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StreSzczenie
Artykuł Językowy model niepłynności mowy jako jeden ze sposobów dia-
gnozowania objawów jąkania reprezentuje lingwistyczne podejście do 
jąkania. Przedstawiony  model niepłynności  mowy grupuje objawy ją-
kania na czterech poziomach tworzenia wypowiedzi: poziomie głoski 
(przedłużanie i powtarzanie głoski), poziomie sylaby (powtarzanie syla-
by), poziomie wyrazu (powtarzanie wyrazu, urwanie wyrazu) i poziomie 
wypowiedzenia (pauzy –  w trakcie wypowiedzi – niewypełnione,  pau-
zy wypełnione, powtarzanie fraz, wtrącenia, szyk przestawny, rewizje). 
W następnej części artykułu pokazano przykład zastosowania modelu ję-
zykowego do szczegółowej diagnostyki jąkania oraz sposób właściwego 
doboru tekstów do terapii jąkania.
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Summary
The article „Linguistic model of speech flow disorder as a one method 
of stammer diagnosis” represents linguistic approach to stammer. The 
linguistic model of speech flow disorder groups stammer signs in four 
levels of statement creating: a sound level (sound prolongation and rep-
etition), a syllable level (syllable repetition), a word level (word repeti-
tion, word break off) and a statement level (breaks during statement – not 
filled, filled breaks, phrase repetition, interjections, inversion, revisions). 
In the next part of article was shown an example of linguistic model us-
age to detailed stammer diagnostic and the way how to proper choose 
texts to stammer therapy.

key wordS 
stuttering, speech illiquidity, stuttering diagnosis

1. lingwiStyczne uJęcie Jąkania
Wielu badaczy jąkania, budując definicję, wskazuje na zniekształcenia 

w płaszczyźnie suprasegmentalnej. W początkowym stadium objawia się ono jako 
powtarzanie sylab, najczęściej nagłosowych, np.: kie-kie-kiedy. W następnym ją-
kający się albo powtarza wielokrotnie i szybko głoskę, np.: kkk-koń  (jąkanie klo-
niczne), albo ściska i przeciąga spółgłoski lub samogłoski np.: s-aaa-m, Aaa-ntek 
(jąkanie toniczne). Niekiedy oba te typy występują równocześnie. W miarę po-
garszania się jąkania dochodzą tzw.: współruchy oraz zaburzenia w oddychaniu, 
fonacji i artykulacji. (J. Surowaniec, 1997, s. 121; L. Kaczmarek, 1977, s. 245,  
R. Byrne, 1989, s. 9.)

W płaszczyźnie lingwistycznej zmiany dotyczą częstotliwości, rodzaju i na-
tężenia objawów niepłynnego mówienia.  Lingwistyczne ujęcie koncentruje się na 
opisie objawów niepłynności mówienia. Zwraca uwagę  na zaburzenia w obrębie 
głoski, wyrazu, zdania i spójności tekstu. W miarę rozwoju jąkania zmniejsza się 
liczba powtórzeń, a wzrasta liczba wydłużeń, pojawia się coraz więcej symptomów 
niepłynności spastycznej. Niepłynność przenosi się ze słów funkcjonalnych na wy-
razy znaczące. Wzrasta liczba powtarzanych lub wydłużanych elementów w jed-
nym bloku. Równolegle występują coraz wyraźniejsze zaburzenia treści formy wy-
powiedzi. W. Kostecka (2004) pisze, że w przypadku jąkania zakłócenie płynności 
mówienia  jest traktowane, zarówno przez mówiącego, jak i słuchacza, jako takie, 
które utrudnia wyrażanie myśli i zrozumienie tego, co zostało powiedziane. 
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2.  Językowy model niepłynności mowy 
     oraz charakteryStyka Językowych 
     obJawów Jąkania.

Koncepcja lingwistyczna analizuje różnice między normalną niepłynnością 
mowy a niepłynnością  patologiczną.

Do takiej analizy może służyć zbudowany przeze mnie językowy model nie-
płynności mowy, który grupuje objawy jąkania na poszczególnych poziomach 
struktury wypowiedzi:

Językowy model niepłynności mowy
I. Zjawiska niepłynności na poziomie głoski
 1.  Przeciąganie głoski
 2.  Powtarzanie głoski
II. Zjawiska niepłynności na poziomie sylaby
 1.  Powtarzanie sylab
III. Zjawiska niepłynności na poziomie wyrazu
 1.  Powtarzanie wyrazów
 3.  Urwanie wyrazów
IV. Zjawiska niepłynności na poziomie wypowiedzenia
 1.   Pauzy – w trakcie wypowiedzi (długie i krótkie) – niewypełnione,  

pauzy wypełnione (embołofrazje).
 2.  Powtarzanie fraz
 3.  Wtrącenia
 4.  Szyk przestawny
 5.  Rewizje

I. Na poziomie głoski obserwuję przeciąganie i powtarzanie głosek. 
Głoski to według B. Wierzchowskiej (1965, 1967) poszczególne dźwięki 

mowy, które wyodrębnia się z większych zespołów dźwiękowych jako składniki 
najmniejszych znaczących jednostek języka – wyrazów.

Przeciąganie głosek jest dość częstym objawem jąkania. Wśród przykładów 
przeciągnięć głosek zaobserwowałam: 

–  najczęściej przeciągane samogłoski: o, a, najrzadziej – y, 
–   najczęściej przeciągane spółgłoski: s, z, najrzadziej –  l (wśród spółgłosek 

wydłużane są  spółgłoski szczelinowe  oraz półotwarte). 
Analizując  powtórzenia spółgłosek, można stwierdzić, że najczęściej bywają 

powtarzane spółgłoski zwarto-wybuchowe (np.: p, t,), następnie szczelinowe (np.: 
w, z) i  półotwarte (np.: r, m). Powtarzane są także samogłoski, ale znacznie rza-
dziej niż przy przeciągnięciach. 

Językowy model niepłynności mowy...
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II. Dalszy etap analiz to poziom sylaby. 
Sylaba to – za B. Wierzchowską (1965, 1967) – odcinek mowy zawarty mię-

dzy momentami jednoczesnych zmian w układzie narządów mowy, ciśnieniu  
powietrza w tchawicy, natężeniu przebiegu akustycznego i jego donośności. 
K. Krakowiak (1995) z kolei określa sylabę jednostką rytmiczno-melodyczną oraz 
motoryczno-percepcyjną strumienia mowy.  Na ośrodek sylaby przypada maksi-
mum rozwarcia narządów mowy, z czym wiąże się najniższe ciśnienie powietrza 
w tchawicy, najwyższe natężenie i największa donośność dźwięku. Bywają one 
powtarzane w różnych pozycjach w wyrazie. Najczęstsze są powtórzenia sylab 
w nagłosie (np.: sy-sy-sytuacji, za-za-zaciekawieniem, wy-wy-wy-wykorzystują,). 
Czasem powtarza się sylaba z sąsiadującym z nią spójnikiem bądź przyimkiem. 
Zdarzają się też powtórki sylab w śródgłosie (np.: koloro-ro-rowych, bocia-cia-
nów, nadzie-dzieją,), ale występują rzadziej. Nie ma powtórzeń sylab wygłoso-
wych. Niejednokrotnie obok powtarzania sylab następuje przeciąganie występują-
cej w niej samogłoski, rzadziej spółgłoski. 

III.  Kolejny poziom to wyraz. 
Wyraz to – za B. Wierzchowską (1965) – najmniejsza znacząca jednostka ję-

zyka. Morfologia traktuje wyraz jako najważniejszą – obok zdania – jednostkę ję-
zykową, służącą do przekazywania informacji za pomocą środków językowych. 
Osoby jąkające się powtarzają albo urywają wyrazy. Na pierwszym miejscu wśród 
powtórzeń znajdują się przyimki i zaimki (np.: dopiero właśnie przed przed wa-
kacjami zaczęłam..., kiedy yyy kiedy wracałem z pracy…). Są to wyrazy krótkie, 
które bywają używane wielokrotnie.  Na kolejnym miejscu są czasowniki, wśród 
nich najczęstszy to : „jest”, „są”, „ma” (czyli znów wyrazy krótkie, jednosy-
labowe). Najrzadziej powtarzane są przymiotniki, rzeczowniki i liczebniki. Przy 
uwzględnieniu kategorii zdolności leksemów do wchodzenia w związki składnio-
we najliczniej powtarzane były  autosyntagmatyczne, czyli samodzielne składnio-
wo, mniej było leksemów nieautosyntagmatycznych.  

IV. Ostatni i chyba najbardziej pojemny to poziom wypowiedzenia.
Wypowiedzenie jest to forma osobowa czasownika albo też wyraz lub grupa 

wyrazów, które pozostają w gramatycznie wyrażonym stosunku bezpośredniej lub 
pośredniej łączności z obecną albo dającą się poprawnie wprowadzić formą oso-
bową czasownika.

Tu brałam pod uwagę pauzy, powtórzenia fraz, wtrącenia, szyk przestawny 
i rewizje. 

Pauza to „zespół dźwięków lub cisza, które naruszają płynność mowy”. We-
dług Słownika terminologii językoznawczej pauza jest odpowiednikiem „dłuższej 
lub krótszej przerwy w ciągu fonicznym”. Są one różnicowane na długie i krótkie. 
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Ze względu na przyczyny powstawania pauz dzieli  się je na:
■  pauzy napięte  to momenty ciszy, którym towarzyszą : negatywne emocje 

(lęk, strach), ujemne reakcje neurowegetatywne (pocenie się, czerwienie-
nie), skurcze mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; towa-
rzyszące chwilowemu milczeniu  zjawiska mięśniowo-emocjonalne mogą 
występować  razem lub oddzielnie; im więcej jednocześnie ich występuje, 
tym pauza jest bardziej napięta;

■  pauzy nienapięte  są to chwile ciszy na uporządkowanie myśli. 
Rodzaje pauz w jąkaniu:
■  Niektóre osoby rozpoczynają wypowiedź od samogłoski „a” lub dźwięku 

pośredniego między „e” a „y”. Zjawisko to określa się mianem emboło-
frazji. 

■  U wielu jąkających się występuje tak zwany trudny start mowy, czyli pro-
blem z rozpoczęciem wypowiedzi. Czasami można wyraźnie dostrzec pau-
zę, częściej jednak są używane tzw. startery, czyli głoski ułatwiające roz-
poczęcie wypowiedzi. Są to: yyy, eee, aaa.

■  Pauzy niewypełnione, czyli przerwy w mówieniu. Służą zastanowieniu 
się, budowaniu wypowiedzi, zebraniu myśli. Osoby jąkające się używa-
ją pauz także, aby przygotować aparat mowy do artykulacji. W momencie 
stosowania pauzy następuje oddech. 

Embołofrazje są najliczniejszą grupą (np.: w pracy no przeciez yyy noo boo 
przecież..., właśnie yyy własnie yyy noo on trabił...), następnie pauzy niewypełnio-
ne (np.: co tam jeszcze / jest piękna słoneczna pogoda..., gaaałęzie też nnn // ma...) 
i pauzy podczas utrudnionego startu mowy (np.: Yyy uczę się w szkole, yyy w trze-
ciej klasie...;  Eee ponieważ tutaj jakby związana z jąkaniem...).

Powtarzanie fraz (grup składniowych) to zjawisko podobne do powtórzeń 
wyrazów. W trakcie wypowiedzi osoba jąkająca się powtarza raz lub kilkakrotnie 
dłuższą bądź krótszą frazę, czyli fragment wypowiedzenia. 

W trakcie mówienia  korzystamy z tak zwanych wyrazów wtrąconych, które 
nie łączą się składniowo z żadnym wyrazem w zdaniu, ukazują natomiast stosunek 
mówiącego do komunikowanej treści. Wyrazy wtrącone mogą wyrażać również 
niepewność co do prawdy komunikowanej treści lub mogą nawiązywać do tekstu 
wcześniejszego. Rolę przerywników (wtrąceń) pełnią następujące części mowy:

■ Partykuły: ano, nie, no, no nie;
■ Spójnikowe: więc (najczęstszy);
■ Przysłówki: najczęściej twierdzące lub wartościujące;
■ Zaimki nieokreślone: jaki, jakoś;
■ Zaimki wskazujące: ten, taki;
■ Rzeczowniki w wołaczu: bracie, chłopie;

Językowy model niepłynności mowy...
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■ Czasowniki;
■ Przekleństwa i wyrazy nieprzyzwoite.
W zdaniu wydziela się tzw. datum, czyli temat, oraz tzw. novum czy remat. 

Badanie szyku to analiza formalna, najbardziej powierzchniowy opis zdania. Szyk 
może decydować o znaczeniu całości wyrażenia (tu przykład: profesor zwyczajny 
i zwyczajny profesor). 

Powtórzenia frazy to wielokrotne użycie grupy werbalnej, nominalnej, przy-
miotnikowej, składnikowej czy wyrazów niepołączonych żadnym związkiem skła-
dniowym (np.: na obozie było bardzo stresująco yyy eee // na obozie było bardzo 
stresująco eee yyy, siedzi ten ojciec ze swoi – ten ojciec ze swoim synem...,  bia-
ły-łych z czerwonymi z czerwonymi literami...).

Wtrącenia to wyrazy będące poza związkami. Nie są one bezpośrednio po-
wiązane z żadnym członem zdania. Są to: zaimek wskazujący – ten, zaimek nie-
określony – jakby, partykuły – no, właśnie,  wyrażenie przyimkowe – po prostu, 
czasownik – znaczy. 

W zebranym przeze mnie materiale występują także  wypowiedzenia, w któ-
rych jest przestawiony szyk wyrazów (np.: ogólnie sssceneria to dzień yyy taki 
taki ładny yyy słoneczny dzień...; raczej yyy w kolorach taki cały pokój jest utrzy-
many  yyy taki brązik) Występują wtedy, gdy rozmówca zastanawia się nad tym, co 
powiedzieć, a nie jak to zrobić. 

Rewizje, czyli wycofywanie się z poprzedniego pomysłu i zamiana na inną 
formę. Rewizje są czymś naturalnym. Jeśli zauważymy błąd językowy w wypo-
wiedzi ustnej, to zazwyczaj  go poprawiamy. Taka sytuacja powoduje przerwę 
w toku mówienia. Zauważanie i korygowanie błędów w wypowiedziach własnych 
i cudzych jest przejawem kompetencji językowej. Mając na uwadze zagadnienie 
niepłynności mówienia, należy dodać, że poprawki mają charakter niespastyczny. 
W wypowiedzeniach osób jąkających się jest ich wiele (np.: bo ja zawsze chciałam 
... zawsze miałam w głowie już dalej ułożone;  no nie mogę tak na przykład nooo ... 
bo miałam takie bloki, że po prostu koniec i ani słowa...).

3. Szczegółowa analiza językowych 
    objawów jąkania – Studium przypadku

Na koniec pokażę, w jaki sposób pogłębiona analiza językowych objawów  
jąkania może pomóc w diagnozowaniu i zindywidualizowaniu programu terapeu-
tycznego.  

•  Gosia – maturzystka, osoba bardzo otwarta, która chętnie angażuje się 
w różne prace społeczne. Podczas rozmowy ze mną nie miała oporów 
przed mówieniem, opowiadała dużo i chętnie. We wszystkich tekstach sto-
pień jej niepłynności wynosił 51,76%.
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Dialog:
- stopień niepłynności mowy: 46,62%;
- najczęstsze objawy: embołofrazje, powtórzenie frazy i wtrącenia.

Opowiadanie twórcze:
- stopień niepłynności mowy: 49,34%;
- najczęstsze objawy: embołofrazje, wtrącenia i powtórzenie frazy.

Językowy model niepłynności mowy...

Wykres 1. Niepłynność w dialogu
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Opowiadanie historyjki obrazkowej: 
– stopień niepłynności mowy: 52,47%;
– najczęstsze objawy: embołofrazje, pauzy, powtarzanie wyrazów.

Opis obrazu:
- stopień niepłynności mowy: 66,40%;
- najczęstsze objawy: embołofrazje, wtrącenia i powtórzenie frazy.

Wykres 3. Niepłynność w opisie przedmiotu

Wykres 4. Niepłynność w opowiadaniu historyjki obrazkowej
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Opis przedmiotu:
- stopień niepłynności mowy: 52,89%;
-  najczęstsze objawy: embołofrazje, wtrącenia, powtórzenia frazy, przecią-

ganie głoski. 

Wniosek: W tym przypadku najczęstsze objawy niepłynności (wyraźnie wi-
doczne na wykresach)  to: embołofrazje, wtrącenia i powtórzenia frazy. Najwięk-
sza niepłynność występuje w opisie obrazu – 66,4%, później w opisie przedmiotu 
(52,89%),  najniższa jest w dialogu – 46,62% i w opowiadaniu twórczym – 49,34%.

Przedstawiony przeze mnie model służy jakościowej analizie niepłynności 
mowy w indywidualnym, konkretnym przypadku. Analizując jakość i ilość po-
szczególnych objawów jąkania, można w odpowiedni sposób dobierać materiał ję-
zykowy do terapii. 

Prowadząc terapię jąkania, czy budując program terapeutyczny, należy zacząć 
od formy, która sprawia jąkającemu najmniej problemów. Następnie, w myśl zasa-
dy stopniowania trudności, przechodzić do trudniejszych form wypowiedzi. 
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Wykres 5. Niepłynność w opowiadaniu twórczym
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