6

6λε9 τιg πλευq6E τηζ -ηχo, oημαo[α, δoμη_ ωζ μtα xατdατααη xd,πoιoυ τομ6α
τoυ γoυ, τoυ <<γoυ> με τηγ θγγoια πoυ 6διγαγ στη λεξη oι επιoτημoγεE του 18oυ
αιιbνα, oι oπoloι χαταγooιiααν 6τι απ6 τ6τε πoυ o Nειiτωγαg γxρ6μισε τη <μηχαγιστιχη φιλoooφlαrr, η oπoiα ηταν βαοιoμ6νη σε μια διαιoθητιxη αriλληψη
τoυ υλιxoti x6αμoυ, xαν6να λoγιxd αυνεπ6g πq6βλημα νoυ-αιilματoζ δεν απoμ6νει, xαι 6τι μπogοtiμε απλιbg να λαμβdνoυμε υπ6ψη μαg πλευq6g τoυ x6oμoυ
πoυ <<oνoμdξoνται νoητιx6g>>, Φζ αποτ6λεαμα <μιαE oqγανιxηs δoμηs ααν αυτη
τoυ εγχεφd,λου>>, oπωg παQατηQoΦoε o 1ημιx6ζ χαι φιλ6ooφog Joseph Priestley.

Η

οx6ιpη

εiναι μια <μιχgη ανατdaαξη τoυ

εγχεφd,λoυ>>, oημε1ωνε

o David

Ηume, xαι, 6πω9 o1oλiαξε o Δαqβlνog 6να αιιilνα αqγ6τεqα, δεγ υπdqxει λ6γo9
<η oxθψη, μια 6xxqιoη τoυ εγχεφdλoυ> να Θεωqε(,ται <<πιo αξιoθαιiμαατη απ6
τη βαρt}τητα, μια υδι6τητα τηE tiληE>. Ωg τ6τε η πto εγχQατηE ειx6να των oτ6χων τηE επιοτημηS, ΤTlV oπoiα ειoηγαγε o Nεtjτωναg, ε(,xε γ[νει πια μ6ρoζ τηζ
xoινηg λoγιxηg στηγ επιατημη: o Nεt]τtοναg xατ6ληξε αxoιioια στo συμπ6qαομα
6τι πρ6πει να αgxεoτotiμε στo γεγoν69 6τι η παγx6oμια βαqιiτητα ιo1riει, απoμα χι αγ δεγ μπoqotiμε γα την εξηγηοoυμε με 6ρου9 τηE αυταπ6δειxτηζ (μηχανυoτιxηg φιλoαoφ[αζr. 'oπωg θ1oυν παQατηQηαει πoλλoi o1oλιαοτ69, αυτη η
διανoητυxη τoυ επιλoγη <6φεgε στo πQoσxηνιo μια νθα ματια στην επιατημη>>
xατa την oπolα o ατ6xog δεν εiναι <να αναξητotiμε απολυτεg εqμηνεi,εg>>, αλλd
να βgiαxoυμε την xαλιiτεQη δυνατη θεωρητιxη εξηγηoη για τα φαινoμενα τηE
εμπειρ(,αE χαι τoυ πειρdματoζ (Ι. Bernard Cοhen).
Tα xεντριxd ξητηματα στoγ τoμ6α τηg μελ6τηζ του νoυ εξαxολoυθoriγ γα τ(,Θενται πεqiπoυ με την [,δια μoqφη. Toν[oτηχαν ιδιαi,τεqα πQoζ τα τ6λη τηE <Δεxαετlαg του Eγxεφdλoυ>, η oπoi,α ιξxλειoε την τελευταi,α 1ιλιετi,α. H Αμεqιxανιxη Axαδημ(,α των Tε1νιilγ xαι τωγ Eπιoτημιilν για να εoρταoει το γεγoν69,
δημoα(,ευoε 6ναγ τ6μo με τηγ πεQιεχτιχtj ανααx6πηση τηζ παQoι}ααg xατdοτα-

σηζ. To βαoιx6 θ6μα διατυπων6ταν απ6 τoν νευQoεπιατημoνα Vernon

Mountcastle στηγ ειοαγωγη τoυ τ6μoυ: <Tα νoητιxα αντιxεiμενα, στην πQαγματιx6τητα o νoυE, ε[ναι ιδι6τητεE πoυ <<αναδrioγται> απ6 τoν εγx6φαλο, μολον6τι ot <<αγαδrioειg> αυτ69 δεν θεωqoriνται μη αναγιbγιμεg, αλλd παραγoνταυ απ6
αQχ€6... τιg oπolεg δεν χαταγooιiμε αx6μη>. H [,δια θ6αη, η oπolα απoτελε[, παqαφqαoη των λ6γωγ τoυ Priestley, *ευ 6λθει στo πQoσχηνιo τα τελευταiα 1q6γtα ωζ μια <<εχπ}τηxτιxΛ υπ6θεoη> τηg ν6αE βιoλoγ[αE, μια <ριξιxd γ6α ιδ6α>>
oτη φιλοαoφiα τoυ γoυ, ωζ <<o τολμηq6g ισχυQισμ6E 6τι τα γoητιχd φαιν6μενα
εiναι απoλtjτωg φυoιxd χαι πQoχαλotνται απ6 τιE γευQoφυσιολoγιxdg δqαατη-
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Qι,6τητεζ τoυ εγχεφdλoυ>>, χαι oliτω xαθεξηg. Αλλα πQoχειται για παQαγ6ηση.
Η παqαπανω θ6oη ε[,γαι φυοιx6 επαχ6λoυθo τηg χαταQQευoηg xdθε λoγιxηg 6ννoιαζ του (<σωματoE> η τηg "ιiληζ" xατα τo 17o αιιilνα, 6πωE ot1ντoμα αναγγωρioτηxε. Αν αφηαoυμε την oρoλoγiα Ι4ατα μθQoζ, θεμελιιilδηE θ6oη παραμ6νει
αυτ6 πoυ oνoμdατηxε <υπ6θεoη τoυ Locke>: 6τι o Θε6g [αωg εi1ε επιλ6ξει να
<πρooθ6αει στηγ riλη 6ναν τoμ6α ν6ηοη9>, xατα τoν iδιo τqoπo με τoν οπoiο

πQoσαQτηαει ατην xlνηoη επαx6λoυθα τα oπoiα xατα xαγ6ναν τq6πo δεν
μπορoι1με να θεωρηooυμε 6τι αυτη ε(,γαι δυνατ6ν να πQoχαλ6αει>>.
Η αναφoρd τoυ Mountcastle αε αQχ6ζ αναγωγιμ6τητα9, τιg oπolεg <δεν xατανooυμε αx6μα>>, πqoxαλε(, επ1oηg oqιαμ6να ενδιαφ6qoντα εqωτηματα, 6πω9
φανεqcbνει η ιστoQiα τηζ επιoτημηg, αx6μα χαt τηζ αρxετα πq6αφατηg επιατημηg. Φθqνευ στo γoυ την παqατηqηση τoυ Bertrand Russell τo t929, η oπoiα επi,σηE αντtχατ6πτgιξε xαθιεqωμ6νεg πεποιθηαειg, 6τι <<oι ν6μοι τηE xημεi,αg δεν
εiναι δυγατoν πQoE τo παρ6ν να ανα1θoriγ ατoυg ν6μoυ9 τηs φυσιxηE". Η
φQdση <πQoζ τo παq6ν>>, 6πω9 χαt η λ6ξη <αx6μη> τoυ Mountcastle, εxφρdξει
<<€γει

την πQoσδoxiα 6τυ η αναγωγη θα πqαγματoπoιηθε(, ατη φυαιoλoγιxη πoqεiα
τηζ επιστημoνιxηg πqο6δoυ, πιθανιilg oιiντoμα. Στη πεgiπτωoη τηE φυoιxηg
χαι τηζ 1ημε(,αg, δεν πqαγματoπoιηθηxε πoτ6: αυτ6 που 6γινε ηταν η ενοπoi,ηoη
τηgxατ' oυoiαγ αμετdβλητηg 1ημε(,αE με μια ριξιxd αναθεωQημ6νη φυoιxη. Και
εiναι πεqιττ6 να πρooΘ6oουμε 6τι το επ(,πεδo τηE χαταν6ηοηζ αλλd χαι των
επιτευγμdτωγ στoυg διio αυτotig τoμε[,g πQιν απ6 8Ο 1ρ6νια ηταν xατd, πoλri
υψηλ6τερo απ6 6,τι τo επ1πεδo των επιστημιilν τoυ νoυ χαι τoυ εγxεφdλoυ σημεQα. Συνεπιilg, η π1oτη μαE στηγ <<ενoπo(,ηση>, στo (μιxqo) βαθμo πoυ μJτoρoιiμε γα την xατανoηαoυμε' δεν εiγαι απαρα(,τητα β€βαιo 6τι ταιριαξει ατην

πεqi,πτωoη μαg.
M6αα απ6 6να πληθog φαινoμ6νων τα oπoiα θα μπoρotlαε αβααd,νιoτα xανε(,g να Θεωρηοευ oτι ογετtξoνται με τη γλιboαα, η βιoγλωoooλoγιxη πqoo6γγιαη
εoτιαξει τηγ πQoσoχη τηζ αε 6γαν τoμ6α τηE ανθqιbπινηg βιoλoγiαg o oπolog
υπειοθq1εται στη χaηση χαι τηγ xαταxτηoη τηζ γλιiloααg, με oπoιoνδηπoτε τQ6tτo τ|"ι, αγ εQμηγεt1ooυμε τον 6qo <γλιilααα>. Ag τoν oνoμd,οoυμε <τoμθα τηg

γλιilαοαg>, απoδ[δoνταζ μια ν6α χaηση oε 6ναγ παqαδooιαx6 6ρo. o τoμ6αg
αυτ6E ε(,ναι λ[γo-πoλυ παρ6μoιoζ με τα αυατηματα 6qαoηg των θηλαoτιxιilν, με
τα ουoτηματα xατεtjθυνσηζ των εντ6μων, η xαι με dλλα. Σε πoλλ69 απ6 αυτ6E
τιζ πεQιπτιboειg, οι xαλtiτεQεE εQμηνευτιx6g θεωq(,εg πoυ θ1oυμε oημεqα υπooτηQlξoυν 6τι o oQγανισμ6E δυαθ6τει υπoλoγιατυxα ουoτηματα χαι αυτ6 πoυ

oνoμdξεται με xαΘημεgινoιig xoινotig 6qoυg <<ιxαν6τητα να αxoλoυθεl xαγ6νεζ>> - για παqαδειγμα, 6να πρ6αφατo dgθqo για την 6Qααη παρουαιdξει την
επονομαξ6μεγη <αQχη τηg αταθερ6τητα9>>, 6πω9 ε(1ε διατυπωθεi πQιν απ6 50
xρ6νια: <αν εiγαι εφιxτ6 χαι αγ oι dλλεg αQχ6E τo επιτq6πουν, εgμtjνευoε τtE
xινotiμενεg ειx6νεE ωE πqoβολ6E oταθεριilν xινηοεωγ σε τQειζ διαoτdαειE>.
Στην περ[πτωoη αυτη, η μεταγενθατερη €gευνα oδηγηαε σε ουσιαατιx'i1χατα_
ν6ηoη τωγ γoητυxων διεργααιιilγ πoυ φαiνεται 6τι 1ρηοιμoπoιoιiμε, 6ταν τo
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αrioτημα αχoλoυθεi αυτoιiE τoυζ χαγ6γεE, αλλα αχ6μα χαι για πoλli

απλorig oQγανισμoιig xdτι τ6τoιo δεν ε(,ναι δι6λoυ ει"txoλo, χαι η oυo16τιoη των
νoητιχd)ν υπoλoγισμιitν με την ανd,λυση στo επiπεδo των χυττdqων πoλti oυ1νd απoδειxνιiεται πoλιi μαxqιν6g oτ61o9. Mεqιxoi, φιλ6ooφoι 61oυν εxφgdοει
τιζ αντιQqηoειg τoυE γι,α τo αν <<αxoλoυθoιiμε xαν6νεg> 6αoν αφogd τη γλιilooα, αλλd απαν[,ωg 6ooν αφoqd την 6ρααη. Moυ φα(,νεται 6μωE 6τι εδιil 6xoυμε
'Exει αqxετ6
μ(,α αx6μη παqανoηοη, μ(,α απ6 τιg πoλλ69, xατα τη γνιitμη μoυ.
ενδιαφ6qoν να ουγxqiνoυμε τoυζ ενδoιαoμotig πoυ εxφqdξoνται oημεQα για
τιg θεωρ(εg τηg γλιiloααg 1{,αι γtα τιg πλευρ6E τoυ xoομoυ πoυ <<oγoμαξoνται
νoητιx6g>>, πιo γενιxd,, με τtζ διαφων(,εg ανdμεoα σε διαπqεπε(,g επιοτημoνεE
xατα τη δεxαετi,α τoυ 1920 ωζ πQoζ τo αγ η 1ημε(,α ηταν απλιilg 6να υπoλoγιoτιxo xαταoxε(lασμα, τo oπo(,o πqo6βλεπε τα απoτελ6οματα τωγ πεtQαματων η
αν 6ντωE απoτελotiσε μια εQμηνευτιxη δtiναμη τηE φυoιxηg πQαγματιx6τηταg,
διαφωνiεζ πoυ €γυνε χατανoητ6 αqγoτεqα 6τι ηταν ανotloιεg. oι ομoι6τητε9,
τιE oπoiεE 6χω αυζητηoει αλλoti, εiγαι εντυπωσιατιtg xαι νoμiξω xαι διδαxτι-

xtζ.

Aφηνoνταg xατα μ€Qoζ αυτα τα ενδιαφ6qoντα θ6ματα, αriμφωνα με τη βιoγλωoooλογιxη πQooπτιχη η γλιi'οoα εiγαι μια xατdσταση τoυ τoμ6α τηζ γλιbοσαE _μια E-γλιbαοα (Ι-language), 6πω9 oνoμdξεται τεχνιχd,, 6πoυ τo <<E>> υπoγqαμμiξει τo γεγoν6g 6τι εiναι Eαωτεqιxη, Eξατoμιxευμ6νη χαι Eντατιxη_ δηλαδη η πQαγματιxη δυαμ6qφωση των γενετιxιbν αqxιilν, oxι τo αιiνoλo πoυ
απαqιθμεi,'τo τελευταio μπoρoιiμε γα τo θεωρηooυμε ωζ μια αφηQημθγη ιδι6τητα τηg E-γλιilαoαg, xατa τoν (,διo τρ6πο με τoγ oπoio μποροr}με να θεωρησoυμε τo οιiγoλo των πιθανιilν τρo1ιιbν εν69 πλανητη πoυ πεQγd μ6αα απ6 τo
ηλιαx6 oriατημα ωζ μια αφηQημ6νη υδι6τητα τoυ oυοτηματoE αυτοti.
H απ6φαση να μελετηooυμε τη γλιboαα ωg μ6qog τoυ x6αμoυ xατα την 6νγoια αυτη θεωQηθηxε αqxετd αμφιλεγ6με'vη την επo1η εxεi,νη xαι εξαxολoυθεi,
να παQαμθνει, αxoμα xαι oημεQα γtα πoλλoι}g γλωoαολ6γoυ9. Moυ φα(,νεται
6τι τα επι1ειgηματα πoυ αναπτιi1Θηxαν εγαγτ[oν τηg oqθ6τηταE τηζ πQoσθγγιοηg αυτηg 61oυν μιχQη ιoxri _πq6xειται για αoθενε(,g τοπoθετηoειζ_ χαι πtοτειiω 6τι oι βααιxθg παqαδo16ζ τηζ ε(,ναι αιωπηqα απoδεxτ6g αx6μα xι απ6
εxεlνoυg πoυ με oΘθνog τιE απoQqi,πτoυν _ χαι τoιiτη εi,ναι μια πoλιi πιo ια1υqη
θ6αη. δεν-θα αoxoληθιil με αυτ6 τo xεφdλαιo τηζ or}γxqoνηg ιοτορiαζ τoυ πνεliματos: στo σημεio τoliτo θα θεωgηoω απλΦg 6τι oι xαigιεg πλευq6s τηζ γλιilοοαg εiναι δυνατ6ν να μελετηθoι1ν ωg μ6qη τoυ φυσtxo$ xooψoυ xατd, την 6ννoια τηg βιoγλωoαολoγιxηg πρoo6γγιoηg πoυ διαμoqφcδθηxε εδιil xαι μιo6 αιιilγα χαι η oπolα 61ει αναπτυxθε(, εγτατιxd txτoτε, αxολoυθιilνταE αqxετd διαφoqετιxα μoνoπατια.
o τoμ6α9 τηg γλιilοααg εi,ναι 6γα μ6νo μ6qoE αυτori τo oπo[,o o oυνιδqυτηζ
τηg οtiγxQoνηE θεωqiαg τηg εξ6λιξη9, Αlfred Russel Wallace, oν6μαoε <(πγευματυxt1xαι ηθιxη φtiαη τoυ ανθgι.ilπoυ>: τιg ανθgιilπινεE ιxαν6τητεE δημιoυQγιχηE
φαντααi,αg, γλιiloααE χαt dλλων ειδιΙw ουμβoλιoμoti, μαθηματιxιbγ εgμηνεi,αg
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χαι χαταγaαφηζ των φυσιχων φαινoμ6νων, πεQιπλoxων χoινωνιχcbν πqαxτιxιilν xαι παQ6μotων πqαγματων, 6γα oιiμπλεγμα ιχαγοτητων που φα(,νεται oτι

απoχQυσταλλιilθηχαγ αQχετd πq6αφατα, ioωg λ[γo παραπανω απ6 50.000 χa6νtα πQιν, ανdμεoα στα μθλη εν69 μιxqoι1 oυν6λoυ τωγ oπolων εiμαoτε 6λοι
απ6γoνoι _ 6να oriμπλεγμα τo oπoio ξεxωqlξει τoυg ανθqιbπoυg πoλιi xαΘαqα
απ6 τα dλλα ξιilα, oυμπεgιλαμβανoμθνων χαι των dλλων ανθqωπoειδιilγ, αν
xqlνoυμε απo τιg αq1αυoλoγιxtE χαταγQαφ6g. H φfoη τηg <<ανθqιiπινηE ιxανoτηταζ>>, 6πω9 την απoχαλoriν τιilqα μεgιxoi εgευνητ6ζ, παQαμ6γει 6να μεγdλo
μυoτηqιo xαι υπηqξε μαλιoτα 6να απ6 τα oημε(,α τηg παo(,γνωστηE διαφωνi,αg
ανdμεoα στoυζ δrio ιδρυτ69 τηg θεωq(,αg τηg εξ6λξηζ, xαθιbg o Wallace πi,οτευε,
oε αντi,θεση με το Δαgβiνo, 6τι η εξ6λιξη των τoμ6ων αυτιilν δεγ μποqε[ να εQμηνευθε(, απλιilg xαι μ6νo με 6qoυg πoιxιλ6τηταζ χαι φυσιxηg επιλoγηζ, αλλd
απαιτεi <<xd,πoια αλλη επιqρoη, ν6μo η παQdγoντα>, xαπoια φυοιxη αq1η παρ6μoια με τη βαqriτητα, τη συνoγt1xαυ τιg dλλεg δυναμειg δi,xωg τιg oπolεg τo
υλιx6 oιiμπαν δεν μπoρε[ να υπdqξει. Παq6λo πoυ τα ξητηματα αυτd, τiθεγται
oε διαφoρετιx6 πλαloιo oτιg μ6qεζ μαζ, ωoτ6oo δεν θ1oυν εξαφανιoτεi.
Συ1να θεωqε[ται 6τι ο γλωoαιx6g τoμ6α9 απoτελεi, βααιx6 ουoτατιxo τηg
ανθριilπινηζ γoητιχ,ηE ιxαγ6τηταζ, o,τι xι αγ εiναι αυτη. Πoλλoi επιατημονεg
συμφωνoιiν με τoν παλαιoντολ6γo-ανθqωπoλ6γo Ιan Tattersall, o oπoi,og γaαφει 6τι ε(,ναι <<o1εδ6ν οLγoυqog πωζ η εφει}qεοη τηg γλιilασαζ> ηταν το <ξαφνιx6> γεγoν6g πoυ απoτ6λεoε <<τo απελευθεqωτιx6 εq6θιoμα> για την εμφdνιση
τηg ανθqΦπινηg ιxαν6τηταζ στo 1qονιx6 τηζ εξ6λιξηg.Tο <μεγdλο dλμα πQoζ
τα μπQoζ>>, oπωg τo απoxαλεoε o Jared Diamond, τo απoτ6λεαμα xαπoιoυ γεγετιxoιi γεγoν6τoζ, τo oπo[,o επαναδ6μησε τoν εγx6φαλo xαθιoτιilνταζ δυνατη
τηγ απαQxητηg ανθqιilπινηg γλιilooαζ, με την πλorioια otiγταξη πoυ πρoαφ6qει
πoλλ6g δυνατ6τητεE για την 6xφqαση τηE αx6ψηg, 6να πqoαπαιτotiμενo γtα την
χoιγωνιχη εξθλιξη χαι τιζ oξεi,εg μεταβoλθE τηE συμπεQtφoQαζ πoυ παQατηρoι}-

γται στtE αq1αιoλoyιxt'g χαταγQαφθg, xαι τo oποio θεωqε(,ται γενιxα oτι ηταν
τo 6ναυαμα γtα την ταxιiτατη μεταναoτευση απ6 την Αφqιxη, 6πoυ otiμφωνα
με oλεE τιg ενδεiξειζ o oυγ1qoνoE ανθqωπog εi1ε ξηαει για εχατoντdδεg 1ιλιαδεg xq6νια. H dπoψη αυτη μοιαξει με τωγ χαQτεσιαν{i)ν, αλλd ε[,γαι υα1υq6τεgη: εxε(,νοι θεωqofoαν τηγ χ,ανoνιx'fi χaηση τηE γλιilασαζ ωζ την πιo ξεxdθαρη
εμπειgιxη απ6δειξη για τo 6τι xdπoιo αλλο oν 61ει μυαλ6 σαγ τo διx6 μαE,
αλλd 61ι ωE την απoφααιατιxη απ6δειξη για τιE απαq1θg τηg ανθqιilπινηg ιxα-

νdτητα5.
Αγ αυτti η γενιxτi ειx6να 6γει xαπoια ιo1ιi, τ6τε η εξελιξη τηg γλιbοααg iαωg
να αποδει1θε[ μια πολυ oriντομη ιoτοq(,α, παq6λo πoυ εi,ναι €γα αqxετd πQ6σφατo πgoToν τηE εξ6λιξηs. B6βαια, υπdρ1ουν αμ6τQητot πρ6δqoμoι, xαι τot]τoι θ1oυν αναμφισβητητα μια μαχQd εξελιxτιxη ιατοqlα. Για παqdδειγμα, τα
ooτd του 6oω ωτ69 αποτελotiγ 6γα εξαιgετιx6 οtioτημα ενισχυτιilν η1oυ, σxεδιααμθνo θαυμαoια για τηγ ερμηνε(,α τηg oμιλ[,αg, αλλd φαiνεται 6τι ιθ1oυν
απλιitg πρo6λθει απo τo oαγ6νι των εQπετιilν ωg μια αυτ6ματη αυν6πεια τηE
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ανdπτυξηE τoυ νεoφλototj ατα θηλαοτιxd, η οπo(,α ξεx[νηoε πQtν απ6 16Ο εxατoμμriqια 1q6νια, 6πω9 λ6γεται. Γνωqlξoυμε πQαγματιxα ελd1ιoτα πρdγματα
γtα τα ουoτηματα ν6ηoηg xαι δεγ μπορotiμε γα πotiμε πoλλd, αλλα εi,γαι λoγιx6 να υπoθ6αoυμε 6τι xι αυτd εi,1αν μια μαχQd ιατoρiα εξ6λιξηE μετd τoν χωgιαμ6 τoυ ανθgιbπoυ απ6 τα ανθρωποειδη, xαι απ6φεQαν απoτελ€oματα πoυ
6μoιd τoυE δεν oυναντoυμε πoυθενα. Αλλd τo εριilτημα τηE εξ6λιξηg τηg iδιαg
τηE γλιbooαg 6xει γα xανει με τo πιilg αυτd, τα πoιxi,λα πqoδqoμιxd oτoι1εiα oqγανιilθηxαγ χαt ουγαπoτ6λεoαγ τoν τομ6α τηζ γλωooαg, iοωg μ6οα απ6 xd,πoιo
μιxq6 γενετιx6 γεγον69 πoυ πQoχdλεoε μια xαiqια χαιγoτομ(,α. Aν 6ντωg αυγ6βη xdτι τ6τoιo, τ6τε η ανdπτυξη τηE [διαg τηg γλωαααg εiναι αtiντoμη. oλα
αυτd ε[ναι υπoθθoειg oγετιxtE με τo εiδog τηg γλωoοιxt1g 6ρευναg πoυ 61ει πιθαν6τητεE γα απoβε[ παqαγωγιx6.
o Tattersall θεωqεi 6τυ η γλιilοαα ε[,γαι <<στηγ oυoiα oυνιilνυμη με τη αυffioλιxt1οx6'ltlη>. Αγαλtioνταζ την (,δια ox6ψη, 6ναg απ6 τoυg πQωτεQγατεg τoυ συγεδqioυ τoυ 1974, o βqαβευμ6γoζ με N6μπελ Franφis Jacob, παQατηQotjαε 6τι <<o
q6λog τηg γλιi:ασαE ωζ ουατηματoE επιχoινων(,αg ανdμεαα ατα dτoμα πρ6πει
να επηλθε δευτερευ6ντωg>>, πιθανιbg xdνoνταg αναφoρd ατιg oυξητηαειg τoυ
oυνεδρioυ τoυ 1974,6που o επloηg βqαβευμ6γoζ με N6μπελ Salvador Luria
ηταν 6να9 απ6 τoυg πιo θερμoιig υπoατηgιxτ6g τηg dπoψηg 6τι oι επιχotγωνιαx€5 ανdγxεg δεν θα μπoqoιioαγ να πQoσφ6qoυν <<τ6σo μεγdλη π1εoη επιλoγηE
ιilατε γα παQαγdγουν 6να otiατημα 6πωE η γλιiloσα>>, πoυ οxετiξεται απoφασtoτιxα με <τηγ ανdπτυξη τηζ αφηQημθγηζ η παqαγωγιχηζ ox6ιpηg>. <H ιδι6τητα
τηg γλιiloσαζ πoυ την xαθιοτd μoναδιxη φαi,νεται 6τι δεγ εiγαι τ6oo o q6λog
τηE στιζ επιχotνωνιαx6g επιτελεoτιx€g πgdξειζ> η τα dλλα xoινd, χαQαχτηQιoτιxα τηE επιχoινωνiαg των ξιbων, αυν€1ιξε o Jacob, αλλα <o q6λog τηζ στη
χQηση αυμβ6λων, στην δημιoυqγiα γνωαιαxΦγ ειx6νωγ>>, στη διαμ6qφωση τηζ
6ννoιαg τηζ πQαγματιx6τηταζ χαυ oτo 6τι μαζ πQoσφ6qει την ιχαν6τητα για
οx€ψη xαι o1εδιαoμ6, μ€oω τηζ μoγαδιxηg τηg ιxαν6τηταζ να επιτρ6πει <d,πειQoυζ oυγδυαoμoliE αυμβ6λωγ>> χαι επoμ€νωζ <τη νoητιxη δημιoυργiα δυγατιilγ
x6oμων>, ιδ6ε9 δηλαδη τιg oπoi,εg μπoqoιiμε να ανι1νειiooυμε στo παQελθ6ν,
στη γγωσιαxη επανdoτααη τoυ 17oυ αυιbνα.
o Jacοb τ6νιοε επioηg 6τι 6λoι xαταλαβαLνoυμε πωζ oι απαντηoεtζ στα εQωτηματα που αφoqofν την εξ€λιξη <ατιg πεgιoο6τεQεζ πεQιπτιiloειg... μ6λιg xαι
μετd β[αg μπoρor1ν γα εiναι xdτι παqαπdνω απ6 εriλoγεE ειχασiεE>. Και ατιg
περιoο6τεQεζ πεQιπτιiloειg, i,αωg oυτε xαν αυτ6. 'Eγα ενδιαφ6qoν παραδεtγμα
στo σημεi,ο αυτ6 εiγαι η μελ6τη τηg εξ6λιξηE τoυ επι}ιoυγωνιαxoι} αυοτηματog
των μελιααιbγ, τo oποiο ε[,γαι αoυνηθιoτo, παθιbg επιτq6πει xατd xαγ6γα τη μεταβiβααη πληqoφogιιilν σε μια απεqι6qιoτη 6xταoη. Yπαgχoυγ εxατoνταδεg
πoιxιλlεg μελιοαιilν πoυ παQdγoυν μ6λι η πoυ δεγ 6xουν xεντq(, μεqιx6g πoυ
€1ουν εναλλαxτυxt'g μoQφ6ζ επιχoιγωνιαxιilν ουατηματων, αλλεg πoυ δεγ
61oυν, αλλd παQ' 6λα αυτd φα(,νεται 6τι 6λεg xαταφθqνoυν xαι επιξoιiν περiφημα. Yπdqxoυν λoιπ6ν μεγdλα πεqιθιbqια συγχQιτιx't15 μελ6τηg. Eiναι ασυ-
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γχQιτωE ευχoλoτεQo να μελετηαει χανειζ τtE μ6λισσεE απ' 6,τι τoυg ανθqιilπoυζ, απ6 xdθε απoιpη. Aλλα λiγα 61oυν γiνει χαταγoητd. Ax6μα χαι η βιβλιoγqαφlα ε1γαι ιo1νη. Στην πιο πq6αφατη xqιτιxη μελθτη πoυ 61ω δει, o εντoμoλ6γog Fred Dyer παQατηQεi 6τυ αx6μα χαι τα βααιxd υπoλoγιoτιxd πqoβληματα τηE xωδιxoπo(ηοηg τηζ τoπoλoγιxηg πληρoφoQ[αζ σε χtνητιx6g εντολ6g, xαι
-{,ντtστo[χωE_ η απoχωδιxοπoiηoη τηζ απ6 τιg μ6λιooε9 πoυ αxoλουθoriν, παqαμ6νει <<απαξoxεφαλιd> xαι 6τι <<δεγ γνωqiξoυμε τι ε[δoυE γευQωνιχθg δqαoτηρι6τητεζ απoτελoriγ τo υπ6βαθqο αυτιilν των πoιxlλων δqαoτηqιoτητων
αντιoτo[,1ισηζ>, ενιil oι εξελιxτυxθg xαταβoλ6g ελd1ιoτα μπoρουν γα ανtχγευθοr]ν πθqα απ6 τιg ειxαo[,εg. Δεγ θα βqει xανεi,g εδιil τiπoτε ανdλoγο με τηγ τεqαοτια βιβλιoγqαφ(,α χαι τιE τoλμηqθg εξαγγελiεζ πoυ αφοqοtiν την εξ6λιξη τηg
ανθqιbπινηg γλιboααE, xατι τo oπolo επloηg θα μπoρofoε xανεig να Θεωgηαει
λ[γo περi,εQγo.

Mπορoriμε γα πQoαθ6ooυμε αx6μα μια δυαιoθητιxη παqατηqηση των φιλoα6φων τoυ 17oυ xαι 18oυ αιιbνα, με ρ(,ξεg πoυ ανdγoνται στηγ ανdλυοη τoυ
Aριατoτιiλη για 6αα αqγ6τεQα εqμηνεriθTtχαν ωE γoητιx6g oντ6τητεζ: 6τι δηλαδη αx6μα χαι oι πιo στoιχειιbδειg 6woιεg τηg ανθqιilπινηE γλιilooαg δεν α1ετiξονται με αγτιχε(,μενα 6ξω απ6 τo νoυ μθoω xαπoιαg αναφoQιχηg α16αηg ανdμεσα αε αυμβoλα xαι αναγνωQ[αιμα φυαιxd χαQαχτηQιoτιxα τoυ εξωτεριxoti
x6oμoυ, 6πω9 φαiνεται 6τι oυμβαiνει xαθoλιxd στα συστηματα επιχoινων(,αg
των ξιbων. Aντιθ6τω9, πq6χειται για δημιoυqγηματα των <<γνωατιxιilν δυνdμεωγ>) πoυ μαζ πQoσφ6ρoυν πλoιiοια εqγαλεiα αναφogdζ στoν εξωτεgιx6 x6oμo
απ6 oυγxεxριμ€νεg απ6ψει9, αλλd εξατoμιxεtioγται απ6 νoητιx6g διεqγααlεg
πoυ δεγ ε(,γαι δυγατ6γ να ανα1θotiν αε <<μια ιδιαi,τεqη φιioη πoυ ανηxει>> στo
πqαγμα για τo oπoi,o μιλotiμε, 6πωg o Ηume αν6φεqε oυνoιplξoνταζ 6ναν αιιbνα 6qευναζ. H <<αιτιαxη θεωqi,α τηE σημαoιoλoγ[αζ>> τoυ Julius.Moravcsik απoτελεi μια oriγ1Qoνη αναπτυξη o9ιομ6νωγ απ6 αυτ69 τιg ιδ6εg, η oπoiα ξεxινd
απo τιg αQιστoτε}''ιxtg τoυζ xαταβoλ6E χαι 61ει πλoιioιεg ουνδηλιiloειg για τη
oημαοιoλoγlα τηs φυσιχηg γλιbαoαg.
Aυτ69 ε[γαι xαlqιεg παQατηQηαειg πdνω στη στoι1ειιilδη oημααιoλoγiα τηg
φυοιxηg γλιilοoαg, oι oποiεζ μαζ δε[1νoυν 6τι αx6μα χαt τα πto ατοι1ειιilδη αυoταττxα τηg oηετLξoνται με τoγ ανεξdρτητo απ6 τo γoυ μαg x6oμo με τoν τq6πo πoυ α1ετiξoνταt με αυτ6ν χαt τα εσωτεQtχd oτoι1εiα τηE φωνoλoγ[,αg, δηλαδη 61ι με μια αναφoqιxη α16oη αλλα ωζ μ6Qη εν69 πoλti πιo περiπλoxoυ ε[δoυg αντ(,ληιpηζ χαι δqαοηg. Δεν μπoριil να επεxταθιil περιαo6τεQo στo oημεiο
αυτ6, αλλd πιoτειiω 6τι τ6τoιoι στoχαομοi,, αν τoυζ αxoλoυθηooυμε, φανεqιilνoυν πωg ε(,ναι dαπoπo γα πQoσπαθoriμε να βαolαoυμε τη σημασιoλoγi,α τηg
φυoιxηE γλιilαοαg σε oπoιoδηπoτε εiδoE α16oη9 <λ€ξηg-αντιxευμ6νoυ>>, 6σo περiπλoxo περιε16μεγo χ,αι αν απoδιboουμε στηγ θγγoια <αντιxεi,μεγo)>, 6πωg
αοxoπo θα ηταν να βαoiooυμε τη φωνητιxη τηζ φυoιxηg γλιilαoαg οε μiα o1€oη
<oυμβ6λoυ_φΘ6γγoυ>>, 6πoυ oι φΘ6γγoι θεωρoliγται δoμημθνα φυαιxα γεγoν6τα _ ενδε1oμ6νωE μη πεQιγqdΨιμεζ τετQαδιαoτατεζ
βααιαμ6νε9 αε
'!,ατασ}1ευ6E
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χινησειs πQoτliπων, με 6πoια πεQαιτ6Qω πQoβληματα να μετατlθενται στoν
χωQo τηζ φυσιxηζ Δ, αν θ6λει xανεig να 1d,oει xdθε ελπi,δα λfoηg τoυ πqοβληματoζ, στoν χιilQo τηs χoινωνιoλoγiαg. E(,ναι xαθoλιπd απoδεxτ6 6τι oι επιλoγ6g αυτ69 ε[γαι εoφαλμ6νε9, 6αoν αφoqd τη μελ6τη τηζ ηχητιxηg πλευqαg τηg
γλιilooαg, τ{αL πιoτειiω 6τι τo ουμπ6gααμα αυτ6 εi,ναι λoγιx6 να επεχταθε[ xαι
στην πλευgd τηE σημαoi,αg. Για xαθε εxφιilνημα υπαqxει 6να φυοιx6 γεγoν6g,
αλλα αυτ6 δεν αυγεπdγεται 6τι πq6πει να αναξητηooυμε xαπoια μυθιxη oxθoη
ανdμεοα αε 6να τ6τoιo εσωτεQιχ6 αγτιxεiμεγo 6πωg η αυλλαβη ltalxαι αε 6γα
αγαγγωQioιμo γεγoν6g ανεξdqτητο απ6 τo γoυ' για xαθε πqαξη αναφoραg
υπαq1ει xdπoια oιiνθετη πλευqd τoυ εμπειgιxoti η τoυ φαντασιαχori x6ομoυ,
στην oπο[,α η πaαξη αυτη εατιdξεται, αλλα αυτ6 δεν oημαiνει 6τι υπdq1ει xdπoια οx6oη αναφοqαζ στη φυoιxη γλιiloαα. Πιατευω 6τι δεν υπαg1ει, oliτε xαν
στo πιo oτoι1ειιbδεg επi,πεδo.
Αγ 6λα αυτα xιγoriνται στη αωοτη xατειiθυγαη, τ6τε διiο τoυλd1ιατον βααιxd πρoβληματα αγαxriπτoυν, 6ταν αναλoγιoτoιiμε τoν τoμθα τηE γλιilοoαg xαι
τo q6λo τoυ στην ξαφνιxη ανdδυαη τηE νoητιxηg ιxαν6τηταg τoυ ανΘqιbπου:
πqcbτoν, η βαoιxη oημαoιoλoγiα των ελα1tστωγ oτoι1ε[ων πoυ εi,γαι φoqεlg αημαα(,αg, ουμπεqιλαμβανoμ6νωγ χαι των πιo απλιilγ'χαι δειiτεqoν, oι αρ1θg πoυ
επιτg€πoυν απεQι6q ιoτoυg αυγδυαoμoliE ουμβ6λων, oQγαγωμ6νων ιεqαq1ιxd.,
oι oπo[,oι παq61oυν τη δυνατ6τητα χQηαηζ τηζ γλιilαααg oτιg διαφoρετιx6g εxφdναειg τηg. oμoiωE, η βαoιxη θεωqi,α τηE γλιbασαE -η Καθoλιxη Γqαμματιxη
(ΚΓ)_ πq6πει να παρ61εL, }1ατ' αQχdζ, μια δoμημ6γη παQαχαταθηxη τωγ πιθανιiw λεξιxιilγ oτoι1εiων πoυ σχετiξoνταυ η loωg ταυτlξoνται με τιg 6ννoιεζ πoυ
απoτελoriν oτοι1ε(,α των <<γγωστιχιδν δυναμεων>>' επ[,oηg πgθπει να πqooφ6qει
τη δυνατ6τητα να χατασχευαξει xανεig απ6 αυτα τα λεξιxd ατοι1εiα την dπειqη πoιxιλiα των εσωτεQιχιilν δoμιbν πoυ oυμμετ61oυν στη αx6ψη, την εQμηνε(,α,
τη o1εδi,αση χαι dλλεg ανθqιbπινεζ γoητιχ6g δραοτηqι6τητεζ, oι oπolεg εξωτεgιxεtioνται μεgιx6ζ φoQ6E, αλλd αυτ6 εiναι μια δευτερεtioυoα διεqγαα(,α βθβαια, αγ oι υπoθ6oειE πoυ μ6λιg αναπτriξαμε απoδειxθoriν oωατ69. Σ1ετιxα με
τo πqιbτο πqoβλημα, την απ' 6,τι φα(νεται πεQιoQισμ6νη στoν dνθqωπo ενγoιολoγιxη-λεxτιxη oxευη, 61oυν εxπoνηθε( oξυδερxεig μελ6τεE, oι οπolεg εξεταξoυν τ6oo τιζ συσχετυoτιxtg θννoιεg πoυ oυγδ6oγται με τtE συνταχτιx6g δoμ6g
6oo xαι τα μεqιxιbg νoητιxd αντιxεiμενα πoυ φα(,νεται 6τι παiξoυν xαθoqιστtx6 96λo (γεγoν6τα, λoγιx6g πqoταoειE xλπ.). Aλλd λ[γα πgdγματα υπαqxoυν
π6gα απ6 πεqιγqαφιx6g παQατηQηoει5 πανω στoυE χεγτQιχoriE αναφogιxoιig
μηχαγtσμotig που χQησtμoποιotiμε για να μυληooυμε για τoν x6ομo. To δει}τεqo
πq6βλημα xατ€1ει χεγτQιχη θ6oη ατη γλωoooλoγιxη 6ρευνα εδιil xαι μιo6 αιιilγα, χαι ιθ1ει μαxqα ιoτoqi,α απ6 παλια, αν χαι με διαφogετιxo(sg 6qoυg.
H βιoγλωoooλoγιxη πρooθγγιoη υιoθ6τηoε απ6 την αaχη τηγ oπτιxη γωνiα
πoυ o γνωoιαx6ζ νευQoεπιατημoναζ R. G. Gallistel oνoμdξει <ν6qμα στη νευqoεπιατημη> σημεQα: τη <βαoιομθνη σε υπoσυστηματα εxμαθηοη>>, To oυμπ6qαoμα δηλαδη 6τι για 6λα τα ξιbα η εxμαθηαη βαo[ξεται σε εξειδιxευμ6νoυg μηχα-
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νtσμofζ, σε <6νστιχτα εχμαθηoηζ" με συγχεχQιμ6νoυζ τQoπoυg. Πρoτε(,γει γα
φανταστoriμε τoυζ μηχανισμotig αυτor1g ααν <<6ργανα μ6οα στoγ εγxθφαλo>
πoυ πεQtθqxoνται σε χαταστdoειg xατa τιE oπo[εE φ6qνoυν oε π6qαζ συγχεχQιμθνα εi,δη υπoλoγιoμιilν. Αν εξαιρθooυμε τα <αxqωg ε1θριxd πεqιβαλλoγτα>>, oι
μηχανtσμo[ αυτoi μεταβdλλoυγ τηγ xατd,oτααη τoυg υπ6 την επιqρoη χαι τη
διαμoqφωτυxη επ(,δQαση εξωγενιilν πα9αγ6ντων, λ[γο πoλti ανταγαxλαατιxα,
χαι σε oυμφωνiα με τoγ εσωτεQιχ6 τoυg α1εδιαoμ6. Αυτη εi,γαι η <<διαδιxααiα
τηg εxμαθηoηζr, αγ χαι <αναπτυξηE, θα ηταν πιo xαταλληλog 6Qoζ, cboτε να
αποφιiγoυμε τιζ παqαπλανητιx6g oυνδηλιilσειE τoυ 6goυ <εxμdθηαη>. Mπoqεi
xανε|g γα συσχετ[,αει αυτ69 τιg ιδ€εg με τηγ εγxυxλoπαιδιxη δoυλειd τoυ
Gallistel oγετυxα με τηγ ogγdνωoη τηζ xlνηαηg πoυ βααiξεται οε <<δoμιxorig πεQιoQtσμo'ιig>>, oι oπoloι θ6τoυν <<6qια oτα ε[δη τωγ λιioεωγ πoυ μπoqεi, γα μη1ανευτεi 6να ξιilo σε μια xαταoταoη εxμdθησηζ>>.
H βααιαμθνη oε υπooυοτηματα θεωqiα τηg εxμdθηoηζ δεγ αυγεπαγεται βεβαiωg 6τι τα τμηματα τoυ υπoσυοτηματog ανηxουν απoxλειoτιxα oτo υπooι]στημα: 6λoι υπoθ6τoυγ 6τι αε xdπoιo επ[πεδο δεν oυμβα[,γει αυτ6 _ στo επ[πεδo τoυ xυττdqoυ, για παqdδειγμα. To εqιbτημα σε πoto επ[πεδo ogγdνωoηg
αναδι1ογται ot εξειδιxευμ6νεg ιδι6τητε9 παqαμ6νει τo βααιx6 εριilτημα απ6 την
oπτιxη γωνiα τηg βιoλoγiαζ, 6πωg ηταν χαι στo oυν6δqιo τoυ 1974. oυ παQατηqηoειg τoυ Gallistel επαγαφ6qoυν την θννoια τoυ <διαfλoυ>> πoυ εlxε ειoαγdγει
στηγ εξελιxτιxη xαι αναπτυξιαxη βιoλoγiα o C. H. lΜaddington 60 xg6νια πQιν,
αναφερ6μεγoζ αε διαδιxαοiεg πoυ <<τQoπoπoιotiνται ιilατε να επtφ6ρoυν 6να
xαθoριoμθνo αποτ€λεoμα ανεξαqτητα απ6 τιE ελdoooγεζ μεταβoλθE στιE συγθηxεζ xατα τη διdqxεια τηζ αντ[δgαoηζ> χι 6τoι διααφαλ[,ξoυν <την παqαγωγη
τoυ χαγoνιxοti, δηλαδη τoυ β6λτιστoυ εlδoυg εν μ6οω τωγ αγαπ6φευxτων χινδιiνωγ τηg riπαρξηE". Toriτη φαiνεται να ε(,γαι μtα ιχαγoπoLητιχη πεqιγqαφη
τηg ανdπτυξηE τηg γλιilασαζ στo ατoμo. 'Eνα xεντριx6 πρ6βλημα τηE μελ6τη9
τoυ γλωoαιxoti τoμ6α εiναι η αναxdλυΨη των μηχανισμιilν πoυ πεqιoρlξoυν τα
πιθαγα παρdγωγα στα <β6λτιατα εi,δη>.
T,1ει αγαγγωQιατεi απ6 τιg απα916g τηg οriγ1QoνηE βιoλoγ1αg 6τι oι εξωτεqιxol πQoζ τoυζ oQγανισμorig εξελιxτιxoL πεQtoQtσμo[ παι αQχιτεχτoνιxθg-δoμιx6g αQχ6E δεν επηρεαξoυν μ6νo την ανdπτυξη τωγ oQγανιαμιilν αλλα χαι τηγ
εξ6λιξη τoυζ. Σε 6να xλααιx6 αriγ1qoνo dqΘqo, o Maynard Smith χαι oι συνεQγdτεg τoυ βq[,oχoυγ τtE απαQx6s τηζ μετα-Δαqβiνειαg παqαλλαγηg ατον
Thomas Huxley, o oπoiog παqαξενε$τηxε απ6 τo γεγoν69 6τι φα(,νεται να
υπαρ1oυν <<πQoχαΘοgιoμθνεζ γQαμμ6g τqoπoπoi,ηoηg> πoυ οδηγotiν τη φυοιxη
επιλoγη στo <<γα παραγει ποιxιλi,ε5 πεQιoQισμ6νεg oε αριθμ6 xαι μoqφη> για
xdθε εi,δog. Eπανεξεταξoυν πoιxi,λoυg τθτoιoυζ πεQιoQιαμotig στoν oργανιx6
xοαμo χαι πεQιγqαφoυν πιilg <oι πεQιoQισμo[ οτη φαυνoτυπιxt1 πoιxιλοτητα
πqoxαλoriγται απ6 τη δομη, τo χαQαχτηQα, τη αriνθεση η τη δυναμιxη τoυ αναπτυξιαxoιi oυατηματoE>>. Eπi,oηg παQατηQοliγ 6τι τ6τoιoι <<αναπτυξιαxoi, πεQιoQισμoi, αναμφιoβητητα πα[ξoυν σημαγτι}t6 ρ6λo στηγ εξ6λιξη> αγ χαι α}lo-
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μα <λi,γoι συμφωνoliγ σχετυχα με τη σημασiα τoυg ωE πQoE τη διαμ6Qφωση τηζ
ιατoρiαg τηζ εξ6λιξηE αε αriγxqιοη με την επιλoγη, τη μετατ6πιoη xαι dλλoυg
τθτoιoυg παqdγoντεζ>. Tην iδια πεgi,πoυ επo1η, o Jacob θγqαφε 6τι <<oι xαγ6νεζ πoυ ελ6γ1ουν την αναπτυξη των εμβρliων>>, o1εδ6ν εντελιilg αγνωoτoι, αλληλεπιδQoriν με dλλoυg φυoιxorig παρdγoντεζ χαι <περιoq[ξουν τιE πιθαν6g
αλλαγ6g τιυν δoμιilγ χαι λειτoυqγιι.bν> στην εξελιxτιxη πoqεlα πρooφdqoνταE
6τoι <αq1tτεχτoγιχοtig πεgιoqιoμotig> που <<μειιilνoυν τo φαoμα τηζ πQoσαQμoγηζ χαι χατευθtlνoυν τα εξελιxτιxa μoτ[,βα>, για γα παqαθ6αω τα λ6για μιαE
πρ6αφατηζ εQευνητυxt1g αγαox6πησηζ. oι πιo γνωoτ69 μoQφθE πoυ αφιθQωσαγ

6να μεγdλo μ6qoζ τoυ 6qγoυ τoυζ oτα ξητηματα αυτd, ε[,γαι o

D' Arcy

Thompson χαt o Αlan Turing, oι oπo1οι εi,1αν εξαιqετιxd ιoxυq6g απ6ψει9 υπ6ρ

τoυ χεντριxοri q6λoυ πoυ τ6τoιoι παρdγoντεζ διαδqαματlξoυν ατη βιoλoγiα.
Tα τελευταi,α 196νια, 61oυν συσσωQευτεi πoλλoi τ6τοιoυ στoχααμo[, για 6να
ευqι} φdαμα πqoβλημdτωγ ανdπτυξηζ χαι εξ6λιξηζ, απ6 τη διαiqεoη τωγ χυττdgων αε βαxτηQια ωζ τη βελτιoτoποiηαη τηζ δoμηζ χαι τηg λειτoυργiαg των
διxτtiωγ τoυ φλoιotj τoυ εγxεφαλου, αx6μα χαι tσχυQιαμo[ 6τι oι oqγανιoμoi
€1oυν <<τoυζ xαλriτεqoυg δυνατorig εγxεφdλoυg>,6πωg υπoστηQ[,ξει o υπoλoγιoτιxog νευQoεπtoτημoναg Chris Cherniak. Tα πqoβληματα αυτd ε(,ναι στιζ παQυφ6ζ τηg 6ρευνα9, αλλd η οπoυδαι6τητd τoυζ ε[,ναι αναμφισβητητη.
Αφoti δεxθηxαμε 6τι o τoμ6αg τηg γλωαoαg 6xει τιE γενιχ6g ιδι6τητε9 των dλλων βιoλογιxιilν oυoτηματων, θα πq6πει να αναξητηοoυμε τQειζ παqαγoντεg
πoυ υπειαθq1oνταt στην ανdπτυξη τηg γλιbασαE των ατ6μων:
1) Γενετιxot1g παqdγoγτεζ, πqoφανιbg o1εδ6ν oμoι6μoqφoυt oτo εlδog μαζ, τo
πεqιε16μενo τηζ KΓ. H γενετιxη μαg xληqονoμιd, εqμηνεriει 6γα μθρog τoυ
πεqιβαλλoντoζ ωg γλωoοιxη εμπειgi,α, 6να δι6λoυ εrixoλo 6Qγo, τo oπoio τo
βq6φog φ6qνει oε π69α9 βαοιξ6μενo στιζ εσωτεQιχ6g δυναμειζ τoυ χαι τo
oποlo xαθoqiξει τη γενιχη πoρεiα τηg ανdπτυξηE τoυ γλωααιπori τoμ6α oτιg
γλιilooεg πoυ χαταxτιilνται.
2) Eμπειqiα, η oπo[,α oδηγεi στην πoιxιλ6τητα μ6oα αε 6γα αqxετd, οτεν6 φα_
σμα, 6πωg αυμβα[νει χαι οτα dλλα υπoσυστηματα τηg ανθqιbπινηg ιxαν6τηταζ χαι τωγ oQγανιoμιilν γενιxd.
3) Αqxθg πoυ δεν πεqιοq(,ξoνταt στoγ τoμ6α τηg γλΦοoαg.
o τqiτog παqdγονταE πεQιλαμβανει αQχ6E δoμιxηg αQχιτεχτoνιxηg πoυ πεqιoqi,ξoυν τα πιθαγd απoτελθοματα, ουμπεqιλαffiανoμ6νων xαι αqxιilγ απoτελεοματιxηg υπoλoγιoτιxη5 διεqγαοiαE, πoυ αναμθνεται να 61oυν xεντqιxη οημαο(,α για τα υπoλoγιοτιxa oυoτηματα 6πωg η γλιilοoα χαι γα xαθoqiξoυγ τo
γενιx6 1αqαxτηρα των γλωoαιilν πoυ μπoQot}γ γα xαταxτηθοtiν.
Mπogεi xανε(,g να ανιχγεtioει τoν τglτo αυτ6 παqαγοντα στη δια(,οΘηoη τoυ
Γαλιλαioυ 6τι <η φfση εiναι τ6λεια>>, απ6 την παλlqgoια ωE τo πθταγμα των
πoυλιιilν,ΙlαL oτι τo 6Qγo τoυ επιστημoνα ε(,ναι να αναχαλriψει με πoια 6ννoια
τοriτo αληθεriει. Η βεβαι6τητα τoυ Nεtiτωγα 6τι η Φιiαη πρ6πει να εiναι <<πoλli
απλη> αντιχατoπτqi,ξει την iδια δια[oθηαη. ooo αoαφ6g χι αν ε(,ναι, αυτ6 πoυ
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o Eric Haeckel oνoμαξε <αi,oθηoη τoυ ωqαioυ> (<Sinn fiir das Schδne>) υπηqξε
xατευθυντηqιo μoτ[,βo τηg or}γxQογηE επιoτημηg απ6 τιE μoντ6QγεE xαταβoλ6ζ τηE.
oι βιολ6γoι τειγoυγ γα θ1oυν διαφoρετιxη dπoψη για τα αγτιχε[μενα των
ερευνιilν τoυζ, υιoθετιbνταζ τη μεταφoρd τoυ Jacob, οtiμφωνα με την oποi,α η
φι1oη <μαστoQειiει>> xαι xdγει τo xαλυτεqo δυνατ6ν με τα υλιxα πoυ 61ει ατη
δoυλεια, oπωg φαiνεται να 61ει
διdθεoη τηE _ πoυ αυνηθωg ε[,ναι αqxετα
'lατ{η
απoφαoi,σει να απoδεiξει γυα τoν εαυτ6 τηζ η ευφυiα τoυ ανθqιilπoυ. o Bρεταν6g γενετιoτηg Gabriel Dover απειxoγlξει την xqατotioα dπoψη oτo αυμπ6qαoμα τoυ oτι <η βιoλoγlα εiναι μια παqαξενη xαι πεqiπλoxη δoυλειd χαι η λ6ξη
'τελειoτητα' εlναι η τελευτα(,α πoυ θα 1ρηαιμoπoιotiαε xανεig για να περιγqαψει πιbg λειτoυqγoιiγ oι oQγαγισμoi, ειδιxd για o,τιδηπoτε παqd,γεται απ6 τη

φυοιxη επιλογη> - αγ χαt παqαγεται μ6νo μεqιxωg απο τη φυαιxη επιλoγη,
6πω9 τoνlξει με θμφαoη, χαι 6πωg ξθρει xαθε βιολoγog,
μαλιoτα oε 6γα
'lαL
διαθθτoυμε.
πoυ
εργαλεiα
Oι πqoανα
τα
xαθoριoτεi
με
βαθμ6 πoυ δεν μπoqεi
xαυ
πεq(,πλoxη
εξεδoxlεg αυτ69 θxoυν ν6ημα αγ αφoQoriν oυoτηματα με μαxqα
Χυxτιxt1ιοτogiα, με πoλλd ατυ1ηματα, χQoνoτgιβdg τηE εξελιxτιx't1g ιατοgiαg
πoυ oδηγoιiγ αε μη β6λτιατε9 λrioειζ για τα πqoβληματα xαι oιiτω xαθεξηg.
Aλλd τo σ'luττιx6 αυτ6 δεν μπoρεi να επεxταθεi, oε μια οψετwa ξαφνιxη αναδυαη, η oπoiα εi,ναι πoλri πιθαν6ν να oδηγησει σε αυoτηματα πoυ δεν μoιdξoυν
με τα πεg(,πλoxα απoτελ6αματα εxατoγταδων ετιilγ <μαοτορθματoE>> (xατd τoν
Jacob), αλλd ioωg να μoιαξoυν πεQυσα6τεqo με νιφαδεζ χtoγιoυ, η μιε τη φυλλ6ταξη η με τη δια(,ρεαη τoυ χυττdqoυ oε oφαlgεζ χαι 61ι oε xtiβoυg, η με τα πoλr}εδοα ωg δoμιxα υλυxα η με πoλλα αλλα πραγματα πoυ βρloxoυμε στo φυσιx6 x6αμo. To μινιμαλιοτιx6 πρ6γραμμα παQαχιγεi,ται απo την υπoψια oτι xατι
τ€τoιo loωg να αληθει}ει πqαγματt για την ανθqιilπινη γλιilααα xαι νoμiξω 6τι
xαqη ατιE πq6oφατεE 6gευνεE 61oυμε λoγoυg να πιατειioυμε 6τι η γλιilooα ε[,ναι
απ6 πoλλ69 πλευQ6ζ μια β6λτιατη λfoη για oυνθηxεζ πoυ πρ6πει γα tχανoπoιηoει, πoλυ πεqιαo6τεgo απ' 6,τι θα πεqιμθναμε μεqιxα 1q6νια πQιν.
Για να επιoτg6ψoυμε oτα πριilιμα 1ρ6νια, τo πληoι6οτεqo ανd,λoγo τηg ΚΓ
oτα δομιoτιxαloυμπεQιφoQιoτιxα πq6τυπα τηg δεxαετi,αg του '50 ηταν oι πQoαεγγiαειg πoυ βααi,ξoνταν στηγ 6νγoια τηg διαδιxαοLαE, τιE oπoiεE αν€πτυξαν
oι Trubetzkoy, Ηarris xαι αλλoι. oι πρoοεγγiαειg αυτ69 ε(,1αν επινoηθε(, με αxoπ6 γα παθoρiooυγ τιE γλωoαιx6E μονdδεζxαL τουζ συστηματιxotig τφ6που9 oqγdνωotig τoυE με βdoη 6να oΦμα γλωoαιxΦν δεδoμ6νων. Στηγ xαλυτεQη πεQi,_
πτωση, oι πQoσεγγloειg αυτdg δεν μπoqοliγ γα φτdαoυν πoλrj μαxqιd, ανεξdρτητα απ6 το π6oo ευgιi εiγαι τo oιilμα χαι απ6 τo π6αo πQoχωQημ6νεg εi,ναι oι
υπoλoγιοτιx('g μθθoδoι πoυ χQησιμoπoιotiμε. Ax6μα χαt τα στoιχειιilδη φ6Qoντα σημαo[α μορφυxa ατoιγεi,α, τα μoQφηματα, δεν θ1ουν τo χαQαχτηqα πoυ
61oυν <oι 1dντρεE σε fνα xoμπoλ6ι>r, αυτ6ν πoυ απαιτεi,ται για τιζ πgoαεγγiσειE oι oπoiεE βαα[ξoνταυ στηγ θγγoια τηg διαδιxαoi,αg, αλλd οxετlξoνται με τη
φωνητιxη μoaφη πoλri πιo 6μμεoα. H φιiαη χαι oι ιδι6τητ6g τoυζ εi,ναι xαθορι-
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σμ6γεE μ6σα στο πιo αφηQημ6γo υπoλoγιστιχ6 otiοτημα πoυ χαθoq[ξει τo απε-

qι6qιoτo εfqοg των εχφQdαεωγ. Oι παλαι6τεqεg πqoοεγγi,σειE τηE γενετιxηg
γQαμματL}ιrtζ, επoμ6νωg, θεωgoιioαν 6τι η γενετιxη xληqονoμιd παq61ει 6να
υπoδειγμα για τα αυoτηματα xαν6γων χαι μια μ6Θoδo για την επιλoγη τηs βθλτtστηζ 6xφανοηg τoυζ με βdαη τα δεδoμ6να τηg εμπειgiαg. Απ6 τ6τε xαι οτα
1q6νια πoυ αχoλoriθηοαν 6γιναν συγχεχQtμ6νεg πqoταoειg. Γενιxd, πρoo6φεqαν πιθαν6ν μια λtiαη oτo πq6βλημα τηE γλωooυx,fiExατaxτηοηg, αλλα oυνεπαγoνταν αστQoνoμιxoti μεγ6θoυ9 υπoλoγιoμoliζ xαt, xατα αυν6πεια, δεγ αντιμετιilπιoαγ ooβαqd τα πqoβληματα.
Tα βααιxd ξητηματα τα xq6νια εxεiνα ηταν διαφoqετιxd,, 6πω9 εiναι xαι oη'Ιoωg εiγαι δtioxoλo να τo πιoτ6ψoυμε oημεQα, αλλd,50
μεQα.
xg6νια πριν εθεωgε[,τo 6τι εi,1αμε στη διdθεoη μαE τη βαοιxη τε1νoλoγi,α που απαιτε(,ται για
την πεQιγQαφη τηg γλιiloσαs χαι oτι η γλωooιxη πoιxιλ[α ηταν τ6oo ανεξ6λεΥ'{τη πoυ χαμiα γενιxευτιxfi αaχη δεγ θα μπoqοriαε να αναxαλυφθε(,. Aμ6αωg
μ6λι9 €γιναν oι πgιilτεg πgooπαθειεE να διατυπωθotiγ oγετιxα λεπτoμεqε(,g εqμηνεiεg για τιE υδι6τητε9 των γλωoαιilν, xατtoτη φανεqo π6oo λ|γα γνωρiξαμε,
οε xdθε τoμθα. Kαθε μiα πqοoπdθεια 6φερνε στo φωE 6ναγ πλoιiτo αγτtπαQαδειγμdτων, τα oπoi,α απαιτotiοαν πεq(,πλoxα χαι πoιxlλα αυoτηματα xαγ6γων
αx6μα χαι για να πQoσεγγiooυμε ελd1ιoτα την πεQιγQαφιxη επdqχεια. Aυτ6
6δωoε εξαιρετιxd εqεθioματα για τηγ 6qευνα τηg γλιbooαE, αλλα oυγxg6νωg
δημιoυqγofoε σημαγτtχη αμηxανiα, xαθιbg αx6μα χαt oι πιo στoιχειιbδειg αγαλtioειg oδηγoιiααν στo oυμπ6qαoμα 6τι η ΚΓ πq6πει να επιβdλει οτενοιig πεQtoQισμoιig oτα πιθαγd εξαγ6μενα για να υπd,qξει ερμηνε[α oτην xατdxτηoη
τηg γλιilαoαg, αυτo δηλαδη πoυ oγoμdοτηxε <<εQμηνευτιxt1επαQχεια>. Mεgιx6g
φoQθζ τα πqoβληματα αυτd απoxαλoιiγται πqοβληματα <<απ6 ανεπdρxεtα τoυ
εqεθiαματoE>> oτη μελ6τη τηE γλιiloααg, αν χαι o χαQαχτηqιομ6g εiναι παQαπλανητιx6g, xαθιbg πq6πειται απλΦg για μiα ειδιxη πεgiπτωοη των βαoιxιilν
ξητημdτωγ πoυ αναx$πτoυγ xαθo}τυxα 6αoν αφoρd τη οταδιαxfi αναπτυξη, περιλαμβανoμ6νη9 χαt τηE γνωoτιxηg ανd,πτυξηs, δηλαδη μια παgαλλαγη των
πqoβλημdτωγ τα οπoi,α εi1αν αναγνωQιoτε( ηδη απ6 τoγ Πλd.τωγα.
Πoλλd εQευγητtxd, μονoπdτια αxoλoυθηθηxαγ στην πgooπdθεια γα δoθεi
λιioη αε αυτ6 τo ξητημα. To πιo επtτυ1ημ6νo ηταν, 6πωE απoδεi1θηχε, η πQoοπαθεια να διατυπωθοtiγ γενιx6g αQχ6E απoδιδ6μενεE στην KΓ _δηλαδη, οτη
γενετιxη xληgoνoμιd_ αφηνoνταg 6να μειωμθνo αριθμ6 φαινoμ6νων πoυ θα
πgo6xυπταν, xατd, xd,πoιoγ τρ6πo, απ6 την εμπειqi,α. oι πρooεγγioειg αυτ€E ε[χαν oQισμ6νη επιτυ1iα, αλλd oι βαoιx6g εντdαειg παρ6μεναγ dλυτεE την επo1η

τoυ συνεδq[,oυ τoυ 1974.

M€αα αε λiγα 1ρ6νια, τo τoπlo dλλαξε σημαντιχd. Αυτ6 ηταν εν μ6qει απoτ6λεoμα τηg εμφανυσηt εν69 ευq6og φdοματog μελετιilν με πoλri μεγαλriτεqo
βdθos απ' 6,τι στo παQελθ6ν, χαι εν μ69ει απoτ6λεαμα τωγ γ6ων ξητημdτων
που θγιναγ αγτιxε[,μεγo €qευναg. Πqιν απ6 πεqiπoυ 251q6νια, 6να μεγαλo μ6Qoζ τηE 6ρευναg αυτηg απoχQυσταλλιilθη'lε σε μια ριξιxd διαφoqετυxi1πqοα6γ-
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γtση τηE ΚΓ, τo πQ6τυπo τωγ <(AQ1ιilν xαι Παqαμ6τQωγ>> (Α&Π), τo oπoιo για
πQωτη φoQα δημιoriqγησε την ελπiδα 6τι θα ξεπεqdαoυμε τη διdοταoη αναμεσα στηγ πεQιγQαφιxη xαι τηγ εQμηνευτιxη επdqxεια. Η πqoo6γγιοη αυτη επε-

δ[ωxε να εξαλεiψει τo θεωρητιx6 πλαiοιo τoυ πQoτtiπoυ (format) xαι, μαξι
του, την παqαδoαιαxη 6ννοια των xαν6νων χαι των δoμιilν πoυ ε(,1ε μεταφεQθε(, λ[γo πoλr1 χαι στη γενετιxη γQαμματιxΛ. Aπ6 την απoψη αυτη, τo π96τυπο
τωγ Α&Π απoτ6λεοε μια πoλιi πιo ριξιxη απoμdχQυνση απ6 την πλotiοια παqdδooη 25oo ετιilν αlτ' o,τL η πQιilιμη γενετιxη γQαμματιxη. To νθο πqοτυπo
oδηγηoε σε μια θxρηξη τηg θqευναζ σε γλιbooεg εξαιρετιxα πoιxiλεg τυπoλoγιxα, oδηγιilνταg oε νθα πqoβληματα πoυ δεν ε11αμε φαγταστεi oτo παqελθ6ν,
μεριxθg φoQθζ χαt σε απαντηαειζ, χαι στηγ ενδυναμωση των γειτoνιxιilν επtoτημΦν πoυ ασχoλoυνται με τηγ xαταxτηoη χαι την επεξεργαο(,α τηg γλιilooαg,
xαθιitg τα χατευθυντηgια ερωτηματα τoυg τιilgα επαγαδιατυπιilθηxαν με 69ουg
xαθogιαμoti των παραμ6τqων μθαα oε 6να oταθεq6 oυoτημα τωγ αQχιitν τηg
KΓ. Κανεig απ6 6αoυg δoυλεlioυν στo χι.ilQo μαg δεν 61ει αημεQα την ιpευδα[,oθηoη oτι oυ oqiξoντεζ τηE ιigευναg ε(,γαι ogατoi, π6oo μdλλoν 6τι εiναι ηδη
oτη διαθεoη μαE.
Η εγxατdλεψη τoυ πQoτliπoυ μοgφιilν εiγε επtoηζ μtα σημαγτιχη επ(,δQαoη
χαι στo βιoγλωoοoλoγιxd πq6γqαμμα. Αν, 6πω9 εθεωqεiτo, η γλωααιxt1xατaχτηση εiναι ξητημα επιλoγηg αναμεοα oε εγαλλατιτιxtg λtiοειg τιE oπoi,εE πQoοφ6qει τo υπ6δεtγμα τηg ΚΓ, τ6τε τo υπ6δειγμα αυτ6 θα πg€πει να ε(,ναι πλor1σιo χαι αxρωg διαρθρωμ6νo χαι να επιτq6πει oyετιxα λiγεg επιλoγ69, αλλιιilg η
γλωαοιxη t{ατα"ι{τηση θα ηταν π€qα απ6 τιg δυνατ6τητ69 μαg. H xαλtiτεqη θεωρiα για τη γλιiloαα πgθπει να εiναι μια θεωρ(,α δι6λoυ ιχανoπoιητιxη απ6 αλλεg
oπτιx€g γων(,εg, με θνα πεq(,πλoxο φdομα 6qων εξειδιxευμ6νων για την ανΘqιbπtγη γλιi:ααα, oι oπo[,oι γα πεQιoρ[ξoυν τυg πιθαν69 διαφoqετιx6g εxδoxθE. To
θεμελιιilδεg βιoλoγιx6 ξητoriμενo τηg βαoιαμ6νηζ oε αρ169 εqμηνεiαg μετd β[αg
μπoqoυoε γα αγτιμετωπιστεtxαη αντιoτo[1ωζ, ot πQooπτtχ6g για oοβαρη μελ6τη τηE εξ6λιξηE τηE γλιilooαg ηταν πενι1q6g'πQoφαγιilg, 6οo πιo πoιχiλoι xαι
πεqiπλoxoι γ[νoνταν ot 6qoι πoυ αφoQoliοαγ ειδιxd τη γλιbooα, τ6oo λιγ6τεqη
ελπiδα απθμενε για μια λογιxη εqμηνεiα των εξελιxτιxιhν xαταβολιbν τηg KΓ.
Aυτd ηταν μεριxd απ6 τα ερωτηματα πoυ τθθηxαν στo συμπ6oιο τoυ 1974 xαι
oε αλλα αυμπ6oια την πεqi,oδo εxεiνη, αλλd παq6μειναν ανoιχτα ωζ πqoφανιilg
αλυτα πQoβληματα.

To πρ6τυπo των A&Π πqoα6φεqε πQooπτιx65 για την επiλυση χαι αυτιilγ
των διαφoqΦν. Στo βαθμ6 πoυ γiνεται δεxτη η ιοxtig αυτοf τoυ πQοτι}πoυ, η
γλωooιπη xαταxτηoη ε[ναι ξητημα xαθoριαμot} τωγ παραμ6τρωγ χι επoμ6νω9
διαxωqiξεταL εντελιilg απ6 την υπ6λoιπη μoaφη τηE γQαμματιxηg: τιg αq16g τηg
KΓ. Δεν υπdq1ει πια xαγθνα Θεωqητιx6 εμπ6διo να δε1τotlμε 6τι μπoqorlμε
ioωE γα πεQtoqlooυμε την xαθoλιxη γqαμματιxη σε μια απλoιlατεQη μoQφη xαι
γα πQoσφθqoυμε μι,α εQμηνεiα βαoιαμθνη oε αq16g για τιE βααιx6g ιδι6τητεg
τωγ υπoλoγιοτιxιilγ συστηματων τηg γλωοααg αντi να υπoθθτoυμε τιE ιδιιiτη-
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τ6ζ τoυE βαοιoμ6νoι σε 6να εξαυQετtχd πεQtoQtστL}4o, εξειδιxευμ6νo για τη
γλωooα υπ6δειγμα γQαμματιxΦγ. Για γα επιατρ6ψoυμε στoυE τQειE παqdγoγτεζ τoυ α1εδιαoμoti τηζ γλιiloοαg, η υιoθ6τηση τoι' πQoτriπoυ των Α&Π μαg
βοηθα να ξεπερdoουμε €γα δrioxoλo θεωqητιx6 εμπ6διo για τη μετατ6πιση τηE
ερμηνε(,αg απ6 τoν παραγoντα (1), τη γενετιxη xληqoνομιd,, οτoν παqdγoντα
(3), τιg ανεξdqτητεg απ6 τη γλιbαoα αqx6g τηg δoμιxηg αqxιτεxτoνιxηE χαυ τηζ
υπoλoγιoτιxt1gαπoτελεoματιx6τηταg, παρ6χoνταE 6τoι μεqιx6g απαντηoειg οτα
θεμελιιbδη εQωτηματα σχετιχd με τη βιoλoγi,α τηg γλιiloσαE, τη φriαη χαι τη χaηση τηζ, ioωg αx6μα χ,αt τηγ εξ6λιξη τηg.
E1oνταg ξεπεqdαει τα θεωqητιxd εμπ6δια πoυ επιβαλλει τo πρ6τυπo των
μoρφιbν, μπoρotiμε να πQooπαθηooυμε πυo qεαλιoτιxα να συγχεχQυμενoπoησoυμε τo ερΦτημα τoυ τι συγιστd μια εqμηνεiα των ιδιoτητων τηE γλιilooαg βαοιομ6νη αε αqx€E χαt γα oτgαφοιiμε σε 6να απ6 τα πιo θεμελιιbδη εqωτηματα

για τη βυoλoγlα τηg γλιilασαs: σε πoιo βαθμ6 η γλιbοoα πρoοεγγiξει μια β6λτιoτη λιioη οτιE αυνθηxεS πoυ πq6πει να ιχανoπoιεi ιilοτε να μπoQotiμε 6ατω xαι
απλιilg να τη χQησtμoπoιηαoυμε, δεδoμ6νηE τηζ εξωγλωοoιxηg δoμυxηg αQχιτεxτoντxηg; Αυτ6E oι oυνθηχεζ μαζ φθqνoυν π[oω στoγ παgαδooιαx6 χαQαχτηQυομ6 τηg γλιbοααE απ6 την επo1η τoυ Agιoτoτ6λη ωg εν6g oυοτηματoζ πoυ συγδ6ει ηxo χαι σημαoiα. Mε τoυE διxoιig μαg 6qoυζ, oι εxφgdoειE πoυ παρdγoνται απ6 τη γλιboαα πq6πει να ιχαγoπoιor1γ δr}o διεπιπεδιx6E αυνθηxεg: αυτ69
πoυ επιβdλλoνται απ6 τo αιαθητηqιoχινητtχ6 οtioτημα χαι εxεlνεg απ6 τo εννoυoλoγιx6-πqοθετtxo oisoτημα,τo oποlo o1ετ[ξεται με τηγ ανθqιilπινη διανoητιxt1ιxαν6τητα χαι τηγ πoιxιλiα τωγ λεxτιxιilγ πqdξεων.
Mια ερμηγεiα των ιδιoτητωγ τηζ γλιbooαg μπoqοriμε να θεωgηooυμε 6τι βαο(,ξεται αε αq16g, εφ6oον μπoqεi να ανα1θεi αε ιδι6τητε9 τωγ διεπιπεδυxιilγ oυοτημdτωγ χαι σε γενιχotig παqdγoντεE υπoλoγιοτιx't'1E απoτελεαματιx6τηταE
xαι dλλων o1ετιxιilν θεμdτων. Aνεξdqτητα απ6 αυτ6, μπogoιiμε να μελετηαoυμε τα διεπιπεδιxd oυοτηματα χαι αυτoτελιilg, περιλαμβανoνταg τη συγχQιτιxtγ
μελ6τη που ηδη διεξdγεται με αQχετd απoτελθoματα. Tο iδιο αληθεriει χαι για
τιg αq16g τoυ αποτελεoματιxotj υπoλoγιστιχotl μηxανιoμor} (oυατηματοg;), oι
oποlεg εφαqμ6ξoνταt στη γλιiloαα oε πq6oφατεζ μελ6τε9 απ6 πολλorig εqευνητθg με σημαντιχd απoτελ6oματα, χαt μπoQoriν ioωg να υπoβληθoriγ χαι σε συγxqιτιxη 6qευνα. Mε πoλλoιig τρ6πoυE, επoμθνωg, ε(,ναι δυνατ6ν να ξεxαθαρ(,σoυμε χαι να αγτιμετωπi,ooυμε oqιαμ6να απ6 τα βαoιxd, πqoβληματα τηg βιoλoγiαg τηg γλιilooαg.
Στo oημεi,o αυτ6 Θα 6πqεπε να πεqdσoυμε σε μια πto τεχγιxt1ουξt1τηση απ'
6,τι εi,ναι δυνατ6ν γα xd,νoυμε εδιb, αλλα λiγεg dτυπεg παQατηQηoειg loωg μαg
βoηθηοoυν να παQoυοιdοoυμε επιγQαμματιxd τουλd1ιoτoν τη γενιxη ειx6να.
'Eνα oτoιxειιilδεE χαQαχτηQιoτιxo τoυ γλωαoιxoιi τoμ6α εiναι 6τι πq6xειται
για 6να ot1oτημα πoυ χαQαxτηqi,ξεται απ6 τη διαxqιτη 6ννoια τoυ απε[qoυ,
οπdγια στoν oqγανιxο x6oμο. Κdθε τ6τoιo or}ατημα βαα[,ζεταt σε μια πQωτoγενη λειτoυQγια, η oπoiα πα(,qνει τα αντιχεiμενα πoυ 61oυν ηδη χατασχ,ευαoτε[ (η
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σχηματιστεi,) xαι δημιoυqγε[, 6να ν6o αντιxεi,μενo με αυτd: στην πιo απλη πεq[πτωση δημιoυqγεl θνα oι}νoλo πoυ τα περι61ει. Ag ονoμdσoυμε τη λειτουQγια
αυτη Συγ1ιilνευoη. Η Συγ1ιilνευση η xdπoιo αντioτoι16 τηs ε[γαι τo ελαxιατo
απαιτotiμεγo. Mε τη Συγ1ιilγευση oτη διdθεση μαE, 61oυμε αμ6oω9 6να απεριoQιστo orioτημα ιεραq1ιxα δoμημ6νων εxφρdαεων. Η απλoιioτεQη εQμηνεiα του
<Mεγαλoυ ΑλματoE πQoζ τα Eμπρ6E>> στηγ εξ6λιξη τoυ ανθqιilπoυ θα ηταν 6τι
o εγxθφαλog αναδιαμoρφιilθηxε, ioωg απ6 xdπoια ελαφρd μετdλλαξη, ιbοτε να
παQθχει τη λειτoυQγια τηg Συγ1ιbγευσηζ, o1ηματiξoγταζ αυτoματωζ τoν πυQηγα τηζ βdαηg γι' αυτ6 πoυ παQατηqε(,ται oε αυτη τη δραματιxη oτιγμη τηζ ανθριbπινηg εξ6λιξηg'xατα τεxμηριo, τoυλd1ιστoν, τo να oυγδ6αoυμε τιζ xoιsτιxtδεg δεν ε(,γαι δι6λoυ απλ6 θ6μα. Yπdq1oυν υπoθ6oειζ για την εξ6λιξη τηζ

γλιbοοαg oι oπoiεg υπoστηQiξoυν μια πιo πεqiπλoxη διαδιxαoiα: πqιilτα xαπoια μεταβoλη η oπoiα επιτq6πει εxφqdoειg με διio ατoι1εiα χαι η oπolα ioωg
να πQoσφ6ρει xdπoιo πλεoν6χτημα ωζ πQoζ τη φυσιχη επιλoγη με τo να μευιbνει τo φoρτio τηζ μγημηE πoυ απαιτεi,ται γtα τα λεξιxα oτoι1ε[,α' 6πειτα ν6ε9
μεταβoλ6E πoυ επιτρθπoυν μεγαλιiτεQεE εxφqdoειE'χαυ τ6λog τo Mεγdλo Aλμα
πoυ μαζ δi,γει τη Συψιilνευση. 'ΙαωE τα πQoγεν6οτεqα βηματα πρdγματι να
υπηgξαν, αγ χαι, δεν θ1oυμε εμπειQιt{α η αoβαqd θεωρητιxα επι1ειρηματα υπ6ρ
αυτηE τηg dπoιpηE. Mια πιo <<φειδωλη" εgμηνεi,α θα ηταν 6τι δεν υπηρξαν xαυ
oτι τo Mεγαλο Αλμα ηταν στην oυαiα oτιγμιαio, σε ιξγα xαι μ6νo d,τoμo, τo
oπolo σε μια oτιγμη βqθθηxε να ε(,ναι πQoιχισμ6νo με νoητιx6g ιxαν6τητεg
πολri ανιbτερεg τωγ dλλων. oι ιxαν6τητεg αυτ6g μεταδ6θηχαν στoυg απoγ6νoυζ τoυ χαι τελιxα επιxqdτηoαν. Totiτη ε(,ναι στηγ xαλt}τερη περlπτωαη μtα
λoγιxη ειxαοiα, 6πω9 6λεE oι υπoθ6σειζ για τ6τoια ξητηματα, αλλd μdλλoν εiγαι η πιo απλη πoυ θα μπoqoιioαμε να αxεφτotiμε χαι δεν εiναι αoιiμβατη με
αυτα πoυ γνωQ(,ξουμε η θα μπoqorioαμε γα ειxααoυμε με σχετιχη πειoτιx6τητα.
E[ναι δr}oxoλo να δoriμε μια υπoθεση εQμηνεi,αg για την ανθqιilπινη εξ€λιξη
πoυ να μη πεqιλαμβdνει αυτη τηγ ειχασiα με τη μ(,α η την dλλη μoaφη.
Παgoμoια εqωτηματα εγεlqoνται χαι ωs πQos την ανdπτυξη τηg γλιilooαg
oτo dτoμο. Θεωρεiται αυνηθωg 6τι υπdρ1ει ιξγα oτdδιo τωγ διio λ6ξεων, των
τqιιilν λ6ξεων xαι otiτω xαθεξηg με θνα τελιx6 Mεγαλo Αλμα πQoE την δi,1ωg
φqαγμoriE παQαγωγη. Toιiτo παQατηQεiται πρdγματι στη γλωααιxη επιτθλεαη,
αλλα παQατηQεi,ται επ(,αηg 6τι ατo πqιbιμo oταδιo τo παυδi, xατανοεi, πoλιi πιo
πεq(,πλoxε5 εxφqdσειt χαι 6τι η τυ1αi,α τQoπoπoiηoη μεγαλriτεραlν εxφρdoεων
<x6μα }dαL ιLε τ6oo ατι}νθE αλλαγ69 6πω9 εi,γαι η τoποθ6τηση τωγ λειτoυργιxιbν
xατα τφ6πο αoΦμβατo με τηγ ΚΓ η τη γλΦαoα τα}ν ενηλi,xαw- οδηγε[ oε
σ{rΥfiJση }lαL σt παqαν6ηαη. E[γαι πιθαγ6γ 6τι η δ{,xωg 6ρια Συγ1ιbνευση, χαι
oτιδηπoτε dλλo περιλαμ,|3dνει η KΓ, εi,γαι παρ6ντα εξαqxηg, αλλd πανουν την
λ€ξειυν

εμφdνιoη τoυE xατα τρ6πουE πεQιoQισμ6νoυg για εξωτεριποrig λ6γoυ9, πεQtoριαμor}E τηE μνημηE χαι τηs πQoσoχηζ xαι αλλα παq6μoια' τα ξητηματα αυτα
αυξητηθηxαν xατα το αυμπ6σιo τoυ 1974, αλλα τιilqα μπoqofμε να τα ερευνησoυμε πoλυ πιo συστηματιxd χαι παQαγωγιxα.

Noam Chomsky

H πιο πεQιoQιστιχη πεQιπτωση Συγ1ιbνευσηE εφαQμ6ξεταt σε 6να μoνo αγτtχειμενo, διαμoqφιilνoνταg 6να μoνoμελ69 otlνoλo. O πεqιoριoμ6g στηγ πεq(,πτωση αυτη μαg δ(,νει τη λειτoυQγια τηg αxολoυθ[αg, απ6 την oπoiα πqoxιiπτει
χαι η υπ6λoιπη θεωg(,α τωγ φυσtxιiw αqιθμιilν xατd τq6πoυg γνωoτotig. Toriτo
loωg να απoτελεi xαι μια πιθανη απd,ντηση στo πq6βλημα πoυ ταλανιξε τoν
Wallace ατα τ6λη τoυ 19ου αιιirνα: xατα τα λεγ6μενd τoυ <<η γιγαντιαiα αγαπτυξη τηg μαΘηματιxt1g ιxανoτηταE παqαμ6νει απoλιiτωg ανεξηγητη απ6 τη θεωρ(,α
τηζ φυσιxt1g επι}"oγηE xαι πg6πει γα απoδoθεi oε xdπoια εντελιilg ξεxωριατη
αιτ[α>> μ6νo xαι μ6νo επειδη παqαμθνει αχQησιμoπoiητη. Mια πιθαν6τητα εlναι 6τι oι φυσιχoi αqιθμoi πqoxriπτoυν απ6 θγαγ απλ6 πεQιοQLσμ6 oτo γλωαουx6 τoμθα, χαι επoμ6νω9 δεν δoθηxαν απ6 το Θε6, xατa τo γνωστ6 αφoριομ6
τoυ Kronecker _ αγ xαι, 6πω9 6λεγε o iδιog ατη oυν6χεtα, τα υπ6λoιπα δημιoυqγηθηxαγ απ6 τoν ανθqωπo. Yπoθ6αειζ για τιg xαταβολ6g τηg μαθηματιxηg
ιxαν6τηταζ ωE αφα(,gεoηE απ6 τιg γλωooιxtg διεργαα(,εζ μdζ εiναι oιxε[,εg.
Yπαq1oυν πQoφανη πqoβληματα, τα oπoiα πεqιλαμβανoυγ τηγ απoσriνδεοη
των δlio στηγ πεq[,πτωoη εγχεφαλιxιilγ βλαβιi'ν χαι τη διαφoρd στoγ εντoπιομ6
τoυζ, αλλd η oπoυδαι6τητα τθτoιωγ φαινoμ6νων δεγ ε(,ναι ξεxαθαqη για πoλλotig λ6γoυ9 (πoυ περιλαμβdγoυν τo ξητημα τηζ xατoγf15 6γαντι τηζ χQησηζ τηζ
υxαν6τηταg). 'Ιαωg να υπdQχει μια δ6οη αληθειαg στtζ υπoθ6oειg αυτθg, πιθαγ6τατα oτo πλαiσιo πoυ μ6λι9 επιαημdναμε.
Στoιxειιbδειg παqατηq(αειE oγετιxa με τηγ υπoλoγιατιxη ιxαν6τητα επιβαλλoυγ dλλoυg 6ρoυ9 για τη β6λτιοτη λtiαη τoυ πqoβληματοg τηg ουνδεoηg ηxoυ
χαυ σημαo[,αg. Σημεqα εxτενηE βυβλιoγqαφ(,α μελετd τα πqοβληματα αυτoιi τoυ
ε[δoυg χαι πιστεriω 6τι Θα αxριβολoγoriααμε, αν λ6γαμε 6τι 61ει υπdqξει αξιoοημεiωτη πρ6oδo9 xαι 6τι xατευθυν6μαoτε πQoζ μtα εQμηνεiα βαοιoμθνη oε
αQχ6ζ. Eiναι αx6μα πιo ξεxdθαqo 6τι oι πqoοπdθειεg αυτ69 πληqor}ν μ(,α απ6
τιg βααιx6g πρoUπoθ6οειg για 6να λoγιx6 xαι βιιiloιμo εQευνητυx6 πq6γqαμμα:
ενδιαφ6qoυσα 6qευνα πoυ θxει xαταφ6ρει γα ξεπεqαoει οgιoμ6να παλια πQoβληματα ενιil ταυτoxq6νωg φ69νει γQηγoQα στo φωζ ν6α, τα oποiα δεν εi,1αμε
πqoοθξει στo παQελθ6ν χαι τα oπo1α μ6λιg xαι μετd βiαg μπoqofμε να διατυπιilooυμε' επioηg θ1ει εμπλουτioει σημαγτιχd τιg εμπειQιχ6g πρoxλησειζ τηζ
πεQtγQαφιxi1Exαι τηζ εQμηγευτιxηg επαρxειαs πoυ πq6πει γα αγτιμετωπlooυμε
χαι για πqιilτη φoQd ανo(,γει μια qεαλιατιxη πQooπτιχη να πqοxωqηooυμε π6qα
απ6 την εQμηνευτιxη επdρ}tεια σε εqμηνε[,εg βαoιoμθνεζ σε αQχ6E με βdoη τιg
xατευθυγτηqυεg γQαμμ6E πoυ μ6λι9 oυξητηoαμε.
H αναξητηση τηg βαοιoμ6νη9 οε αq16g εqμηνε(,αg βqloxεται αντιμ6τωπη με
τQoμαχτιx6 φ6qτo εQγασιαζ. Mπoqoriμε να διατυπιbσoυμε τουζ oτoxoυg με αQxετt1ενdργεια. Δεν μπogoriμε, β6βαια, γα γγωqiξoυμε εχ των πρoτ€qωγ xατα
π6ooν μπoqofν να επιτευ1θoriν _ δηλαδη σε πoιo βαθμ6 oι χαταστdαειg τoυ
γλωoοιxoιi τoμ6α εi,ναι δυνατ6γ να απoδoθotiγ αε γενιx€E αQχ6s, oι oπo[εg
iαωg να ια1tioυν χαι για τoυE oQγαγισμοtig γενιx6τεqα. Mε xd,θε βημα πQoE τo
οτ61o αυτ6 αποxταμε χαι μtα πιo xαθαqη ειx6γα των βααιxιbν ιδιoτητων πoυ
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χαQαχτηQ[ξoυν απoχλειστL1ηα τoν γλωσσL14o τoμ6α, εξαxoλoυθιilνταg γα αφηνoυμε εγτελωE dλυτα πqoβληματα τα oπoια 61oυν πqoxfψει εδιil xαι εxατoντdδεg 1g6νια. Aναμεσα σε αυτα βqi,oxoνται ερωτηματα ογετιxα με τo πιbg oι ιδι6τητεζ πoυ απoxαλot}γται <<γoητιχθE> α1ετi,ξoνται με <τηγ oqγανιxη δoμη τoυ
εγxεφdλoυ>r, πqοβληματα πoυ η λι1αη τoυζ βρioxεται μαxριd αx6μα

xαι 6ooν

αφoqd τα 6ντoμα, χαι με πλευq6g μoναδιxtgxαι βαθιd μυoτηqιΦδειE αν αγαλoγιoτoιiμε την ανθριbπινη ιxαν6τητα χαι τιE εξελιxτιxtq τηE χαταβoλ6g.
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