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Abstract
The article highlights basic neuropsychological concepts of linguistic functioning, developmental and evolutional
problems of language capacity and the cooperation of hemispheres in man. While the right hemisphere gathers impressions of
the notions of things, the left hemisphere forms and uses abstract concepts. Primates can learn to communicate via symbols.
Dyslexic children often have problems with ways of teaching that mainly use abstractions. Finally, the specific supply of
concepts in both hemispheres is in part responsible for the very personality of a given individual.
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La egiptanoj pensis, ke la cerbo estus nur

surdomuta signoparolo. La parolo de la homo,

adeno, kiu produktas la nazosekrecion. La grekoj

kiu parolas nur per la maldekstra hemisfero,

kaj la romianoj jam sciis, ke la loko de la pensado

estas monotona, maŝina parolo. Al la normala

estas en la cerbo, sed pensis, ke la loko de la

parolo la dekstra hemisfero donas la melodion,

sento estus en la koro. Ekde Leonardo pro la

akcenton.

sekcadoj oni eksciis, ke la centro de la movoj

La

maldekstra

hemisfero

pensadas

estas en la kontraŭa flanko en la hemisferoj pro la

longitudece, la nocioj venas laŭvice kiel en la

kruciĝo de la nervoj.

komputilo kaj ĉe la aŭtistoj. En la dekstra

Kiam aperis la pafiloj, Brodmann, la germana

hemisfero la nocioj estas kaj venas kune. Nun ni

neŭrologo rimarkis, ke la samaj kapovundoj

jam scias, ke tiu estas la problemo ĉe la disleksiaj

kaŭzas saman funkciodifekton. Per anatomia

geknaboj ĉar la instruado estas maldekstrotipa.

sekcado li lokigis tiujn precize, kaj faris pri tiuj

Tiu estas malavantaĝa ĉe la disleksiaj geknaboj,

mapon kun numeritaj areo-nomoj. Tiu estas

kiuj pensadas dekstrotipe.

uzata ankaŭ nun, por la cerbokirurgoj. Li difinis

Kiel funkcias la hemisferoj? Ekzemple: oni

la lokojn de la parolo, parolkompreno, skribo kaj

lernis kaj deponis konojn pri la aŭto kaj pomo,

lego en la maldekstra hemisfero.

unue en la dekstran hemisferon: partojn de la

Iam poste ebliĝis farmakologie paralizi unu

aŭto kaj kvalitojn de la pomo. Tiuj estas kolektitaj

au la alian hemisferon per punkcio de la

kvazaŭ en iun saketon, en kiu estas bildoj, sed ne

karotidoj,

restintan

la nomoj. La partoj de la aŭto: motoro, karoserio,

funkcion. Ekzemple oni paralizis la maldekstran

ĉasio, radoj en iu saketo, sur ĝi la bildo de aŭto,

hemisferon kaj montris al la paciento ŝlosilon kaj

en la alia saketo la globa formo, ruĝaj kaj flavaj

demandis: kio ĝi estas? Li povis diri, ke ŝlosilo,

koloroj, dolĉaj kaj acidaj gustoj; tiuj nocioj estas

sed ne povis uzi ĝin.

kolektitaj kiel pomo, sur ĝi ties bildo, sen nomo.

kaj

oni

ekzamenis

la

Estas konate, ke la simio, kiu ne povas paroli

La du hemisferoj estas konektitaj per la tiel

ĉar ne havas parolcentron, povas komuniki per

nomita korpo kaloza („korpo krusta“), per tio ĉiu
dekstra nocio ricevas nomon, el literoj. Ankaŭ
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tiuj nomoj estas same kolektitaj en pli kaj pli

latinaj literoj estas la plej disvastiĝintaj, sed

grandajn saketojn, sed sen bildoj. La vortoj: aŭto

multloke estas ankaŭ la greka, slava, araba kaj

kaj pomo reprezentas la dekstre kolektitajn

ankoraŭ multaj skribmanieroj. La transprenado

komponantojn, tiel rapidiĝas kaj simpliĝas la

de la latinaj literoj progresas nur tre malrapide.

komunikado.
La

Kiel funkcias la maldekstra hemisfero? La

dekstrotipa

estas

pervortajn nociojn ĝi kolektas en piramidan

internacie komprenebla kaj uzata ankaŭ nun en

formon. Ekzemple: plej sube estas la karakteroj:

la trafiko. La maldekstrotipa povas esprimi

dolĉa, ovala, tiujn ĝi kunigas kaj signas super ili

ankaŭ

estas

POMO. Dolĉa, ovala, tiujn ĝi kunigas kaj signas

kompreneblaj nur per vortaroj. Ĝi estas pli

super ili PRUNO. La pomon kaj prunon ĝi

altranga sed pli malvasta. Ili povas kompletigi

kunigas kaj signas super ili FRUKTO. La frukton

unu la alian.

kaj legomon unuigite ĝi signas eĉ pli supre

abstraktajn

komunikadformo

nociojn,

sed

ili

La komunikado jam funkciis ĉe la animaloj.

KRESKAĴOJ.

Kreskaĵoj,

bestoj,

super

ili

La insektoj informas per movoj, la vertebruloj,

VIVANTOJ. Vivantoj kaj nevivantoj, supre:

kiuj

dekstro-hemisferotipaj,

NATURO. Tiamaniere funkcias ankaŭ la ludo

komunikas per sonoj. La birdoj kantas. La unua

Barkochba* kaj ankaŭ nia memoro kaj povas

parto de ilia kanto informas pri la raso, la dua

helpi por trovi la kaŝitan nocion.

parto

Tab. 1 Kapablecoj de la hemisferoj

estas

pri

ankoraŭ

ili

mem.

La

kvarpiedaj

bestoj

komunikas same, kaj kelkaj ankaŭ per urinodoro,

maldekstraj:

dekstraj:

per kiu ili signas la familian teritorion. La simioj

parole

ties melodioj, gestoj, mimiko

jam komunikas per gestoj, mimikoj, kiu estas jam

Skribo

desegno, signoj, muziknoto

kvazaŭ surdomuta gestolingvo. La delfenoj jam

Racio

sento

"parolas", sed ni ne komprenas ilin sen vortaro.

Teorio

praktiko

La homoj per sonoj jam povis ekspliki ankaŭ

science

arto

komplikajn situaciojn.

Logiko

inventemo

Abstrakta

konkreta

Antaŭvida

nuntempa

Ŝparema

malŝparema

Responsa

senresponsa

Singardema

aŭdaca

Tolerema

agresema

Serioza

bonhumora

precize moviganta la dekstran

sportema, dancema

En la evoluinta cerbo por la parolcentro ne
restis loko, nur en la maldekstra hemisfero kaj
nur ĉe kelkaj homoj en la dekstra. La maldekstra
hemisfero funkciigas ankaŭ la kontraŭlateran
manon por la pli precizaj movoj. La plej
komplika informo iĝis uzebla bone, kiel nacia
lingvo, sed nur por homogrupoj.
La informo ĉe la prahomo estis ankoraŭ
grandparte dekstrotipa, bilda. Tiuj desgnoj en la
grotoj

reprezentis

bestojn,

maksimume

situaciojn. Por eternigi la pli koplikajn aĵojn, jam
necesis elformi pli komplikajn signojn, kiel la
ĉina lingvo, kie unu signo estas unu vorto. La
japanoj transprenis el ili 3000-ojn, kaj aldonis
silabsignojn. La egipta skribo per la bildaj signoj
reprezentas sonojn, do ili estas literoj. Hodiaŭ la

manon

El tiuj kapabloj kelkaj estas pli fortaj. Iliaj
kombinaĵoj

determinas

la

plej

diversajn

karakterojn de la homo.
*Simon Bar Kochba estis la gvidanto de la
israela „Bar Kochba“ insurekcio kontrau la
romianoj (132-135 p.k.). Lau la legendo dum la
ribelado Bar Kochba estis sendinta spionon en la
tendaron de la romiaj sieĝantoj, kiu malfeliĉe
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estis kaptita per la malamikoj. Tiuj terure torturis

diferencado

lin, eĉ forŝiris lian langon, por ke li ne estu

cerbofunkcio ne plu sufiĉas por komplete

rakontonta, kion li vidis, sed poste ellasis lin reen

kompreni

al la ribeluloj por ektimigi ilin. Tamen Bar

neuropsikologiaj fenomenoj. Speciale la resultoj

Kochba ricevis la kompletajn informojn, kiujn la

el fMRI-ekzamenoj alportis novajn komprenojn

spiono estis kolektinta: Li demandis la spionon

pri funkciaj retaĵoj, en kiuj ambaŭ hemisferoj de

pri la interesaj faktoj tiamaniere, ke la nun muta

la cerbo kaj eĉ la cerebelo kunludas en

skolto nur devis kapjesi au –nei. Same en la ludo

produktado kaj funkcionado de lingvo kaj aliaj

“Bar Kochba” unu persono elpensas vorton sen

neuropsikologiaj ecoj [1,2].

malkaŝi ĝin al la kunludantoj. Tiuj devas eltrovi
la

vorton

nur

per

demandoj,

kiuj

estas

La

inter
la

dekstra

ĉiam

kaj

maldekstra

kreskantan

Brodmann-mapo

ĉefe

scion

pri

konsideras

la

citoarkitekturon de la cerba kortekso, ne la

respondeblaj per “jes” au “ne”.

funkcion de specialaj arealoj. Tamen la lokoj de

(rimarko de la redakcio)

specialaj funkcioj estis poste atribuitaj al la
Brodmann-arealoj.

Resumo
La artikolo prilumas bazajn neŭropsikologiajn
konceptojn de la funkcionado de lingvo, evoluciajn
kaj disvolviĝajn problemojn de lingva kapablo kaj la
kooperadon de la hemisferoj en la homa cerbo. Dum
la dekstra hemisfero kolektas ecojn kaj impresojn de
aĵoj, la maldekstra formas kaj uzas abstraktajn
konceptojn. Simioj povas lerni la komunikadon per
signolingvo.
Disleksiaj
geknaboj
ofte
havas
problemojn per manieroj de instruado, kiuj ĉefe uzas
abstraktaĵojn. La individua paterno de la hemisferaj
kapabloj almenaŭ parte influas la specialan
personecon de iu homo.
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Komento de la redakcio
Pensado pri la diversaj kapablecoj de la

similajn neŭronajn padojn, kiuj disforkiĝas de

hemisferoj estas ideala metodo por trovi aliron al

voĉaj nukleoj en antaŭajn kaj malantaŭajn

tiu komplika temo.

partojn.

Intertempe
kooperado
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la malantaŭa inkluzivas projekciojn de la motora

povis paroli en la strikta senco de la vorto [10].

kortekso por la vizaĝo al voĉaj pli malaltaj

CK

motoraj neuronoj en la ponto. Tiuj padoj mankas
en mambestoj kaj birdoj kiuj ne kapablas voĉan
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