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ABSTRAKT 

Dvacáté století znamenalo obrovský posun ve znalosti komunikačního chování 

nonhumánních živočichů. Zatímco se etologům díky využití moderní techniky začalo dařit 

dekódovat přirozenou komunikaci zvířat, psychologové snažící se naučit člena jiného 

živočišného druhu určitou formu jazyka zaznamenali první úspěchy. Neočekávané výsledky 

těchto studií zpochybnily zažité představy o naprosté výlučnosti jazykových schopností 

člověka a vyvolaly u mnohých potřebu redefinovat lidský jazyk, aby ochránili jeho výsadní 

postavení. Jednou z nejvlivnějších definic, která zaručovala vyloučení nonhumánních 

živočichů z pojmu jazyka a priori, se stal Hockettův seznam charakteristických znaků jazyka. 

Nekritické přijímání Hockettovy definice, která je i přes značný posun v myšlení 

v lingvistických disciplínách a řadu klíčových objevů na poli kognitivní etologie dodnes 

používána, a to většinou bez jakékoliv kritické reflexe, na podporu tvrzení, že člověk je 

jediným živočichem vládnoucí jazykem, se stalo motivací k napsání této práce. Ta se 

jednak snaží zmapovat historický vývoj otázky po lingvistických schopnostech 

nonhumánních živočichů a seznamuje čtenářem s průkopnickými pracemi na poli 

kognitivní etologie a v oblasti mezidruhové komunikace, jednak podrobuje Hockettův 

seznam zevrubné kritice a s ohledem na poznatky moderní doby nabízí jeho novou, 

nefonocentrickou a neantropocentrickou, verzi. 

 

 

klíčová slova: jazyk, Ch. F. Hockett, mezidruhové komunikační experimenty, komunikace 

zvířat, lingvistické schopnosti živočichů 
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1 ÚVOD 

Při svých zkoumáních se vždy snažím mít na paměti 
Darwinovu myšlenku evoluční kontinuity 

— že rozdíly mezi zvířaty jsou rozdíly v míře spíše než v samotné podstatě. 
Marc Bekoff 

 

Dvacáté století začalo krok za krokem naplňovat odvěkou touhu člověka rozumět 

„řeči“ zvířat. Etologům (von Frisch 1971; Thorpe 1958; Marler 1970; Cheney & Seyfarth 

1990) se s využitím moderní techniky (fonograf, spektrografická analýza) začalo dařit 

dešifrovat přirozenou komunikaci zvířat a odkryli netušenou komplexitu a variabilitu, 

kterou lidské ucho nebylo v jejich hlasových projevech s to rozpoznat. První úspěchy 

zaznamenali i výzkumníci (Premack & Premack 1972; Gardner & Gardner 1969; Bonvillian 

& Patterson 1997) snažící se naučit člena jiného živočišného druhu určitou formu jazyka 

(řeč, znakový jazyk či uměle vytvořený symbolický systém). Oba dva typy výzkumu odhalily 

v komunikačním chování zvířat vlastnosti (symboličnost, referenčnost, mikrogeografickou 

variabilitu…), které byly do té doby považovány za výhradní charakteristiky lidského jazyka. 

Debaty o lingvistických schopnostech nonhumánních živočichů začaly eskalovat a jazyková 

výlučnost člověka byla zpochybněna. 

Odpověď lingvistů na sebe nenechala dlouho čekat. Je potřeba jasněji definovat 

jazyk! Nejlépe tak, aby komunikace zvířat byla z pojmu jazyka vyloučena a priori a jednou 

provždy. S pravděpodobně nejvlivnějším přístupem k zodpovězení otázky po výjimečnosti 

jazyka přišel na konci padesátých let americký lingvista Charles F. Hockett (1916-2000): 

„Dokud se nám nepodaří do detailu popsat, v čem se lidský jazyk liší od ostatních variant 

komunikačního jednání nonhumánních a prehumánních druhů, nemůžeme doopravdy 

vědět, jak moc nebo málo znamená si tuto jedinečnou vlastnost připisovat“ (Hockett 1959: 

32). Jeho detailní popis jazyka spočíval ve výčtu všech vlastností, „bez nichž by jazyk nebyl 

schopný dělat to, co dělá“ (Hockett 1959: 32). 
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Některé z těchto charakteristických znaků jazyka se podle Hocketta sice mohou 

jednotlivě vyskytovat i v jiných komunikačních systémech, ať už člověka, zvířat či strojů, 

nicméně pouze lidský jazyk obsahuje všechny z nich: 

 

Pokud by v nějakém vzdáleném koutě světa byla objevena společnost, ve které by 

se nevyskytoval komunikační systém charakterizovaný těmito základními 

vlastnostmi, usoudili bychom, že tato společnost nemá žádný jazyk a její členy 

bychom dokonce mohli odmítnout nazvat lidskými bytostmi (netřeba říkat, že se 

takový revoluční objev neočekává). Naopak, bude-li v hlubokých vodách moře, na 

Marsu nebo na hvězdě 61-Cygni-C objeven živočišný druh, jenž užívá komunikační 

systém vykazující všechny základní charakteristické znaky lidského jazyka, budeme 

muset uznat, že se skutečně, nikoliv pouze v metaforickém smyslu slova, jedná 

o jazyk, přestože ne lidský. (Hockett 1977: 125) 

 

Zatímco v lingvistických kruzích Hockettův výčet nikdy nedosáhl zvláštního věhlasu, na poli 

mezidruhové komunikace se záhy stal populárním nástrojem pro vzájemné porovnávání 

lidského jazyka a komunikačních systémů nonhumánních zvířat, který zaručoval vyloučení 

jejich komunikace z rozsahu pojmu jazyka a priori. Badatelé užívali (a stále užívají) 

Hockettův seznam na podporu tvrzení, že zvířata nemohou disponovat jazykem. Většinou 

se tak děje bez jakékoliv kritické reflexe, a to i přes výrazné změny v myšlení v lingvistice 

i navzdory řadě klíčových objevů na poli zvířecí komunikace. Jakkoliv vhodný se tedy může 

Hockettův přístup zdát k zodpovězení otázky, zda je člověk jediný živočich disponující 

lingvistickými schopnostmi, je nutno ho nejprve podrobit detailní revizi. Není totiž jisté, 

zda Hockettův přístup obstojí pod tíhou výsledků etologických studií a mezidruhových 

komunikačních experimentů, ani to, zda jsou jím nastolené charakteristiky skutečně 

esenciální pro fungování jazyka a nejedná se čistě o deskriptivní popisy jazyka jako 

předmětu lingvistiky. 
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Nekritické přijímání na první pohled zastaralého, leč potenciálně užitečného pojetí 

jazyka se stalo motivací k napsání dizertační práce Lingvistické schopnosti nonhumánních 

živočichů (a článku Do They Speak Language?). 

2 CÍLE PRÁCE 

Jedním z cílů předložené práce je stručně zmapovat historický vývoj kontroverzi 

vyvolávající otázky, zda i nonhumánní živočichové disponují lingvistickými schopnostmi. 

První kapitola ukazuje, že kořeny jejího formování sahají až na samý počátek civilizace; že 

se objevuje v dílech největších myslitelů napříč staletími a že na začátku 20. století 

konečně dochází k prvotním snahám o její empirickou verifikaci. Ty mají dvojí podobu — 

na jedné straně se etologové snaží dekódovat přirozenou komunikaci zvířat (Garner 1892), 

na druhé se psychologové (Furness 1916; Hayes & Hayes 1951; Kellogg & Kellogg 1976) 

pokouší zjistit, zda jsou nejbližší příbuzní člověka, lidoopi, schopni naučit se lidskou řeč. 

Třebaže se zmíněné pokusy nesetkaly s větším úspěchem, staly se inspirací pro další 

badatele (Cheney & Seyfarth 1990; Fouts & Mills 2000; Zuberbühler 2002; Segerdahl et al. 

2005; Slobodchikoff et al. 2009), jejichž studie přinesly právě ty výsledky vedoucí 

k zpochybnění jazykové výjimečnosti člověka. Ohrožení výsadního postavení lidského 

jazyka vyvolalo, především v lingvistických kruzích, potřebu jasně definovat to, co z jazyka 

činí výjimečný komunikační systém.  

 Druhá kapitola se snaží podat kritický výklad Hockettovy teorie jazyka. Třebaže je 

Hockettova definice poplatná současnému pohledu1 na jazyk jako „spletité mozaiky 

vlastností, které mohou být zkoumány nezávisle na sobě“ (Allen & Saidel 1998: 184) 

a mohla by být skutečně efektivním nástrojem k porovnávání různých komunikačních 

systémů, je potřeba ji nejprve podrobit drastické revizi. Od doby jejího vzniku došlo jednak 

k výrazným změnám v myšlení v lingvistice, jednak k řadě klíčových objevů na poli 

komunikace zvířat. 

                                                           
1
 evoluční lingvistiky přinejmenším 
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Závěrečná kapitola si klade za cíl předložit nefonocentrickou a neantropocentrickou 

verzi Hockettova výčtu charakteristických znaků jazyků, která odpovídá poznatkům 

a smýšlení moderní doby. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími výsledky kognitivní etologie 

a mezidruhové komunikace zvířat, stejně tak jako s koncepcemi současné lingvistiky. 

Zvláštní důraz přitom klade na skutečnost, že přirozená komunikace řady nonhumánních 

živočichů vykazuje právě ty vlastnosti, které lingvisté považují za klíčové pro jazyk. Tato 

kapitola podněcuje v čtenáři otázku, zda předpokládaná jazyková výjimečnost člověka není 

často založena na druhově-specifickém vyložení jazykových schopností a na omezené 

znalosti komunikačního chování zvířat. Závěrečná kapitola se pokouší explicitně poukázat 

na to, co stojí v pozadí celé práce, a to, že mezi jazykem člověka a komunikací 

nonhumánních živočichů není kvalitativního, ale pouze kvantitativní rozdílu. 

3 MATERIÁL A METODIKA 

 

Dizertační práci Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů lze částečně chápat jako 

přehledovou studii shrnující průkopnická bádání na poli komunikace zvířat. Druhou část 

pak tvoří kritická analýza Hockettovy teorie jazyka. 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Kritická reflexe Hockettovy teorie jazyka poukázala na neudržitelnost některých 

charakteristik jako definujících vlastností jazyka. Irelevantnost Hockettova uchopení jazyka 

spočívá dle mého názoru především v tom, že: 

 

1.  Jazyk je v něm neodmyslitelně spjat s hlasově-sluchovým kanálem. Jedná se 

o vůbec první zmiňovanou charakteristiku a řada dalších je buď jejím přímým 

důsledkem (přenos na všechny strany a zaměřené přijímání; rychlé mizení), anebo 

je s ní úzce spjata (nespojitost; úplná zpětná vazba; dvojí členění). Jediným 
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orgánem umožňujícím produkci jazyka je tak hlasové ústrojí a jediným smyslem, 

který vnímání jazyka umožňuje, je, v Hockettově teorii, sluch. Vzhledem k odlišné 

fyziologii nonhumánních živočichů je jediným žijícím organismem schopným toto 

kritérium naplnit člověk bez sluchového postižení.  

2. V důsledku pojetí hlasově-sluchového kanálu jako definující hodnoty jazyka, 

dochází k neustálému směšování pojmu jazyka a řeči. Jazyk a řeč však nejsou 

synonymními fenomény. 

3. Jazykové univerzálie byly definovány na základě zkoumání různých verbálních 

jazyků druhu Homo Sapiens. Kromě toho byly stanoveny s úmyslem vyzdvihnout 

jedinečnost lidského jazyka (řeči!) a předem vyloučit komunikaci nonhumánních 

živočichů z pojmu jazyka. To považuji nejen za antropocentrické, ale hlavně 

nevědecké. 

4. Charakteristické znaky jsou nadefinovány jako diskrétní jednotky, které buď 

komunikační systém má, nebo nemá, ve skutečnosti se jedná o kvantitativní 

vlastnosti, které se můžou objevovat v komunikačních systémech v různé míře. 

Takové pojetí jde ruku v ruce s Darwinovou myšlenkou evoluční kontinuity. 

 

Která kritéria jsou tedy pro určení, zda nějaký organismus disponuje jazykovými 

schopnostmi, relevantní? Dle mého názoru vymezuje jazyk vůči nelingvistickým formám 

komunikace intence komunikátora předat informaci (kognitivní interpretace Hockettovy 

specializace); kapacita popsat jevy nové i vzdálené (posunutí a produktivita); skutečnost, 

že znaky mají určitý referent a skupina komunikátorů sdílí tentýž soubor znaků a pravidel 

jejich užití (sémanticita, arbitrárnost a kulturní přenos). 

V nefonocentrické a neantropocentrické verzi Hockettova výčtu pak zbývají tyto 

vlastnosti: specializace převyprávěná v kognitivních termínech a uchopena jako intence; 

sémanticita; arbitrárnost; posunutí; produktivita a kulturní či tradiční přenos. 
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5 ZÁVĚR 

Na jedné straně touha porozumět zvířatům, na druhé tendence vymanit se z přírody 

a vymezit se vůči zbytku živočišné říše. Dvě různá chtění, která člověka doprovází 

odnepaměti. Svou výjimečnost spatřoval ve schopnosti se smát, myslet, vyrábět nástroje, 

tvořit kulturu, ba dokonce v umění lhát, vraždit či brát omamné látky. Ukázalo se, že se 

mýlil. Těmito „schopnostmi“ vládnou i ostatní živáčkové. Ani vyvrácení těchto představ, 

ani Darwinova myšlenka evoluční kontinuity neukončila naši snahu ostře se ohraničit vůči 

ostatním živočichům. Definující vlastností se stal jazyk. U jazyka jakákoliv podobnost končí. 

Jazyk je unikátní komunikační systém, který se kvalitativně odlišuje od komunikačních 

systémů nonhumánních živočichů.  

Otázce, zda je člověk opravdu jediným živočichem oplývající jazykem, musí nutně 

předcházet otázka: Co činí jazyk unikátním komunikačním systémem? Obě dvě otázky 

zůstávají i přes veškeré snahy o jejich zodpovězení předmětem sporu. Hockettovo pojetí 

jazyka jako výčtu jeho charakteristických znaků je nepochybně užitečným nástrojem pro 

objektivní porovnávání různých komunikačních systémů, neboť umožňuje nezávislé 

zkoumání jednotlivých vlastností. V jeho původní podobě však není kompatibilní se 

současným stavem poznání (především pohledem na jazyk) a chceme-li udržet jeho 

platnost, je potřeba jej podrobit zevrubné revizi.  

Naše touha po výjimečnosti nám často brání vidět věci tak, jak doopravdy jsou. Snaha 

člověka uchovat si svoje výsadní postavení v přírodě je natolik urputná, že kdykoliv zvířata 

prokážou schopnost, která rozostří hranici mezi námi a jimi, člověk ji raději posune zase 

o kousek dál. Odpověď na otázku, zda je člověk opravdu jediným živočichem oplývající 

lingvistickými schopnostmi, by však neměla být odrazem našeho ega, ale vědeckých 

poznatků. 
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ABSTRACT 

The 20th century has witnessed significant advance in our knowledge of animal 

communication. Thanks to modern technology, ethologists have made great strides in 

decoding natural communication systems of non-human animals, while psychologist´s 

attempts to teach a member of another species analogues of human language have met 

with first success. The unexpected findings called into question the unique status of 

human language capacities and gave rise to pressure to redefine human language in order 

to defend human uniqueness. One of the most influential definitions by which the 

communication systems of non-human animals are guaranteed a priori exclusion from the 

notion of language was developed by Charles F. Hockett in the 1950s and 1960s. Since 

then, his design-feature approach has been used, despite a series of paradigm changes in 

linguistics and key discoveries in cognitive ethology, in support of the claim that humans 

are the only living creatures endowed with language. The prevailing uncritical acceptance 

and usage of his theory in the field of animal communication was the impulse to write this 

thesis. The dissertation aims to shed light on the historical development of the question of 

animal linguistic abilities and presents the pioneering works in cognitive ethology and in 

the field of interspecific communication. In this work, an attempt was made to re-evaluate 

Hockett design-feature approach in detail and with respect to modern knowledge to offer 

its non-phonocentric and non-anthropocentric version.  

 

 

keywords: language, Ch. F Hockett, interspecific communication experiments, animal 

communication, linguistic capabilities 
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1 INTRODUCTION 

In my own research and writing, I always keep in mind 
 Charles Darwin's ideas about evolutionary continuity —  

namely, that the differences among various animals  
are differences in degree rather than kind. 

Marc Bekoff  

 

Since the turn of the 20th century, the humankind´s age-old desire to understand the 

speech of animals has begun to be fulfilled. Thanks to modern technology (phonograph, 

spectrographic analysis), ethologists (von Frisch 1971; Thorpe 1958; Marler 1970; Cheney 

& Seyfarth 1990) have made great strides in decoding natural communication systems of 

non-human animals and revealed unsuspected complexity and variability which human 

ear was not able to detect.  Psychologist´s attempts (Premack & Premack 1972; Gardner & 

Gardner 1969; Bonvillian & Patterson 1997) to teach a member of another species 

analogues of human language (speech, sign language or artificially constructed symbolic 

system) have also met with first success. Both type of studies have revealed properties 

(symbolicity, referentiality, mikrogeographic variation…) in animal communication which 

were previously thought to be unique characteristics of human language. The debates 

over linguistic capacities have escalated and the exclusivity of human language has been 

called into question.  

The doubts about our language distinctiveness have given rise to pressure to 

define language more clearly. To exclude communication of non-human animals from the 

notion of language a priori and once and for all has become a new task of some linguists. 

One of the most influential methods by which presumed differences in communicative 

skill between humans and other animals are emphasized, and made into an 

insurmountable wall forever sundering man from even his closest relatives, was 

developed by American linguist Ch. F. Hockett in the 1950s and 1960s: “Until we can 

describe in detail just how human language differs from any variety of communicative 

behaviour manifested by non-human or pre-human species, we cannot really know how 
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much or little it means to assert this particular human uniqueness” (Hockett 1959: 32). 

According to Hockett, the only way to achieve this is to itemize features “which seem to 

be of crucial importance in making it possible for language to do what it does” (Hockett 

1959: 32). 

While some of those design-features may occur, more or less, in all communicative system 

of humans, non-human animals and machines, only human language possess all of them: 

 

If a community were discovered, in some hidden corner of the world, in which 

there was no communicative system was characterized by these basic features, we 

should conclude that the community had no language, and might even refuse to 

call the individuals in it human beings. (Needless to say, no such revolutionary 

discovery is anticipated.) Contrariwise, if some species of animal is discovered on 

the deep sea bottoms, or on Mars or 61-Cygni-C, that uses a communicative 

system with all the basic design-features of human language, we shall have to 

recognize that system as genuinely, rather than merely metaphorically, a language, 

even if not a human one. (Hockett 1977: 125) 

 

In fact, Hockett’s system has always been more influential outside of the linguistic theory 

— and within the field of animal communication where it quickly became a popular tool 

for juxtaposing human language with communication systems of nonhuman-animals by 

which the animal communication is guaranteed a priori exclusion from the notion of 

language. Scientists have used his list in support of their skepticism about animal language 

skills, mostly without any critical assessment. And it continues despite the paradigm shift 

in linguistics and key findings in the field of animal communication. However useful 

Hockett´s approach might seem to answer the question whether humans are the only 

animals endowed with language, it is in need of thorough revision. It is not certain 

whether Hockett´s approach is compatible with the results of ethological studies and 
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interspecific communication experiments and whether its features are essential for 

language functioning, or merely applied to language as an object of linguistic investigation. 

 The prevailing uncritical acceptance obviously outdated, but potentially effective 

notion of language has convinced me to re-evaluate it in detail and write this thesis (as 

well as the article Do They Speak Language?). 

2 AIMS OF THE STUDY 

One of the objectives of this Ph.D. thesis is to shed light on the historical development of 

the controversial question of whether non-human animals are endowed with linguistic 

abilities. The first chapter shows that the roots of this question go back to the very cradle 

of civilization; that throughout the ages, many of the greatest thinkers have wrestled with 

this question; and that at the beginning of the twentieth century first attempts to 

empirically verify it were made. While ethologists (Garner 1892) attempted to decode the 

natural communication of animals, psychologists (Furness 1916; Hayes & Hayes 1951; 

Kellog & Kellog 1976) were trying to find out whether apes can learn speech. Although 

these first attempts were not successful, they has become an inspiration to other 

scientists (Cheney & Seyfarth 1990; Fouts & Mills 2000; Zuberbühler 2002; Segerdahl et al. 

2005; Slobodchikoff et al. 2009), whose findings  put into question the alleged uniqueness 

of human language. It has given rise to pressure to define more clearly what makes 

language a unique communication system, especially among linguists.   

 The second chapter presents a critical review of Hockett´s theory of language. 

Although design-approach is compatible with the current view of language as “a complex 

mosaic of traits, each of which can be investigated independently” (Allen & Saidel 1998: 

184) and could be an effective tool for juxtaposing various communication systems, it is in 

need of drastic revision. Since it was set up in 1950s, there have been changes in linguistic 

paradigm and the results of interspecific communication research and the discovery of 

language–like qualities in the natural communication systems of non-human animals (as 
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opposed to the artificial systems devised to further language research) demonstrate that 

language capabilities have evolved in parallel in many species. 

 In the last section of this dissertation, an attempt was made to re-evaluate Hockett 

design-feature approach in detail and with respect to modern knowledge to offer its non-

phonocentric and non-anthropocentric version. The newest findings of cognitive ethology 

as well as dominant views in current linguistics are presented. This chapter begs the 

question of whether our presumed language exceptionality is based on our own limited 

species-specific construing of language ability, as well as our constrained knowledge of the 

communication systems of other living beings. The last chapter illustrates the mindset of 

the author: that the differences between human language and the various animal 

communication systems are of degree rather than kind. 

3 MATERIAL AND METHODS 

The Ph.D. thesis Linguistic capacities of non-human animals can be partly seen as a survey 

article summarizing the pioneering researches in the field of animal communication. The 

second part of the paper presents a critical review of Hockett´s design-feature approach. 

 

4 RESULTS AND DISCUSSION 

The critical reflection of Hockett´s language theory showed that some of the 

characteristics are unsustainable as defining features of language. In my opinion, 

Hockett’s notion of language appears irrelevant or ineffective in its original form, for four 

reasons: 

 

1. In his concept, language is inseparably associated with the Vocal-auditory channel. 

It is the primary feature on his list, and several other features are either its 

inevitable corollaries (Broadcast Transmission and Directional Reception; Rapid 
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Fading) or closely connected with it, including Discreteness, Total Feedback, and 

Duality of Patterning. 

2. Grasping Vocal-auditory channel as a defining attribute of language leads to an 

incessant blending of the notions of speech and language. Language and speech 

are not synonymous. 

3. Language universals were defined solely by research in verbal languages of Homo 

Sapiens. Moreover, it was the explicit intent of Hockett to emphasize the 

uniqueness of human language (speech!) and to exclude animals from the notion 

of language a priori. This is not only anthropocentric but also unscientific. 

4. The design-features are set forth in an all-or-none manner (a communication 

system has them or has not) whereas they are rather matters of degree (they can 

be present to differing degrees in the communication systems). This view goes 

hand in hand with Charles Darwin’s ideas about evolutionary continuity. 

 

What are the relevant features for assessing whether or not an organism has linguistic 

capacities? In my opinion, the intention to convey a message (a cognitive interpretation of 

Hockett’s Specialization), the potential to describe novelty including distant and 

former/future situations (Productivity and Displacement), the fact that signs have some 

referent and groups share the same set of signs and rules of usage (Semanticity, 

Arbitrariness and Cultural or traditional transmission) seems to be the key features which 

differentiate language from pre-linguistic forms of communication. 

 The non-phonocentric and non-anthropocentric version of Hockett´s design-

feature approach includes these characteristics: The intention to communicate (a cognitive 

interpretation of Specialization); Semanticity; Arbitrariness; Displacement; Productivity 

and Cultural or traditional transmission. 
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5 CONCLUSIONS 

For as long as humans have existed, there has been a desire to understand animals. There 

has also been a need to dissociate mankind from nature, and define himself as superior. 

People once thought that only humans could laugh, think, make and use tools, exhibit 

culture or even lie, kill and get high. It turned out we were wrong. We discovered that 

non-humans share this “ability” as well. Neither debunking those myth, or Charles 

Darwin´s ideas about evolutionary continuity has stopped us from trying to build an 

insurmountable wall forever sundering man from other animals. The similarity ends with 

language. Language is a unique communication system which is qualitatively different 

from communication in other species. 

 The question: are humans the only animals endowed with language? Must be 

preceded by the question: what makes language a unique communication system? Both 

questions remain despite the best efforts of researches a matter of dispute. Hockett´s 

design-feature approach to language is without a doubt an effective means of objective 

juxtaposing various communication systems, as it allows an independent investigation of 

each property. However, Hockett’s notion of language appears incompatible with the 

current state of knowledge (especially with the view of language) in its original form and if 

we want to maintain its sustainability, the design-feature list must be subjected to a 

substantial revision. 

 Our strong desire for being unique often prevents us from seeing things as they 

really are. The human endeavor to stay exceptional is so strong that once animals 

demonstrate some linguistic ability thought to be uniquely human, the limits of language 

are shifted to exclude them. The answer to the question whether humanity alone is 

endowed with language should not be a reflection of our ego, but scientific knowledge. 
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