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Praca, jaką oddaję do rąk czytelnika, stanowi, w moim zamyśle, skrom‑
ną pomoc – bardziej orientacyjny drogowskaz niż kompendium – adresowaną
zwłaszcza do szerokiego grona słuchaczy studiów logopedycznych na wszystkich
szczeblach kształcenia, jak również do wszystkich zainteresowanych wynikami
badań z zakresu neurolingwistyki (w tym też ich językoznawczą wykładnią).
Wizerunek języka/mowy w umyśle/mózgu, jaki na podstawie zgromadzonej
literatury rekonstruuję, jest – z konieczności – skrótowy i uproszczony. Wiele
poruszanych w artykule zagadnień znacząco wykracza poza przyjęte w nim ramy
i planowaną jego objętość, a także poza kompetencję autora, który z profesji jest
lingwistą, zafascynowanym spektaklem rozgrywającym się aktualnie na rubie‑
żach nauk społeczno‑humanistycznych i matematyczno‑przyrodniczych. Z myślą
o ułatwieniu czytelnikowi rozeznania w temacie, na końcu artykułu zamieszczam
obszerną bibliografię, wierząc przy tym, że zainteresowany odbiorca zechce samo‑
dzielnie zgłębić wiedzę, sięgając do wskazanych publikacji. Na podstawie dostęp‑
nej literatury z zakresu neurolingwistyki zgromadziłem obszerną bazę danych
na temat obwodów językowych (ściślej – korelacji funkcjonalno‑strukturalnych);
udostępniam ją czytelnikowi w aneksie. Ze względu na ogromną liczbę ogłoszo‑
nych drukiem publikacji, wręcz niemożliwą do objęcia przez jedną osobę nawet
w dłuższej perspektywie, byłem zmuszony dokonać wyboru (nieocenione źró‑
dło, z którego czerpałem: Brodmann’s Interactive Atlas Byrona Bernala i Joanny
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Perdomo1). Mając na uwadze przejrzystość wywodu i wygodę odbiorcy, postano‑
wiłem nie zamieszczać w tekście artykułu adresów bibliograficznych. Uczciwie
rzecz biorąc, powinienem nimi opatrywać niemal każde zdanie (wszak relacjo‑
nuję nie swoje, lecz czyjeś osiągnięcia), co praktycznie uniemożliwiłoby lekturę,
a także znacznie powiększyło jej, i tak już pokaźną, objętość. Ograniczam się
jedynie do zamieszczenia wspomnianej sążnistej bibliografii publikacji, z których
pełnymi garściami czerpałem, pragnąc na ich podstawie zbudować „cerebralny
portret” języka/mowy.

Poszukiwanie języka/mowy w umyśle/mózgu
Badania eksperymentalne nad językiem/mową absorbują uwagę lingwistów, jak
również – a raczej przede wszystkim – psycho‑ i neurolingwistów. Jedno z najpierw‑
szych pytań, jakie w tej sytuacji się narzuca, dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy
tymi trzema domenami poznania. Okazuje się bowiem, że przywoływane dyscypliny
stawiają przed sobą, a także – i to zapewne najważniejsze – przed językiem/mową,
nieco odmienne cele: lingwistyczny – funkcja (komputacja) werbalna; psychologicz‑
ny – reprezentacja (algorytmizacja) mentalna; neurologiczny – instalacja (implemen‑
tacja) cerebralna. Mówiąc otwarcie, lingwistyka opisuje: „co”, psycholingwistyka
wyjaśnia: „jak”, neurolingwistyka przewiduje: „gdzie” i „kiedy” – umysł/mózg robi
(coś) z językiem/mową. Przedmiot moich dalszych studiów będzie stanowić profil
neurolingwistyczny wybranych jednostek i procesów języka/mowy.
Neurolingwistyka dysponuje szerokim (z biegiem czasu coraz rozleglejszym)
spektrum metod badawczych, dzięki którym naukowcy mogą coraz głębiej zaglądać
„do mózgu przez język”, a także, od dwudziestu paru lat – „do języka przez mózg”.
Metody neurolingwistyczne obejmują aktualnie procedury zarówno tradycyjne, jak
i współczesne. Metody tradycyjne, zorientowane na eksploracje pod kątem laterali‑
zacji funkcji językowych, skupiają techniki nieinwazyjne, np. obserwujące i słucha‑
jące, oraz mniej lub bardziej inwazyjne, np. usypiające i drażniące, rozszczepiające
i usuwające (zob. obserwacja kliniczna i słyszenie rozdzielnouszne, próba amyta‑
lowa i drażnienie kory, komisurotomia i hemisferektomia). Metody nowoczesne
z kolei, ukierunkowane na penetracje w zakresie lokalizacji funkcji językowych,
gromadzą techniki obrazujące, np. CT, fMRI MRI, MRS, PET, SPECT, oraz reje‑
strujące, np. CRP, EEG, ERPs, MEG, PEG. Myślę, że nie miejsce tu, by je wszystkie
wyczerpująco omawiać (zresztą artykuł ten – w intencji autorskiej – został zogni‑
skowany zdecydowanie bardziej na rezultatach niż na narzędziach); ponadto zain‑
1
B. Bernal, J. Perdomo: Brodmann’s Interactive Atlas. www.fmriconsulting.com/brodmann
[data dostępu: 19.11.2016].

114

Część pierwsza: Prace naukowo-badawcze

teresowany czytelnik znajdzie ich przystępną charakterystykę w wielu fachowych
publikacjach. Znacznie istotniejszą sprawą, z punktu widzenia obranego w tej pracy
celu, jest kwestia skonstruowania, opartego na wynikach eksperymentów, modelu
przetwarzania języka/mowy w umyśle/mózgu.

Model przetwarzania języka/mowy w umyśle/mózgu
Model przetwarzania języka/mowy obejmuje zwykle kilka poziomów/etapów, jak
również przyporządkowanych im jednostek/procesów. Poziomy/etapy, jakie są w nim
przewidziane, sytuują się w zasięgu bądź modułów peryferyjnych, np. analizatorów
percepcyjnych i parsera językowego, bądź procesora centralnego; por. poziom/etap
fonologiczny i gramatyczny, semantyczny i pragmatyczny, w ramach których kolejne
poziomy/etapy odznaczają się aktywnością swoich jednostek/procesów; por. rozkład:
jednostka: głoska/różnica i proces: percepcja dystynktywna, na poziomie/etapie (ana‑
lizator) fonologicznym (gnostycznym); jednostka: słowo/pojęcie i proces: dostęp lek‑
sykalny, na poziomie/etapie (procesor) semantycznym (konceptualnym); jak również
jednostka: zdanie/sąd i proces: integracja syntaktyczna, na poziomie/etapie (parser)
gramatycznym (propozycjonalnym); jednostka: tekst/cel i proces: interpretacja dys‑
kursywna, na poziomie/etapie (procesor) pragmatycznym (intencjonalnym).
Lokalizację/temporalizację jednostek/procesów ustala się, manipulując wzo‑
rami bodźców, mianowicie kontrastując z sobą w ramach odpowiednich pozio‑
mów i w trakcie właściwych etapów typ manifestowanych stymulacji; por. głoska
i nie‑głoska, słowo i nie‑słowo, zdanie i nie‑zdanie, tekst i nie‑tekst, dzięki czemu
udaje się określić wiele interesujących korelacji między lingwalnymi funkcjami
i neuronalnymi strukturami; zob. następne podrozdziały oraz, szczególnie, aneks
i bibliografia, wieńczące pracę.

Przetwarzanie języka/mowy w umyśle/mózgu
Przetwarzanie języka/mowy w umyśle/mózgu przebiega w dwóch trybach, syn‑
tetycznym i analitycznym, por. procesy zaangażowane w czynność mówienia i słu‑
chania, które zachodzą na kilku poziomach i w kilku etapach (z czym zresztą ściśle
wiążą się odpowiednie jednostki i procesy), por. przetwarzanie, np. fonologiczne,
leksykologiczne, gramatyczne, pragmatyczne. W kolejnych podrozdziałach, rozwa‑
żając poszczególne funkcjonalno‑strukturalne korelacje, przestrzegam tego zary‑
sowanego na wstępie porządku.
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Przetwarzanie języka/mowy w trybie analitycznym
(procesy słuchania)
Przetwarzanie fonologiczne
Przetwarzanie mowy przebiega w kilku zorganizowanych hierarchicznie pod‑
sieciach, m.in. w sieci akustycznej, dystynktywnej i prozodycznej. W kolejnym aka‑
picie przybliżam specyfikę funkcjonalną neuronalnych struktur zorientowanych
na wstępną obróbkę dźwięków ludzkiej mowy.
Sieć akustyczna, umiejscowiona bilateralnie w korze pierwszorzędowej (PAC:
BA 41/42): w zakrętach Heschla (HG), w zakręcie skroniowym górnym, w jego części
środkowej i górnej (mdSTG), odpowiada za analizę spektrotemporalną prostych cech
dźwiękowych, tj. tonów (PT) i szumów (PP). Sieć dystynktywna – zajmująca w hierar‑
chii obwodów specjalizujących się w analizie mowy pozycję wyższą – obejmuje dwie
sieci, niższą (skroniową) i wyższą (czołową), obie zorganizowane bilateralnie (z lekką
przewagą półkuli dominującej). Podsieć skroniowa, zlokalizowana w korze drugo‑
rzędowej (BA: 42/22): w bruździe skroniowej górnej, w jej części środkowej tylnej
(mpSTS), jest angażowana przede wszystkim w analizę fonologiczną złożonych cech
dźwiękowych: reaguje zarówno na słowa, jak i na nie‑słowa; co jednak najważniej‑
sze, aktywuje się w toku przetwarzania dźwięków bliskich fonologicznie, por. „kura”
– „tura”, ale nie: „kura” – „aura”. Podsieć czołowa, mieszcząca się w zakręcie czoło‑
wym dolnym, a szczególnie w jego części tylnej (pIFG: BA 44), obejmuje pamięć ope‑
racyjną, która podtrzymuje informacje fonologiczne w procesach wyższego rzędu,
m.in. w trakcie syntezy mowy. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o kluczowej
dla operacji przetwarzania mowy sprawie, tj. o kooperacji dwu ścieżek kortykalnych,
segmentalnej (w półkuli lewej) oraz suprasegmentalnej (w półkuli prawej). O ile pół‑
kula lewa pracuje w tempie szybszym niż półkula prawa, co pozwala jej na analizę
cech segmentalnych dystynktywnych (por. cechy: spółgłoskowe, sylabiczne, sonorne),
o tyle półkula prawa działa w tempie wolniejszym od półkuli lewej, co umożliwia jej
analizę cech prozodycznych delimitacyjnych (por. cechy: głośne, wysokie, długie).
Sieć prozodyczna, wszak o niej właśnie mowa, zajmuje półkulę prawą, ściślej: frag‑
ment kory perysylwiańskiej, zarówno przedniej (pIFG), jak i tylnej (pSTG). Okoli‑
ca zaangażowana w przetwarzanie cech supralinearnych mowy wspomaga procesy
integracji informacji syntaktyczno‑semantycznych i prozodycznych.
Przetwarzanie głosek (dźwięków mowy ludzkiej), chociaż przebiega w zgodzie
z zasadami uniwersalnymi, opiera się na percepcji opozycji fonologicznych, których
status semantyczny jest relatywny i wtórny w stosunku do parametrów określonego
języka etnicznego. Co istotne, matryca cech dystynktywnych aktywuje się w proce‑
sach zarówno sensorycznej percepcji, jak i motorycznej produkcji dźwięków mowy.
Budowa reprezentacji fonologicznej, jak również – co za tym idzie – leksykalnej,
dokonuje się na podstawie procesów audytywnych i artykulacyjnych, w trybie tzw.
analizy przez syntezę.
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Sieci akustyczne, dystynktywne i prozodyczne, istnieją realnie. Ich obecność
i aktywność w ludzkim mózgowiu stwierdzono na podstawie wielu eksperymentów.
Procedury badawcze, które umożliwiają naukowcom wgląd w procesy przetwarza‑
nia mowy, polegają na tym, że badający przedstawia badanemu głoski i nie‑głoski,
a także słowa i nie‑słowa. W pierwszej sytuacji aktywacji ulega sieć (dSTG) wspo‑
magająca procesy analizy akustycznej (dźwięków dowolnych), natomiast w drugiej
sytuacji reakcję generuje sieć (mSTS) angażująca się w procesy analizy fonologicz‑
nej (dźwięków mownych). Postępowanie badawcze, które pozwala uczonym śledzić
operacje towarzyszące przetwarzaniu mowy, może też sprowadzać się do tego, że
badający prezentuje badanemu, w roli bodźca, mowę z intonacją naturalną i mowę
z intonacją sztuczną, przy czym w każdym przypadku leksyka pozostaje zachowana
albo usunięta dzięki aplikacji filtra. Co ciekawe, w obydwóch sytuacjach aktywacji
ulegają neurony w korze perysylwiańskiej – z tą jednak istotną różnicą, że informa‑
cje syntaktyczno‑leksykalne przetwarza lewa, natomiast informacje syntaktyczno
‑prozodyczne – prawa półkula. W toku dalszych analiz sukcesywnie napływają‑
cego materiału językowego mózg uruchamia procesy strukturyzacji syntaktycznej
i interpretacji semantycznej (w porządku: wpierw analiza formy, potem analiza tre‑
ści), którym – od początku do końca – towarzyszy nieprzerwanie komplementarny
względem informacji syntaktyczno‑semantycznych aspekt prozodyczny.
Przetwarzanie mowy akustyczne oraz optyczne kojarzy się z najwcześniejszy‑
mi etapami i najniższymi poziomami analizy (mowy lub pisma), w ramach której
można wyodrębnić trzy zachodzące na siebie fazy: preleksykalną, leksykalną i post‑
leksykalną. W kolejnych wersach nieco miejsca poświęcam procesom wspierają‑
cym wstępną obróbkę (rekognicję) mowy i pisma. Otóż identyfikacja głosek i liter
przebiega w zbliżony sposób, mimo że angażuje na wejściu, oczywiście, analizatory
obsługujące dwie różne modalności. Analiza mowy i pisma dokonuje się w trzech
etapach, zob. percepcja, komparacja i translacja, w sieciach neuronalnych, które
znajdują się w korze mózgowej projekcyjnej, asocjacyjnej i integracyjnej. Kora pro‑
jekcyjna – słuchowa (A1) i wzrokowa (V1) – konstruuje dyskretne reprezentacje ana‑
logowych bodźców czy, ściślej, percypowanych słuchowych i wzrokowych fal. Kora
asocjacyjna – słuchowa (A2) i wzrokowa (V2) – zestawia i porównuje reprezentacje:
z jednej strony napływające, czyli percepcyjne, a z drugiej strony przechowywane,
czyli pamięciowe (tj. dyskretne wzorce: fonemy i grafemy, a więc mentalne formy
dla dźwiękowych i wzrokowych substancji), co umożliwia mózgowi podjęcie decy‑
zji w zakresie detekcji, tj. identyfikacji i klasyfikacji. Kora integracyjna – osadzona
w polimodalnej i amodalnej okolicy TPO (A2‑V2‑S2) – przeprowadza translację:
przekłada ostatecznie kod ortograficzny na fonologiczny. Co ciekawe, coraz to wyż‑
sze piętra analizy – w zakresie mowy i pisma – angażują w coraz większym stopniu
dominującą półkulę lewą (rekognicja pisma przebiega wręcz na wszystkich etapach
wyłącznie w półkuli lewej).
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Przetwarzanie leksykalne
Słownik umysłowy (leksykon mentalny) obejmuje zarówno repertuar pasyw‑
nych jednostek (wejść) leksykalnych, jak i arsenał aktywnych procesów (wyjść)
leksykalnych. Gromadzi i przechowuje, a także udostępnia i sugeruje jednostki
leksykalne przetwarzane w ludzkim umyśle/mózgu. Co więcej, leksykon mental‑
ny odznacza się przy tym kilkoma specyficznymi cechami, np. wieloraką organi‑
zacją, zmienną objętością i efektywnym dostępem. Atrybuty te podlegają pewnym
prawidłowościom, np. powtarzane słowa dominują nad innymi, podobne słowa
rywalizują z sobą, zaś pokrewne słowa wywołują się wzajemnie. W kolejnych aka‑
pitach omawiam formalną i treściową zawartość słownika umysłowego pod kątem
reprezentacji i organizacji form i treści jego jednostek.
Jednostki leksykalne to, najogólniej sprawę ujmując, minimalne związki form
i treści, przy czym forma jednostki – w skali: od cząstki i słowa, aż po zwrot i przy‑
słowie – posiada swój korelat neuronalny w płacie skroniowym dla mowy i/lub
potylicznym dla pisma, z kolei treść jednostki mogą kodować komórki nerwowe
znajdujące się w różnych okolicach czterech płatów lewej i prawej kory mózgowej
– ściśle odpowiednio do cech desygnowanych bytów. Relacje pomiędzy – wziętymi
osobno – formami i treściami słów, ściślej: jednostek słownika umysłowego, stano‑
wią odrębne, choć w jakiś sposób, z konieczności, powiązane zagadnienia. Formy
słów odznaczają się przy tym większym lub mniejszym podobieństwem: im bar‑
dziej są do siebie podobne, tym więcej czasu pochłania ich identyfikacja, z czego
można wnosić, że w mózgu aktywacje – podobnych do siebie – form różnych słów
rywalizują o dostęp do świadomej fazy interpretacji. Treści słów są z kolei zorgani‑
zowane na innej zasadzie: otóż im większe pokrewieństwo między treściami słów,
tym szybciej następuje ich identyfikacja; dzieje się tak zapewne dlatego, że akty‑
wacja jednej treści pociąga za sobą aktywację drugiej. Zagadnienia te znajdą swoje
rozwinięcie w następnych ustępach.
Procesy leksykalne, które pozwalają mówiącym i słuchającym na operatyw‑
ną gospodarkę zasobami werbalnymi (konkretniej: umożliwiają przetwarzanie,
tj. wyszukiwanie i pobieranie, pozycji słownikowych, w szczególności zaś – dostęp
do form i/lub treści różnych jednostek), obejmują wejście leksykalne oraz seman‑
tyczne. Dostęp leksykalny monitoruje procesy, które torują mówiącemu przejście
od komunikowanej treści do reprezentującej je formy, czyli powiązanie części zna‑
czonej znaku z jego częścią znaczącą. Dostęp semantyczny kontroluje z kolei zespół
procedur, które ułatwiają słuchającemu pokonanie drogi od percypowanej formy
do intencjonalnej treści. Można skonstatować, że wejście leksykalne i semantyczne
pozostają względem siebie w relacji konwersji – jedno stanowi odwrotność drugiego.
Co interesujące, o ile procesy dostępu leksykalnego korzystają z zasobów pamięci
operacyjnej, czyli magazynu informacji bieżących, która pozwala na integrację włą‑
czanych do kontekstu jednostek, o tyle dostęp semantyczny kieruje się procedura‑
mi klasyfikacyjnymi, zarówno słownikowymi, jak i encyklopedycznymi. Problem
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dostępu leksykalno‑semantycznego znajdzie swoje rozwinięcie w kolejnych para‑
grafach, przy okazji dyskusji nad relacjami form i treści jednostek (słów).
Słownik umysłowy jest bytem realnym, którego istnienie potwierdza wiele eks‑
perymentów. Procedury badawcze, pozwalające uczonym na dotarcie do zawartości
leksykonu mentalnego, sprowadzają się do sytuacji, w których badający prezentu‑
je badanemu bodźce, z jednej strony negatywne, tj. opozycje: słowo i nie‑słowo,
zdanie i nie‑zdanie, a z drugiej strony pozytywne, mianowicie słowa sensowne,
np. nazwy zwierząt, prosząc zarazem badanego, aby nacisnął przycisk, kiedy ziden‑
tyfikuje przedstawiane mu bodźce. Mózg badanego reaguje odpowiednio do rodza‑
ju przetwarzanego bodźca: percepcja słów i nie‑słów (próg dolny słownika: etap
preleksykalny, tzw. reprezentacja fonologiczna) wywołuje aktywacje w części środ‑
kowej bruzdy skroniowej górnej (mSTS), natomiast analiza zdań i nie‑zdań (próg
górny słownika: etap postleksykalny, tzw. reprezentacja gramatyczna) uruchamia
komórki nerwowe w części przedniej zakrętu skroniowego górnego (aSTG). Prze‑
twarzanie słów (i tylko słów) pociąga za sobą silną reakcję struktur wchodzących
w skład podsieci tylnoskroniowych (magazyn jednostek) oraz przednioczołowych
(dostęp do jednostek), które operują (dostęp leksykalno‑semantyczny) na reprezen‑
tacjach leksykalnych (na formach słów w izolacji i w kontekście).
Słownik umysłowy obsługuje rozległa sieć neuronalna, w ramach której koope‑
rują dwie bardziej wyspecjalizowane podsieci, statyczna (skroniowa) oraz dyna‑
miczna (czołowa). Podsieć skroniowa pełni funkcję magazynu – przechowuje ślady
pamięciowe (engramy) form słów (wziętych w izolacji), ściślej: reprezentacje słucho‑
we form jednostek. Podsieć skroniową lokalizuje się w części tylnej płata skronio‑
wego (bardziej lewego niż prawego) – w zakrętach: środkowym (MTG) i dolnym
(ITG) oraz wrzecionowatym (FG) i przyhipokampowym (PHG); a także w części
dolnej płata ciemieniowego – w zakrętach: kątowym (AG) i nadbrzeżnym (SG).
Podsieć czołowa odgrywa natomiast kluczową rolę w procesach dostępu leksykal‑
nego i semantycznego, jako że pozwala czerpać z bogatego spektrum form i treści
słów (w kontekście). Podsieć czołowa znajduje się w części przedniej płata czołowe‑
go (tylko lewego) – w zakręcie czołowym dolnym (aIFG: BA 45/47), wspomaganym
czasem przez górny (SFG) i środkowy (MFG), przy czym część dolna płata czoło‑
wego partycypuje głównie w procesach integracyjnych, zaś część górna i środkowa
– w procesach kategoryzacyjnych.
Słownik umysłowy posiada własną mózgową reprezentację i organizację. Prze‑
prowadzono pokaźną liczbę eksperymentów, dzięki którym uzyskano pewien wgląd
w strukturę leksykonu mentalnego pod kątem dostępu zarówno leksykalnego, jak
i semantycznego. Badania, których głównym celem jest odsłonięcie zawartości for‑
malnej słownika, sprowadzają się do tego, że badający indaguje badanego o formę
słowa, np. prosi go, by do definiensa (w formie opisu lub obrazka) dobrał właściwe
definiendum. Badania, które zmierzają do ustalenia zawartości treściowej słowni‑
ka, polegają z kolei na tym, że badający wypytuje badanego o treść słowa, np. prosi
go, aby do definiendum – w formie słowa lub obrazka – dopasował odpowiedni
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definiens. W ten sposób otrzymano wiele interesujących rezultatów dotyczących
organizacji cerebralnej pod kątem reprezentacji i organizacji (form i treści) słów
w słowniku umysłowym. W najogólniejszym zarysie można orzec (chociaż sprawy
te wciąż budzą wiele wątpliwości), że specyfikacja słownika umysłowego opiera się
na rozłącznej reprezentacji form i treści jego jednostek. Ślady pamięciowe form słów
układają się na osi: przód – tył. Ogólnie rzecz biorąc, nazwy osobowe i jednostkowe,
w opozycji do nazw niesobowych i ogólnych, mieszczą się w części przedniej, nato‑
miast nazwy nieżywotne i ogólne, w kontraście do nazw żywotnych i jednostkowych,
znajdują się w części tylnej płata skroniowego, np. nazwy ludzi, zwierząt i narzędzi
są rozmieszczone w różnych partiach zakrętu skroniowego dolnego (ITG) i struk‑
tur do niego przylegających; por. przód (ludzie), środek (zwierzęta) i tył (narzędzia).
Kortykalne reprezentacje treści jednostek leksykalnych rozkładają się za to nierów‑
nomiernie w różnych płatach lewej i prawej półkuli mózgu. Lokalizacja znaczeń słów
pozostaje bowiem w trwałej zależności od pełnionej przez te słowa funkcji.
Formy i treści słów desygnujących ludzi, zwierzęta i narzędzia posiadają swoje
cerebralne reprezentacje. Kortykalna organizacja reprezentacji form/treści słów
(jednostek leksykalnych) uwzględnia przyporządkowane im cechy: osobowe vs nie‑
osobowe i żywotne vs nieżywotne.
Po pierwsze, formy słów zajmują swoje miejsca w rozmaitych częściach zakrętu
skroniowego dolnego i w strukturach do niego blisko przylegających; por. nazwy
ludzi (aITG/TP), zwierząt (mITG/FG) i narzędzi (pITG/SG). Przyjmuje się, na pod‑
stawie przeprowadzonych badań, że słownik umysłowy, interpretowany jako zbiór
form słów, wchodzi w skład odrębnej podsieci, tzw. językowego regionu skronio‑
wego podstawnego (BTLA: BA 20, 21, 37, 38), w granicach której mózg kumuluje
i archiwizuje formy słów, zwłaszcza w zakrętach: skroniowym dolnym, potyliczno
‑ciemieniowym i przyhipokampowym. Dowody na rzecz realności słownika, jakie
się przywołuje, płyną nie tylko z eksperymentów, w których są wykorzystywane
techniki neuroobrazujące, ale również z badań opierających się na obserwacjach
klinicznych; por. podwójna dysocjacja zaburzeń leksykalno‑semantycznych: ano‑
mii i amnezji, czyli dysfunkcji dotykających pamięć w zakresie osobno formy i tre‑
ści słów. Kolejny wątek stanowi więc przejście od form do treści. Po drugie, treści
słów są umiejscowione w rozmaitych okolicach różnych płatów, m.in. sensy nazw:
ludzi – w płacie skroniowym, w części dolnej, w zakręcie wrzecionowatym; zwierząt
– w płacie potylicznym, w części przyśrodkowej, w bruździe ostrogowej; i narzę‑
dzi – w płacie czołowym, w części przedruchowej, w okolicy przedśrodkowej.
Co ciekawe, znaczenia słów będących nazwami ludzi (w kontraście do nazw zwie‑
rząt) aktywują brzuszną – bardziej emocjonalną niż kognitywną – część kory przed‑
czołowej (VM PFC), z kolei treści słów będących nazwami zwierząt (w opozycji do
nazw narzędzi) aktywizują przyśrodkową – bardziej strukturalną niż funkcjonalną
– część płatów potylicznych.
Naturalnie, uzyskano również wiele innych ciekawych wyników. Szczególnie
interesujące rezultaty dotyczące struktury konceptualnej słownika umysłowego
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otrzymano w ramach eksperymentu, podczas którego badający prezentował bada‑
nemu słowa reprezentujące kategorie, np. „budynek”, „ciało”, „mebel”, „naczynie”,
„narzędzie”, „odzież”, „owad”, „pojazd”, „warzywo”, „zwierzę”. Na tej podstawie
udało się ustalić korelację – specjalizację – trzech aktywacji neuronalnych oraz
trzech domen konceptualnych: ‘schronienie’, ‘manipulowanie’, ‘jedzenie’. Te trzy
wielkości pojęciowe można ogólniej scharakteryzować, podając dla każdej: ilustru‑
jący jej zakres przykład, stanowiący jej podstawę schemat, reprezentującą jej położe‑
nie aktywację. Domena ‘schronienie’ – silnie zaangażowana w przetwarzanie słów:
„dom”, „kościół”, „samochód” – wpisuje się w schemat: [miejsce/pojemnik], które‑
go reprezentacja znajduje się w zakręcie wrzecionowatym i przyhipokampowym,
a także w strukturach przedklinka. Domena ‘manipulowanie’ – wydatnie wspoma‑
gająca recepcję słów: „łyżka”, „młotek”, „nóż” – wykorzystuje szablon: [narzędzie/
ręka], umiejscowiony w zakręcie przed‑ i zaśrodkowym, jak również nadbrzeżnym.
Domena ‘jedzenie’ – intensywnie stymulowana przez słowa w rodzaju „krowa”,
„marchewka”, „pszczoła” – opiera się na wzorcu: [czynność/pokarm], zlokalizowa‑
nym w zakrętach czołowych: środkowym i dolnym. Tym, co łączy te trzy domeny,
jest ich główna lokalizacja, tj. zakręt skroniowy dolny (ITG). Jakie konkluzje wyni‑
kają z przeprowadzonych obserwacji? W pierwszym rzędzie okazuje się, że treści
słów poddają się dekompozycji konceptualnej, co oznacza, że stanowią kombina‑
cje aktywacyjne konceptów, którymi teraźniejszy mózg operuje dzięki ich prze‑
szłej ewolucyjnej adaptacyjnej funkcji (‘schronienie’, ‘manipulowanie’, ‘jedzenie’).
Ponadto, hipoteza, której zarys przedstawiłem, pozwala przewidywać dla konceptu
złożonego aktywację jego subkomponentów, czyli konceptów prostych, np. koncept
złożony „seler”, poza reprezentacją strukturalną, obejmie aktywacje funkcjonalne
– ‘jedzenie’ i ‘manipulowanie’.
Organizacja cerebralnej reprezentacji form/treści jednostek słownika umy‑
słowego zasadza się na kilku kryteriach, które – zhierarchizowane – tworzą spię‑
trzony klasyfikacyjny podział; por. cechy: leksykalne – gramatyczne, konkretne
– abstrakcyjne, percepcyjne – motoryczne. Dopiero na tym tle można podjąć próbę
naszkicowania logiki, jaka rządzi dystrybucją słów w mózgowym leksykonie pod
kątem reprezentujących je form i asocjowanych z nimi treści. W pierwszej kolej‑
ności można wyodrębnić jednostki funkcyjne i treściowe. Jednostki funkcyjne,
obdarzone jedynie formą fonologiczną, mózg koduje w półkuli lewej, ściślej: w bez‑
pośrednim sąsiedztwie kory perysylwiańskiej. Jednostki treściowe z kolei – wią‑
żące formy fonologiczne oraz treści semantyczne – posiadają swoje reprezentacje
w wielu różnych obszarach (częściej w półkuli lewej niż prawej), z wyłączeniem pasa
kory mózgowej otaczającej bruzdę boczną. W gruncie rzeczy jednostki treściowe
(semantyczne) to słowa, których desygnaty mają naturę percepcyjnych wizji i moto‑
rycznych akcji. Co bardzo istotne, jednostki o treści abstrakcyjnej są utrwalone
w korze perysylwiańskiej – częściej w półkuli prawej niż lewej; z kolei jednostki
o treści konkretnej są zakodowane w rejonach odległych od kory perysylwiańskiej
– częściej w półkuli lewej niż prawej. Obserwacje te pozostają w nierozerwalnym
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związku z faktem, że słowa treściowe korelują z reprezentacjami cech percepcyj‑
nych (wizji) i motorycznych (akcji) swoich desygnatów; o ile bowiem słowa‑wizje,
np. treści nazw zwierząt, mają swoje korelaty neuronalne na granicy płata skro‑
niowego i potylicznego – zgodnie z rozkładem homunkulusa czuciowego – o tyle
słowa‑akcje, np. treści nazw narzędzi, sytuują się w sieciach nerwowych na styku
płata czołowego (ruchowe) i ciemieniowego (czuciowe), w zależności od tego, czy ich
znaczenia wiążą się z ruchem (ręką, ustami) czy z czuciem (nogą, ustami) – w zgo‑
dzie, tym razem, z rozkładem homunkulusa ruchowego. Przypomnę na koniec, że
przeprowadzone ostatnio badania sugerują, że słowa treściowe gromadzą się wokół
tych partii kory mózgowej, które odpowiadają za reprezentację trzech adaptacyjnie
ważkich wymiarów: ‘manipulowanie’, ‘schronienie’, ‘jedzenie’.
Przetwarzanie gramatyczne
Przetwarzanie jednostek/procesów fonologicznych (dystynktywnych) i leksy‑
kologicznych (konceptualnych) nie ogranicza się wyłącznie do ich identyfikacji
i klasyfikacji. Jednostki na kolejnych poziomach wykazują silną tendencję do inte‑
gracji w konstrukcje wyższego rzędu. Procesy unifikacyjne dokonują się równolegle
na wielu etapach przetwarzania (zob. poziomy: fonologiczny, gramatyczny i seman‑
tyczny). Permanentna integracja napływających jednostek oraz przyrastającego
kontekstu siłą rzeczy absorbuje zasoby pamięciowe, w zakresie pamięci zarówno
deklaratywnej, jak i operacyjnej; por. słowa reprezentowane w słowniku i sprzęgane
w kontekście. Potrzeba stałej kontroli kompatybilności informacji pochodzących
z rozmaitych płaszczyzn włącza kolejno podsieci skroniowe (jednostki) i czołowe
(procesy), odpowiednio: fonologiczne (BA: 44/6), gramatyczne (BA: 44/45) i seman‑
tyczne (BA: 45/47), co umożliwia budowę konturów intonacyjnych, fraz syntaktycz‑
nych i struktur propozycjonalnych, a także, na ostatnim, pragmatycznym etapie
przetwarzania – integrację wiedzy o języku i świecie.
Przetwarzanie gramatyczne dokonuje się w trzech etapach: derywacyjnym,
ewaluacyjnym i integracyjnym. Innymi słowy, mózg przeprowadza rozbiór – gra‑
matyczny i logiczny – zdań w trzech fazach: po pierwsze, derywuje jednostki syn‑
taktyczne, po drugie, ewaluuje stosunki syntaktyczne, oraz, po trzecie, integruje
derywowane jednostki i ewaluowane stosunki, stając, kolejno, przed trzema różny‑
mi, acz stopniowo opierającymi się na sobie problemami (mam na myśli organizację
struktury frazowej, pamięci syntaktycznej i interpretacji propozycjonalnej).
Derywacja jednostek syntaktycznych odbywa się w dwóch etapach: najpierw
mózg ludzki identyfikuje klasę gramatyczną (nominalną lub werbalną) słowa, które
pełni funkcję podstawy frazy, a następnie – na podstawie zebranych informacji –
konstruuje lokalną frazę. Struktury, które angażują się w analizę syntaktyczną, na
jej wczesnym etapie reagują silniej na związki gramatyczne między słowami aniżeli
na prezentację niepowiązanych z sobą słów w postaci list (aSTG: BA 22/38), a także
– bez czego nie sposób wyobrazić sobie procesu derywacji – aktywują się podczas
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lektury składników kolidujących ze strukturą aktualnie budowanej frazy (FOP:
BA 44v). Ewaluacja stosunków syntaktycznych, pomiędzy konstruowanymi wstępnie
jednostkami składniowymi, dokonuje się szczególnie w sytuacjach, gdy przetwarza‑
ne zdania zostają zidentyfikowane jako długie i/lub złożone, a w każdym razie – jako
takie, które wymagają uruchomienia (dodatkowych) zasobów pamięci syntaktycz‑
nej, wspomagającej proces analizy sekwencyjnej i strukturalnej (pIFG: BA 44), dzięki
czemu staje się możliwe przechowywanie w pamięci bieżącej elementów tworzących
strukturę składniową zdania. Integracja jednostek i stosunków syntaktycznych silnie
wiąże się z procesami reanalizy i ewentualnej naprawy zdań pod kątem ich ostatecz‑
nej interpretacji. Synteza syntaktycznych i semantycznych właściwości zdań doko‑
nuje się w części tylnej zakrętu skroniowego górnego (pSTG: BA 22).
Przetwarzanie semantyczne odbywa się w dwóch podsieciach, skroniowej i czo‑
łowej. Sieć skroniowa aktywuje się w sytuacji, gdy mózg przetwarza słowa i zdania,
zarówno sensowne, jak i nonsensowne, przy czym – co znamienne – o ile słowa
obdarzone znaczeniem mieszczą się w słowniku umysłowym, o tyle dostęp do nich
– szczególnie w toku analizy semantycznej zdań – zapewniają struktury monitoru‑
jące procesy wyszukiwania, umiejscowione w zakręcie skroniowym górnym (aSTG:
BA 38, BA 22). Sieć czołowa, (re)aktywna głównie w procesach pamięciowych oraz
integracyjnych, reaguje intensywnie w trakcie oceniania zdań pod kątem zachodzą‑
cych między nimi relacji, np. synonimii, co wymaga uruchomienia i zaangażowania
dodatkowych zasobów pamięci operacyjnej (w celu podtrzymywania w pamięci
zestawianych zdań). Integracja i interpretacja składników zdań pod względem cech
znaczeniowych angażuje, o czym już wspominałem, obszar sytuowany w części
przedniej zakrętu czołowego dolnego (aIFG: BA 45/47).
Przetwarzanie pragmatyczne
Przetwarzanie pragmatyczne dokonuje się w żywiole mowy wiązanej, w dome‑
nach tekstu i dyskursu, w formach monologu i dialogu, w sytuacjach nadawczo
‑odbiorczych narracji lub interakcji. Jakkolwiek mówienie i/lub słuchanie nie
nastręcza użytkownikom mowy trudności, badania w zakresie komunikacji natu‑
ralnej przysparzają uczonym nie lada kłopotów. Głównej przyczyny tego stanu rze‑
czy można dopatrywać się w strukturze tekstu/dyskursu, która wykracza daleko
poza sumę wchodzących w jego skład zdań; por. zjawiska koherencji lub inferen‑
cji. Co istotne, przetwarzanie pragmatyczne angażuje przede wszystkim struktury
umiejscowione w prawej półkuli. Eksperymenty wykazują, że w sytuacji, gdy bada‑
jący prezentuje badanemu narrację (dłuższą historię) – odtwarzając ją w przód lub
wspak, w języku rodzimym lub obcym – co wymaga od odbiorcy m.in. przejścia od
integracji do interpretacji, aktywują się obszary zlokalizowane w rejonie przedniej
części górnej bruzdy skroniowej (aSTS: aSTG/aMTG), np. im przetwarzana wypo‑
wiedź wydaje się odbiorcy bardziej pośrednia, przenośna i domyślna, tym silniej
reaguje prawy biegun skroniowy (TP: BA 38).
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Przetwarzanie języka/mowy w trybie syntetycznym
(procesy mówienia)
Procesy syntezy i analizy są kontrolowane przez częściowo różne mechanizmy
mózgowe. Studia prowadzone nad operacją mówienia (syntezą języka), czy ogólniej
mówiąc, badania w zakresie procesów związanych z nadawaniem mowy, sytuują
się wciąż na stosunkowo słabo zaawansowanym etapie. Metody eksperymentalne
łatwiej pozwalają wnikać w anatomię mowy z perspektywy odbiorczej ze względu
na możliwość manipulacji warunkami kontrolowanych obserwacji. Badania pro‑
wadzone pod kątem produkcji wypowiedzeniowej dotyczą zachowań mownych
– spontanicznych i sprowokowanych, tj. wypowiedzi od siebie, np. monologów,
i odpowiedzi na pytanie, np. dialogów. Eksperymenty, jakie podejmuje się w celu
eksplikacji procesów i operacji nadawczych, mają charakter – mniej lub bardziej –
zarówno sztuczny, jak i naturalny.
Eksperymenty sztuczne sprowadzają się do pomiaru umiejętności fluencji
i generacji: badający prosi badanego, aby ten albo podał słowo na podstawie pewnej
porcji formy i/lub treści, por. dobór leksykalny i semantyczny, albo dokończył słowo
na podstawie jakiejś części jego formy. I w jednym, i w drugim przypadku badany
poszukuje – posiłkując się udzielanymi mu wskazówkami – jednostek w słowni‑
ku, co upodabnia kontekst eksperymentalny do sytuacji przypominającej nieco
codzienną komunikację. Okazuje się przy tym, że obydwie umiejętności (fluencja
i generacja) aktywują – oprócz podsieci skroniowych i czołowych, które obsługują
leksykon mentalny – sieć artykulacyjną, wspomagającą procesy fonacyjne, związa‑
ne z kodowaniem i kontrolowaniem mowy. Sieć artykulacyjna mieści się w kogni‑
tywnych i motorycznych strukturach płata czołowego (SMA & pIFG; FOP & aINS).
Jej najbardziej typowe dysfunkcje przejawiają znamiona apraksji i mutyzmu.
Eksperymenty naturalne polegają na tym, że badający prosi badanego o wyko‑
nanie dwóch kontrastowanych operacji, pierwszej – narracyjnej oraz drugiej – recy‑
tacyjnej: badany np. opowiada swoje wczesne dzieciństwo lub ostatnie przeżyte
wakacje, a następnie liczy do przodu lub odtwarza rymowankę. Wzrost reaktyw‑
ności mózgu swoisty dla naturalnej narracyjnej czynności mownej obejmuje przede
wszystkim aktywację przednich partii płata czołowego (dSFG: SMA) i skroniowego
(aSTG: TG), nie licząc regionów zaangażowanych w przetwarzanie jednostek lek‑
sykalnych. Naturalnie, nie można w tym miejscu nie wspomnieć o tym, że procesy
syntaktyczne, zaangażowane w produkcję wypowiedzi obejmującej poprawne gra‑
matycznie zdania, kontrolują elementy sieci czołowej, połączone pęczkiem haczy‑
kowatym (aSTG & pIFG & dSFG). Co więcej, procesy komunikacyjne uruchamiane
w trakcie dyskursu monitorują cybernetycznie aktywne struktury kory przedczo‑
łowej (DL PFC: BA 9/46 & aCG: BA 24/32).
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Podsumowanie
Przegląd wyników obserwacji i eksperymentów w dziedzinie neurolingwisty‑
ki pozwala na sformułowanie kilku najogólniejszych twierdzeń na temat mózgo‑
wej organizacji reprezentacji narzędzi języka i czynności mowy, co może stanowić
poważny argument w przyszłej dyskusji nad cerebralnym substratem zdolności
językowo‑mownych człowieka. Lektura prawie dwustu publikacji z dziedziny neu‑
rolingwistyki utwierdza mnie w przekonaniu, że należy postulować istnienie przy‑
najmniej kilku obwodów neuronalnych (korelacji strukturalno‑funkcjonalnych),
specjalizujących się w przetwarzaniu określonych partii procesów językowych, zob.
obwód pragmatyczny i semantyczny oraz gramatyczny i fonologiczny, w funkcji
(mniej lub bardziej) wyspecjalizowanych w realizacji stosownych zadań analizato‑
rów, zob. analizator gnostyczny (percepcja dystynktywna) i propozycjonalny (inte‑
gracja syntaktyczna), jak również ogólnych, niespecyficznych zadaniowo proceso‑
rów, zob. procesor konceptualny (dostęp leksykalny) i dyskursywny (interpretacja
pragmatyczna). Obfitość (mniej lub bardziej, bezpośrednio lub pośrednio) związa‑
nych z językiem/mową funkcji/struktur można sortować na parę sposobów, wpi‑
sując je na podstawie kryterium tematyczno‑dziedzinowego w granice czterech
dyscyplin: fonologii i gramatyki, semantyki/leksykologii i pragmatyki.

Aneks
1. Funkcje i struktury związane z językiem bezpośrednio
Przetwarzanie fonologiczne
Mówienie i słuchanie
Integracja prozodyczna (RH: BA 21)
Język mówiony (LH/RH: BA 43)
Neurony lustrzane w percepcji mowy (BA 1, 2, 3)
Obrazowanie słuchowe (BA 8 SMA)
Pamięć robocza (słuchowa, werbalna) (BA 5, 7)
Pamięć robocza (związana ze słuchem) (BA 40)
Pamięć robocza słuchowa (BA 41, 42)
Percypowanie i wyrażanie informacji prozodycznych i emocjonalnych (BA 44)
Percypowanie informacji prozodycznych (intonacji) w mowie (RH: BA 44)
Percypowanie mowy (BA 6)
Percypowanie mowy wizualnej (neurony lustrzane?) (BA 41, 42)
Percypowanie tonów harmonicznych (RH > LH: BA 41, 42)
Podtrzymywanie produkcji wolicjonalnej mowy (BA 6)
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Powtarzanie efektu torowania (BA 41, 42)
Powtarzanie mnemoniczne (BA 6)
Powtarzanie słów (BA 22)
Programowanie ruchów mowy (BA 44)
Programowanie ruchów mowy (LH: BA 6, 8)
Prozodia afektywna (RH: BA 47)
Prymowanie słuchowe (BA 41, 42)
Przetwarzanie dźwięków intensywnych (BA 41, 42)
Przetwarzanie dźwięków niewerbalnych (RH: BA 22)
Przetwarzanie fonologiczne (LH: BA 6, 13, 14, 15, 16; BA 45, 46 LH, 47)
Przetwarzanie fonologiczne lub syntaktyczne (BA 44)
Przetwarzanie fonologicznych właściwości (form) słów (BA 19)
Przetwarzanie języka (BA 5, 7, 6 SMA, 8 SMA)
Przetwarzanie kompleksów dźwięków i dźwięków złożonych (LH/RH: BA 21, 22)
Przetwarzanie podstawowe bodźców słuchowych (mowa i nie‑mowa) (BA 41, 42)
Przetwarzanie sekwencji dźwięków (LH: BA 6)
Przetwarzanie sekwencyjne dźwięków (BA 44)
Przetwarzanie selektywne tekstu i mowy (LH: BA 21)
Przetwarzanie słuchowe języka (LH: BA 22)
Przetwarzanie słuchowe kompleksowe (BA 38)
Przetwarzanie słuchowe nieprzestrzenne (BA 47)
Przetwarzanie wzorców akustycznych dyskretnych (BA 42)
Reagowanie na bodźce słuchowe awersyjne (BA 38)
Reagowanie na dźwięki stymulujące (BA 38)
Reagowanie na niezrozumiałą mowę (BA 44)
Rozpoznawanie znajomych głosów (RH: BA 38)
Rozumienie mowy (LH: BA 38)
Rozumienie prozodii afektywnej (RH: BA 22, 44)
Ruch i czucie języka (kontrlateralne) (BA 1, 2, 3)
Ruchy kontrlateralne warg, języka, twarzy i ust (BA 4)
Ruchy połykania i krtaniowe (BA 4)
Segregowanie dźwięków (samogłosek) (BA 41, 42)
Sekwencjonowanie motoryczne i ekspresywne elementów (BA 44)
Uczenie się dźwięków podstawowych drugiego języka (LH: BA 22)
Umiejętność koordynowania ruchów twarzoczaszki (gwizdanie) (BA 1, 2, 3)
Uwaga (skierowana) na głosy ludzkie (BA 6, 9)
Uwaga (skierowana) na przetwarzanie mowy (BA 44)
Uwaga (skierowana) na relacje fonologiczne (BA 7, 40)
Uwaga selektywna (skierowana) na mowę (LH: BA 20, 22, 30, 38, 45, 47)
Uwaga selektywna (skierowana) na rytm (LH: BA 6)
Uwaga słuchowa (BA 24, 32, 33)
Wejście leksykalno‑semantyczne do reprezentacji melodii (BA 22a, 47)
Wrażliwość na dźwięki wysokie (BA 41, 42)
Wykrywanie częstych dewiacji (BA 6, 22, 41, 42)
Wykrywanie dźwięków szybkich (LH/RH: BA 41, 42)
Wykrywanie rymu (BA 5, 7)
Wyrażanie informacji emocjonalnych (RH: BA 44)
Zadania mowy jawnej (LH: BA 13, 14, 15, 16)
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Pisanie i czytanie
Czytanie (BA 39)
Czytanie nowych słów (głośno i cicho) (LH: BA 6)
Czytanie pojedynczych słów (BA 47)
Czytanie z ust (BA 6 SMA, 8 SMA)
Konwertowanie grafemu na fonem (BA 44)
Łącze ortograficzno‑fonologiczne (LH: BA 37)
Pisanie pojedynczych liter (BA 40)
Prymowanie nadprogowe podczas czytania ciągów liter (LH: BA 13, 14, 15, 16)
Przetwarzanie pojedynczych liter (LH: BA 37)
Reagowanie na wizualną formę słów (LH: BA 18)
Reagowanie na wizualną prezentację liter i pseudoliter (LH: BA 6)

Przetwarzanie gramatyczne
Fleksja leksykalna (BA 44 LH, 45 LH, 47)
Generowanie czasownika (LH: BA 10)
Generowanie słów wewnętrznie specyficznych (BA 22 LH, 44, 45)
Generowanie zdań (BA 8, 9 LH)
Generowanie zdań (LH: BA 21, 22, 39)
Generowanie i wyodrębnianie akcji znaczeniowych (BA 44)
Kompletowanie tematu i rdzenia słowa (LH: BA 9, 10)
Konstruowanie wyższych pięter drzew syntaktycznych w produkcji mowy (BA 44)
Manipulowanie obiektem (BA 44 bilateralnie)
Mechanizm kontroli poznawczej dla przetwarzania syntaktycznego zdań (BA 44)
Mowa wewnętrzna (język generowany wewnętrznie) (BA 44)
Odbieranie i przetwarzanie języka (BA 22)
Odbieranie języka (BA 22)
Pamięć robocza syntaktyczna (BA 44)
Przetwarzanie fonologiczne lub syntaktyczne (BA 44)
Przetwarzanie gramatyczne (BA 44, 45)
Przetwarzanie syntaktyczne (BA 6?)
Przetwarzanie syntaktyczne (LH: BA 9, 10)
Reagowanie na niezrozumiałą mowę (BA 44)
Rozumienie dosłownych zdań (BA 7)
Rozumienie zdań (BA 44)
Selekcjonowanie informacji z konkurujących źródeł (BA 44)
Słuchanie bierne różnych zdań (LH: BA 30)
Werbalizowanie wewnętrzne (BA 44)
Wiązanie elementów języka (BA 44)

Przetwarzanie leksykalne
Aktualizowanie pamięci werbalnej (BA 6m)
Decyzje leksykalne na temat słów i pseudosłów (BA 6)
Generowanie słów (LH: BA 21, 37)
Kategoryzowanie semantyczne (LH: BA 9, 37)
Kodowanie pamięciowe, werbalno‑semantyczne i słuchowe (BA 27, 28, 34, 35, 36, 48)
Kodowanie semantyczne (BA 47)
Kodowanie słów i twarzy (BA 17?, 18?, 19?, 30 RH, 44, 45)
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Kodowanie werbalne w procesach niesemantycznych (RH: BA 4)
Kojarzenie słów z percepcjami wizualnymi (BA 37)
Kojarzenie twarz‑imię (BA 11 LH, 18 LH, 19 RH, 37 LH)
Nazywanie obiektu (LH: BA 24, 32, 33)
Nazywanie obiektu (LH: BA 6)
Nazywanie przedmiotów poznanych we wczesnym okresie życia (LH: BA 38)
Ocenianie emocjonalnych słów (LH: BA 25)
Pamięć robocza (słuchowa, werbalna) (BA 5, 7)
Pamięć robocza i werbalno‑semantyczna (BA 27, 28, 34, 35, 36, 48)
Pamięć robocza werbalna (BA 44)
Pamięć werbalna (epizodyczna, robocza, pobieranie/odświeżanie) (BA 13, 14, 15, 16)
Pamiętanie fałszu (BA 23, 26, 29, 30, 31)
Parafrazowanie semantyczne (BA 37)
Płynność i fluencja semantyczna i fonologiczna (BA 44)
Płynność i fluencja słowna (LH: BA 9, 45, 46)
Płynność i fluencja werbalna semantyczna i fonologiczna (LH: BA 24, 32, 33)
Pobieranie i odświeżanie pamięci semantycznej (BA 45)
Pobieranie i odświeżanie semantyczne aktywne (BA 47)
Pobieranie i odświeżanie słów (BA 6, 37 LH)
Pobieranie i odświeżanie słów dla przedmiotów specyficznych (LH: BA 38)
Porównywanie nazw (BA 18, 19)
Poziom wyższy funkcji werbalnych (BA 38)
Przetwarzanie leksykalno‑semantyczne (BA 20 LH, 23, 26, 29, 30, 31, 38)
Przetwarzanie metafor (BA 45)
Przetwarzanie sekwencji akcji (LH: BA 39)
Przetwarzanie semantyczne (bardziej szczegółowe i kompletne) (BA 40)
Przetwarzanie semantyczne (LH/RH: BA 13, 14, 15, 16; LH: BA 21, 22, 46, 47)
Przetwarzanie semantyczne i fonologiczne (BA 45)
Przetwarzanie semantyczne informacji emocjonalnych (LH: BA 23, 26, 29, 30, 31)
Przetwarzanie wieloznaczności leksykalno‑semantycznej (LH: BA 38)
Rozpoznawanie pamięciowe prawdy i fałszu (BA 37)
Rozpoznawanie twarzy (BA 37)
Rozpoznawanie i znajdowanie słów (LH: BA 37)
Rozumienie i produkowanie języka (LH: BA 20)
Rozumienie metafor (LH: BA 9, 10, 20, 37)
Rozumienie mowy (LH: BA 38)
Rozumienie słów (obrazowych) (BA 5, 7)
Rozumienie wieloznaczności semantycznej (RH: BA 20)
Skojarzenia leksykalno‑semantyczne (BA 37)
Uwaga (skierowana) na relacje semantyczne (LH: BA 37)
Wejście leksykalno‑semantyczne do reprezentacji melodii (BA 22a, 47)
Wyszukiwanie leksykalne (BA 45)
Zadania kategoryzacji semantycznej (BA 5, 7)

Przetwarzanie pragmatyczne
Akty woli (BA 46)
Inicjatywa werbalna (BA 46)
Inicjowanie i hamowanie werbalne (RH: BA 24, 32, 33)
Inicjowanie mowy (BA 6)
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Język migowy (BA 19, 37, 45)
Kreatywność werbalna (BA 40)
Naśladowanie gestów (BA 40)
Natężenie humoru (BA 13, 14, 15, 16)
Percypowanie przestrzeni osobistej (BA 5, 7)
Podtrzymywanie produkcji wolicjonalnej mowy (BA 6)
Pragmatyka języka (BA 46)
Przełączanie języka (BA 6)
Przetwarzanie gestów jako używanych narzędzi (LH: BA 5, 7)
Przetwarzanie ironii (RH: BA 38)
Przetwarzanie języka (BA 5, 7, 6 SMA, 8 SMA)
Rozpoznawanie kontekstu czasowego (BA 6)
Rozumienie humoru (BA 38)
Rozumienie mowy (LH: BA 38)
Rozumienie narracji (LH: BA 38)
Spójność czasowa (język i muzyka) (BA 47)
Tłumaczenie języka (BA 8)
Uczenie się mowy gestów (LH: BA 13, 14, 15, 16)
Wykonywanie językowe zadań kreatywnych (LH: BA 39)
Wykonywanie zadań kreatywnych (LH: BA 40)

2. Funkcje i struktury związane z językiem pośrednio
Planowanie
Planowanie (RH: BA 8, 9)
Planowanie i rozwiązywanie nowych problemów (BA 6)
Kontrolowanie
Kontrolowanie wykonawcze zachowania (BA 6, 8, 9, 39, 40, 46)
Organizowanie i kontrolowanie pamięci (BA 46)
Pamięć robocza (BA 46)
Emocjonowanie
Analizowanie komponentów emocjonalnych zachowania (BA 11)
Doświadczanie stanów emocjonalnych (BA 38)
Emocje kontra autorefleksja w podejmowaniu decyzji (RH: BA 40)
Emocje przyjemne i nieprzyjemne (BA 9, 10)
Formułowanie osądów emocjonalnych (RH: BA 13, 14, 15, 16)
Integralność osobowości (BA 11)
Modulowanie reakcji emocjonalnej (BA 45)
Osądy moralne (BA 38)
Osądy oceniające (BA 23, 31)
Osądy strukturalne obiektów znanych (BA 37)
Osobowość (styl zachowania) (BA 11)
Pamięć epizodyczna i autobiograficzna (BA 27, 28, 34, 35, 36, 48)
Percypowanie przejawów obrzydzenia (BA 13, 14, 15, 16)
Pobieranie i odświeżanie przykrych doświadczeń (BA 40)
Przetwarzanie bodźców emocjonalnych (BA 9, 10)
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Przetwarzanie emocji i autorefleksja podczas podejmowania decyzji (BA 7)
Przetwarzanie emocji i autorefleksja w podejmowaniu decyzji (LH: BA 6, 10, 46)
Styl emocjonalny idiosynkratyczny (BA 11)
Styl reagowania indywidualny (BA 11)
Wspominanie świadome wcześniej doświadczonych zdarzeń (BA 40)
Decydowanie
Podejmowanie decyzji (zawierających konflikt i nagrodę) (RH: BA 10, 47)
Podejmowanie decyzji świadomych (BA 27, 28, 34, 35, 36, 48)
Podejmowanie decyzji zawierających nagrodę (BA 11)
Podejmowanie ryzyka w przetwarzaniu decyzji (BA 13, 14, 15, 16)
Przetwarzanie emocji i autorefleksja podczas podejmowania decyzji (BA 7)
Przetwarzanie emocji i autorefleksja w podejmowaniu decyzji (LH: BA 6, 10, 46)
Zachowanie
Hamowanie behawioralne i motoryczne (RH: BA 47)
Hamowanie kognitywne i motoryczne (BA 24, 32, 33)
Hamowanie niekorzystnych emocji (BA 47)
Hamowanie reakcji (BA 45)
Hamowanie w obrębie kontekstu emocjonalnego (BA 13, 14, 15, 16)
Przetwarzanie wykonawcze (BA 13, 14, 15, 16)
Reagowanie
Przetwarzanie i wykrywanie błędów (BA 9)
Reagowanie na bodźce awersyjne (BA 38)
Reagowanie na sprzężenie informacji (przetwarzanie motywacji i nagrody) (BA 13, 14, 15, 16)
Reakcja na zmianę nagrody w podejmowaniu decyzji (BA 13, 14, 15, 16)
Wykrywanie bodźców dewiacyjnych (BA 27, 28, 34, 35, 36, 48)
Wykrywanie konfliktu między intencją a sprzężeniem sensorycznym (BA 9, 40, 46)
Zmiana strategii odpowiedzi (BA 13, 14, 15, 16, 46)
Współodczuwanie
Neurony lustrzane (BA 46)
Neurony lustrzane w ruchach ekspresywnych (BA 45)
Obserwacja akcji (neurony lustrzane) (BA 6)
Odróżnianie siebie i innych (BA 23, 26, 29, 30, 31, 38 LH)
Percepcja i empatia społeczna (BA 40)
Przypisywanie intencji innym (BA 20, 21, 22, 37)
Przypisywanie intencji innym (BA 9, 47)
Przypisywanie intencji i stanów mentalnych innym (BA 38)
Teoria umysłu (BA 39)
Utożsamianie siebie‑innych w percepcji socjalnej (neurony lustrzane) (BA 24, 32, 33)
Muzykowanie
Generowanie fraz melodycznych (BA 6)
Generowanie fraz melodycznych (LH: BA 45)
Generowanie melodii (RH: BA 44)
Odtwarzanie melodii nielirycznych (BA 13, 14, 15, 16)
Przetwarzanie bodźców o strukturze ziarnistej (muzyka) (BA 47 LH)
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Przetwarzanie wykonywanej muzyki (BA 40)
Reagowanie przyjemne na muzykę (BA 38)
Słuchanie muzyki (BA 44, 45, 46)
Rozumowanie
Procesy rozumowania (BA 45)
Rozumowanie indukcyjne (BA 8 LH, 24, 32, 33)
Rozumowanie moralne niejawne (BA 25)
Rozumowanie zapobiegawcze (BA 29, 31)
Używanie obrazów przestrzennych w rozumowaniach dedukcyjnych (BA 5, 7)
Wgląd w rozwiązywanie problemów (BA 27, 28, 34, 35, 36, 48)
Rozumowanie wnioskujące (BA 9, 19 LH, 38 LH)
Rozumowanie uzasadniające (BA 13, 14, 15, 16)
Rozumowanie dedukcyjne (BA 6 LH, 21 LH, 22, 24, 32, 33, 37 LH, 40, 47)
Liczenie
Kodowanie abstrakcyjne wielkości numerycznych (LH: BA 39)
Liczenie (obliczenia końcowe) (LH: BA 40)
Liczenie wewnętrzne mentalne (BA 46)
Rozwiązywanie zadań arytmetycznych (BA 44)
Uczenie się arytmetyki (LH: BA 39)
Liczenie i procesy numeryczne (BA 9, 10)
Liczenie (BA 6, 8, 13, 14, 15, 16, 39 LH)
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