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To aspekter af sproget og to 
typer afatisk forstyrrelse 

I. Afasiens lingvistiske problemer 

Hvis afasi er en sprogforstyi~else, således som termen selv antyder [gr. uj~ha- 
sia: måll~shed; o.a.], s i  inå enhver besksivelse og klassifikation af afatiske 
syndromer begynde med spgrgsmalet om, hvilke aspekter af sproget der er 
beskadigede i de forskellige arter af en sådan sygdom. Dette problem, som 
Hughlings Jacksonl nlennede sig for lang tid siden, kan ikke lgses uden delta- 
gelse af professionelle lingvister, der er fortrolige med sprogets m~nsterdan- 
nelse og fungeren. 

For adzkvat at studere ethvert sammenbrud i koinmunikationen må vi fØrst 
forstå naturen af og stsukturen i den szrlige kommunikationsmAde, der er op- 
h ~ r t  med at fungere. Lingvister beskzftiger sig med sproget i alle dets aspek- 
ter - sproget i operation, sproget i drift: sproget i sin vordende tilstand og 
sproget i oplgsning. 

Der findes i dag psykopatologer, der l ~ g g e r  stor vzgt på de lingvistiske 
problemer, som er involveret i studiet af sprogforstyrrelser;' nogle af disse 
sp~rgsnial er blevet bergrt i de bedste, nyere athandlinger om afasi.4 Alligevel 
bliver denne velbegrundede insisteren p; lingvistens bidrag til udforskningen 
af afasi stadig ignoreret i de fleste tilfzlde. En ny bog, der i stor udstrzkning 
beskzftiger sig med den infantile afasis komplekse og indviklede probleiiier, 
forlanger fx en koordination af forskellige discipliner og appellerer til samar- 
bejde mellem hals- og Ørelzger, bgrnelzger, audiologer og pzdagoger: men 
sprogvidenskaben bliver forbigaet i tavshed, som om forstyrrelser i taleper- 
ceptioii ikke havde noget som helst med sproget at g ~ r e . ~  Denne undladelse er 
så meget desto inere beklagelig, som forfatteren er leder af Child Hearing and 
Aphasicr Clinics ved N~rthwe~sterrz Universiq, der blandt sine lingvister tzller 
Werner F. Leopold, der er langt den bedste amerikanske ekspert i bginesprog. 

Lingvister er også ansvaslige for forsinkelsen af en forenet undersØgelse af 
afiisien. Intet, der kim saminenligncs med de minutigse, lingvistislce iagttagel- 
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ser af b ~ r n  fra forskellige lande, er blevet udfort med hensyn til afatikere. Ej 
heller has der vaeret noget fors~g  p i  ud fra lingvistikkens synspunkt at fortolke 
og systematisere de mangfoldige kliniske data, der foreligger om forskellige 
typer afasi. At dette skulle vsere sandt, er desto mere oven-askende, soin man 
star ovei- for den kendsgerning, at den strukturelle lingvistiks fremskridt p i  
den ene side har udstyret forskerne ined effektive redskaber og metoder til 
studiet af sproglig regression, inens den afatiske oplØsning af sprogmonstret 
p i  den anden side kan forsyne lingvisten med nye indsigter i sprogets alinene 
love. 

Anvendelsen af rent lingvistiske kriteiier i fortolkningen og klassifikationen 
af afatiske kendsgerninger kur1 bidrage betragteligt til videnskaben om sproget 
og sprogforstyn-elser. fosudsat at lingvisteme vedbliver at vsere lige s i  omhyg- 
gelige og forsigtige, n 2  de beskzftigei- sig ined psykologiske og neurologiske 
data, som de har vzret inden for deres traditionelle område. Ferst og freinmest 
bor de vsere fortrolige ined de tekniske termer og anordninger inden for de 
Izgelige discipliner, der beskzftiger sig med afasi; derefter m i  de underkaste 
de kliniske rapporter en grundig lingvistisk analyse; og endvidere bor de selv 
arbejde med afatiske patienter for at nzrine sig tilfseldene direkte og ikke kun 
gennem en reinterpretation af allerede frembragte optegnelser, der er blevet 
undfanget og udarbejdet p i  en helt anden mide. 

Der findes et niveau af afatiske fznomener, hvor der gennem de sidste tyve 
As er opniet forbl~ffende enighed rnellern de psykiatere og lingvister, dei- has 
tacklet disse probleiner, nemlig desintegrationen af 1ydm~nstret.Wenne op- 
losning freinviser en tidslig rzkkefolge af stor regelinzssighed. Afatisk re- 
gression has vist sig at vzre et spejl af barnets erhvervelse af sproglyde: Den 
viser barnets udvikling i omvendt orden. Sarntnenligning af bornespi-og og 
afasi sætter os endvidere i stand til at opstille adskillige implikationslove. Uii- 
dersØgelseil af denne raekkef~lge af erhvervelser og tab og af de almene iin- 
plikationslove kan ikke indskrznkes til det fonemiske monster, inen iiii også 
iidstrzkkes til det grammatiske system. Kun nogle fa, forel~bige fo r s~g  er ble- 
vet gjort i denne retning, og disse bestizbelser fortjener at blive fortsat.' 

II. Sprogets dobbelte karakter 

Talen forudsztter en selektioli af visse sproglige entiteter og deres koi?zhina- 
tiorz til sproglige enheder ined en hojere grad af kon~pleksitet. P i  det leksikal- 
ske niveau er dette hurtigt klxt: Den talende selekterer ord og koinbinerer dem 
til sztningei- i overeiissteimelse ined det syntaktiske system i det sprog, han 
anvender; sletningerne bliver p i  deres side konibitierel li1 ylriiiger. Meii deil 
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