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FEItEASTIIA I]E O!,OIITUNIT,\TE
nENTnu lxvAlme
Nu gtiam numele copilei;i nici daci avea de faptweun nume. Cind am fost solicitat pentru consultalie,
avea in jur de gase ani. Fusese adusi Ia spital dupi ce o
gisiseri inchisi intr-un dulap, intr-o clidire abandonati
ce urrna a fi demolati. Inspectorul care o gisise incercase si vorbeasci cu ea, dar fetila nu a vorbit, nu a scos
niciun sunet gi nici nu a lncercat si comunice in weun
fel cu el.
Pini la momentul consultaliei qtiam deja ceva mai
multe despre ea. Radiologii reugiseri si stabileasci,
prin estimarea virstei aparente a oaselor, ci are gase
ani. Estimarea vArstei oaselor se face plecind de Ia
tiparele de dezvoltare a punctelor de osificare gi de Ia
stadiul inchiderilor suturilor osoase. Oasele craniului,
de pildi, sunt separate la nagtere. Ba intre oasele care
acoperi creierul existi chiar gi doui deschizituri de
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mari dimensiuni, fontanelele. Acest aranjament permite
craniului si se extindi pe misuri ce creierul cregte.
insi fontanelele incep curind si se inchidi. Cea mici se
inchide dupi o luni sau doui, iar cea mare se inchide
complet in jurul virstei de un an gi jumitate (pini Ia cel
mult doi ani). Sunt date estimative ce depind de mulli
factori, printre care statusul nutrilional gi prezenfa
bolilor.
Statusul nutri$onal al fetilei nu era prea bun.
Greutatea o situa in percentila a 5-a din grupul fetelor
de gase ani, ceea ce inseamnb cig5o/o din totalul fetelor
de;ase ani cdntireau mai mult ca ea. inillimea o situa
in percentila a 1,0-a. Puse cap la cap, aceste observalii
sugerau ci fata fusese hriniti insuficient mare parte
din cei gase ani de viali (degi era.la fel de posibil si fi
fost copilril a doi pirinli scunzi gi slabi). Cind a ajuns la
spital, era subnutriti, dar nu pirea si fi fost infometati.
in plus, era curati. E adevirat ci fusese gisiti in pielea
goali, dar nu era nici murdari, nici soioasi. Cineva nu am aflat niciodati cine - ficuse mai mult decit si o
inchidi intr-un dulap.
Mi s-a cerut si o consult pentru a rispunde la o
intrebare foarte dif,cila: de ce nu vorbea? Posibilitilile
s-au restrAns in jurul a doui alternative. Plecam de la
dihotomia clasici ,,naturi vs.educafie" (mogtenit vs
dobindit), cea mai veche problemi din lume. in cazul
Ciprifei, cici acesta era numele trecut pe brilara de
spital, aceasta era prima dilemi ce trebuia rczoLvati.
Era vorba despre naturi? Suferea de o dizabilitate
neurologici ce o impiedica si vorbeasci? Sau era vorba
despre educatie? Oare nu fusese niciodati expusi
limbajului? Expus la limbaj, creierul normal, ba chiar 9i
cele mai anormale creiere achizilioneazi limbajul. Aga
ci, in cazul fetifei, nu ciutam weo anomalie neurologici
subtili, ci o anormalitate semnificativi, ce ar fi explicat
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incapacitatea de a rosti fie gi un singur cuvAnt. Sau poate
creierul ei era relativ normal in privinla funcfiilor, ceea
ce ar fi insemnat ci, prin expunerea Ia limbaj, am fl
oblinut o dezvoltare automati a limbajului (de precizat
ci fata era deja de multi vreme la virsta propice pentru
a invila si vorbeasci).
Am binuit rispunsul de cum am intrat ln cabinet qi
i-am spus ,,Buni".
Fata s-a uitat din pat Ia mine gi a rispuns: ,,Buni".
Creierul ei achizitionase cel pulin un cuvAnt in mai
pulin de doui zile. De fapt, achizifionase mai multe,
printre care ,,lapte", ,ifY" gi,,Lacef', numele infirmierei
care aproape o adoptase. Fata mai scotea gi alte sunete,
dintre care se referea ln mod clar la pipuqa ,,Big Bird"
din serialul pentru copii Sesame Street, de;i adulplor
Ie era greu si inleleagi daci nu cumva se referea la un
alt personaj din acelagi serial, anume Ia ,,Bert". Slavi
Domnului ci urmirea acest serial! Ne-a scutit de tot
soiul de investigalii neurologice inutile. Dincolo de
deficitul de limbaj, examinarea ei de bazi a fost una
normali - cAt despre limbaj, ea il achiziliona chiar
gi in timpul examinirii. ii plicea mica lanterni de
buzunar pe care o foloseam ;i rAdea de fiecare dati cAnd
o indreptam spre ochii ei. PAni si mi agez lAngi patul
ei pentru a scrie figa de consultalie, era deja capabili si
spuni ,,light" (lumini) si repeta cuvAntul de fiecare dati
cAnd apisa pe butonul lanternei.
Era limpede ci avea capacitatea de a achizitiona
limbajul. Aceasta insemna un singur lucru: ci lipsa
vorbirii erarezrltatul educaliei deficitare, ;i nu al
naturii. Eram sigur de asta. Aga cum eram sigur ci avea
si depigeasci rapid deficienfele, cu toate ci nu mai
intAlnisem pAni atunci un copil cu un asemenea grad de
deficit lingvistic. Siguranfa mea venea din infelegerea
funclionirii creierului gi, mai specific, din inlelegerea
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oportunitetilor care faciliteazi achizitionarea limbajului. Pdni la momentul plecirii Caprifei (cireia
de-acum i se spunea Lacey), doui siptimAni mai tdrziu,
am meditat atAt de mult la aceste lucruri, ci am ajuns
si inteleg inclusiv de ce conceptul ,,birbatului-vinitor,,
era mai mult un mit;i ci triumful Omului, alluiHomo
sapiens, se datoreazi in intregime femelelor din cadrul
acestei specii. Masculii nu au ficut mare lucru in afari
de asigurarea semintelor pe care femelele le-au transformat in omul modern. Comportamentul masculilor a
fost rareori mai mult decAt o reactie la o nevoie biologici de bazi. Lisa,ti in voia lor, masculii speciei ar fi triit
inca i1 pegteri gi gi-ar fi asculit si acum aceleasi sageli
din silex pe care le slefuiau in urmi cu sute de mii de
ani. Unicitatea omului e rezultatul comportamentului
femeilor, intrucit acesta este cel ce a dus la dezvoltarea
limbajului.
Cazul lui Lacey m-a ficut si mi gAndesc la filmul
L'enfant sauvage. Acesta nu e in niciun caz genul de film
pe care l-ag fl urmirit de plicere, deoarece urisc si mi
uit la filme la care trebuie si citesc simultan subtitrarea.
Iar acesta e un film alb-negru infrancezi, cu subtitrare
englezi. Am fost obligat si-l vid cAnd un bun prieten,
neuropsihologul David Gar-ron, l-a pus la o petrecere
Ia el acasi. Politelea nu mi-ar fi permis si plec. Dupi
care am fost prea fascinat ca si nu mi uit
- nu ca la
un fllm, ci ca la un document gtiinfific, un adevirat
roman-cu-cheie despre anii de inceput ai neurologiei
clinice si ai neuropsihologiei. Filmul este opera legendarului regizor francez Frangois Truffaut, care joaci gi
rolul doctorului Jean Marc Gaspard Itard, cel care a scris
pentru prima dati despre ceea ce azi se numegte sindromul Tourette. Povestea pleaci de la un caz adevirat,
intilnit gi relatat comunititii gtiinlifice chiar de citre
Itard.
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Subiectul acestei povegti clinice e un adolescent
care, la fel ca Lacey, nu are nume gi nu gtie si vorbeasci.
Cazul e cunoscut ca fiind cel al ,,copilului silbatic din
Aveyron", intrucit copilul a fost descoperit triind singur
in pidurile de lingi Aveyron, Franla, citre sfAr;itul
secolului al XVIII-lea. Itard l-a numit ,,Victor". CAnd l-au
descoperit, avea injur de doisprezece ani, dupi pirerea
speciali;tilor. Cum nu existau radiologi care si estimeze
vArsta oaselor, aprecierea s-a ficut plecAnd de la maturtzareagenerali a corpului, estimare mai predispusi
erorilor decAt cea bazatd.peraze X. Avea, cu siguranfi,
cel pufin zece ani, dar ar fl putut si aibi gi paisprezece
sau cincisprezece. La momentul descoperirii sale, nici
nu vorbea, nici nu infelegea limbajul. Mai precis, pirea
si nu aibi nici cea mai vagi idee despre folosirea cuvintelor in scopul comunicirii.
Aici intervine doctorul Itard in viafa lui Victor. Itard
era un medic interesat de studiul comportamentului
uman. Poate fl considerat un neurolog cu mult lnainte
de inventarea neurologiei ori un neuropsiholog cu gi
mai mult inainte de inventarea neuropsihologiei sau
o combinalie din cele doui (unul dintre avantajele
muncii intr-o disciplini care nu este inci bine conturati
e ci interesele gi cercetirile tale nu sunt constrinse de
nicio granili artiflciali). Itard publicase deja un articol
despre un prim caz referitor la ceea ce ulterior se va
numi sindromul Tourette. Era deja cunoscut ;i respectat
in domeniul siu, oricare ar fi fost acela. El s-a dedicat
apoi cu trup ti suJlet cazului lui Victor. A incercat,
weme de cinci ani, si-l invele si vorbeasci, si-l ajute sa
asimileze fle 9i cele mai rudimentare elemente de limbaj.
insi cele mai simple cuvinte s-au dovedit a fi dincolo
de capacitilile sale. Lacey, pe'de alti parte, absorbea
cuvintele ca un burete. in scurtul interval in care a avut
Ioc prima examinare, a lnvilat cuvAntul ,,light", pe care
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ulterior l-a folosit corect. Ea nu doar ci invila cuvinte,
dar;i intelegea ci le putea folosi ca si comunice.
Victor, dupi ciliva ani de efort, a reugit si inteleagi
un numir restrdns de cuvinte qifraze; nu a trecut de
nivelul unor exclamalii simple calait (lapte) qi oh Dieu
(oh, Dumnezeule), pe care adesea le pronunfa incorect.
PAni la cea de-a doua mea viziti, Lacey diferenfia clar
lntre ,,Bert" si ,,Big Bird" si le pronunfa numele suficient
de bine cAt si fie clar, chiar si pentru cineva care o
auzea intdmplitor, la care dintre cele doui personaje
din Sesame Street se referea. La finalul celor cinci
ani petrecugi de Itard cuVictor, copilul silbatic, degi
imblAnzit, nu a ajuns nici pe departe la o achizigionare a
uzului limbajului.
Cum se face ci Lacey a fost capabili si invefe cuvinte,
de parci cfeierul ei exact pentru asta fusese conceput,
in timp ce, pentru Victor, a fost un proces la fel de
inaccesibil ca rularea sistemului de operare Windows
95? Revenim la vechea dilemi: naturi versus educafie.
E adevirat ci, in cazul lui Victor, nu delinem toate
detaliile. Nu este exclus si fi suferit o formi de retard
sau un alt tip de tulburare neurologici, dar este improbabil. Itard era bine pregitit in observarea funcliilor
neurologice ;i ar fi sesizat o astfel de anomalie. in plus,
biiatul a invifat si supravietuiasci singur ln pidurea
din Aveyron, ceea ce nu e chiar inginerie aerospafiali,
dar este ceva ce ar putea fi foarte problematic chiar si
pentru unii ingineri aerospafiali.
Explicafia cea mai probabili pentru absenla limbajului la Victor este educafia. Mai precis, lipsa acesteia.
A ffeit ani de zile singur in pidure, timp in care putem
fl aproape siguri ci nu a fost expus limbajului nici
cuvintelor si nici ideii de cuvint ca formi de comunicare. in cazul lui Victor, absenla expunerii ta timbaj
inainte de virsta pubertigii a ficut ca biiatului si-i fie
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imposibil si dobAndeasci limbajul, in ciuda eforturilor
depuse de una dintre cele mai strilucite minfi ale epocii
sale. E adevirat ci nu a avut televizor. Nu s-a uitat la

nimeni dintre contemporanii sii nu
televizor gi totugi ei au invitat si vorbeasci fluent
franceza si si pronunte corect cuvintele.
Lacey invila engleza intr-un ritm incredibil pentru
toti cei din jurul ei. Sau nu chiar pentru tofi. Din
clipa in care am auzit-o spunAnd ,,light" si am vizut-o
zimbind in timp ce aprindea si stingea lanterna, am
;tiut ci se va descurca foarte bine. Limbajul avea si fie
ultima ei problemi. intrucdt vorbirea este o deprindere
pe care creierul aflat in dezvoltare este programat se o
dobAndeasci. Sigur ci aceasti afirmatie pune lucrurile
ln ordinea lor inversi. Creierul nu a fost conceput in
vederea achizitionirii limbajului: nu asa functioneazi
evolufia. Procesul evoluliei e cel care a dus la un creier
ce achizilioneaziin mod automat limbajul atunci cAnd
este expus acestuia. Lacey a fost expusi cuvintelor
imediat dupi ce a fost gisiti. La fel si Victor. Ea a
achizitionat limbajul; Victor, niciodati. Prin ce au fost ei
diferili? Prin virsta la care a fost introdus limbajul: gase
ani, in cazul lui Lacey; aproape de doui ori mai mult in
cazul lui Victor. Asimilarea ini,tiala a limbajului se poate
produce doar ln perioada in care creierul se afli inci in
dezvoltare, in curs de atingere a potentialului maxim.
Dupa incheierea acestui proces, fereastra de oportunitate pentru invilarea limbajului ca formi de comunicare
simbolici se pierde.
Pentm a inlelege cum de existi acest tip de fereastri
de oportunitate in creierul uman, trebuie si intelegem
cum a ajuns creierul si fie aga cum este gi cum se produce
efectiv invitarea ;i acumularea de abilitifi. Creierul
uman nu a fost pe deplin dezvoltat de la bun inceput. A
evoluat ca parte a procesului evolufiei darwiniste clasice.
Sesame Street. Dar
a avut
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Elementul ce1mai surprinzitor al acestei ,,cregteri
a omului" este ci dezvoltarea deplini a creierului
uman, atit ca dimensiune, cit gi in complexitate, a fost
realizatd, cu extraordinar de puline modificiri genetice.
Din punct de vedere genetic, suntem stinjenitor de
aseminitori cu gorila sau cimpanzeul. Mai mult,
cantitatea totali de informalie genetici codificati in
spiralele duble ale ADN-ului a rimas destul de constanti
de-a lungul evoluliei mamiferelor, ci vorbim despre
goareci, canguri, delflni sau oameni. Se crede ci existi
aproximativ L milion de gene separate. Acestea sunt
impirfite in diverse numere de cromozomi, care vaiazi
de Ia o specie la alta, insi numiruI total de gene este
relativ stabil, aproximativ acelagi la goareci gi la om.
Numirul de gene este acelagi la toli oamenii, desigur,
degi numdrul de gene active este cu mult sub pragul
de 1milion. E mai aproape de jumitate din numirul
total, din moment ce 4Oo/o sau mai mult din tot ADN-ul
cromozomial pare a fi redundant, firi un rol activ in
dezvoltare. Aceasta inseamni ci jumitate dintre genele
noastre nu au evoluat de-a lungul evolufiei.
Estimirile cele mai credibile sugereazi ci in conceperea gi construcfia creierului gi a restului sistemului
nervos sunt implicate activ aproximativ zece mii de
gene, adici aproximativ lo/o dintotalitatea genelor (sau
2o/o dinbazinul genelor active). Aceasti apreciere se
aplici in cazul oamenilor, al cimpanzeilor, al morselor,
ba chiar;i al dragilor nogtri hamsteri.
Cifra pare mai mult decit adecvati pentru hamster,
pentru pisica domestici obignuiti gi poate chiar pentru
cimpanzeu. Darpentru om? Creierul nostru este compus
din 10 miliarde de celule gi anvergura complexitilii nu
se'opregte aici. Existi 1-01a sinapse sau conexiuni active
intre celulele nervoase, spalii prin care pot fi transmise
sau intrerupte mesajele. Aceasta inseamni o suti de
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trilioane de sinapse. Cum e posibil cazece mii de gene
si controleze atdt de multe sinapse? Cum e posibil ca
acest numir relativ mic de gene si faci atdt de multe
pentru noi, comparativ cu ce fac pentru restul speciilor?
Adevirul e ci aceste gene fac pentru noi 9i pentru
creierele noastre cam ce fac gi pentru alte specii.
Studierea anatomiei comparate a sistemului nervos la
mamifere susline cu mare succes aceaste concluzie. Ci
vorbim despre om sau despre oaie, structurile majore
sunt identice. Cortexul vizual e situat intotdeauna in
partea din spate a creierului. Oile au aceiaqi talamus
ingropat ln cele doui emisfere, acelagi hipotalamus integrat masei cerebrale gi acelagi sistem endocrin. Marea
majoritate a arterelor principale sunt la fel. Cortexul
motor se afli la capitul lobului frontal la toate speciile
vertebrate. Aceleagi trasee de flbre nervoase coboari
prin coloana vertebrali pentru a controla migcirile
din jumitatea opusi a corpului. Aceasti incrucigare a
ciilor nelvoase este Ia fel de universali ca dependenla
mugchilor de creier. Pe scurt, sistemele proiectate de
gene sunt similare, in linii mari, la toate speciile, astfel
incit structura generali este mai degrabi similari decdt
diferiti. $i totugi, doar creierul omului continui si se
dezvolte dupi nagtere.
D aci sistemele gi structu ra de b azi ale creierului
uman sunt atit de similare cu cele ale altor specii, de ce
funclioneazi creierele noastre atAt de diferit? Deoarece
evolufia gi modul nostru de funclionare nu sunt doar produsul evolufiei biologice, al mogtenirii noastre genetice;
ceea ce inseamni ci ,,preconfiguririle" inifale ale creierului nostru nu explici totul. La complexitatea creierului
uman se adaugi modificirile sociale, culturale gi de
mediu. in cazul nostru, codificarea genetici permite creierului si creasci gi si se dezvolte in timpul interacliunii
cu mediul. Ce ne deosebegte este acea fereastri (vi
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