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Monografia Danuty Pluty-Wojciechowskiej pt. Zaburzenia czynności prymarnych i artykula-
cji. Podstawy postępowania logopedycznego jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków 
i teoretyków logopedii. W opracowaniu została wyłożona autorska metoda logopedycznego postę-
powania z zaburzeniami czynności prymarnych i artykulacji. Zostały tu wprowadzone w sposób 
ustrukturyzowany liczne terminy i pojęcia należące do przestrzeni logopedii jako nauki, ale czer-
piące z osiągnięć m.in. ortodoncji, neonatologii, fizjoterapii – oraz, co niezwykle interesujące, in-
spirujące i oryginalne – lingwistyki kognitywnej. Odwołania do językoznawstwa kognitywnego nie 
są tylko strategią pisarską Autorki, lecz niezbędnym uzupełnieniem trudnej w lekturze, ze względu 
na ładunek treści, pozycji. Bez terminów światowej kognitywistyki, szczególnie językoznawstwa 
kognitywnego, tworzenie konceptualizacji danych pojęć byłoby dla czytelnika często nieosiągalne. 

Mimo że książka ma charakter praktyczny, o czym świadczą m.in. liczne przykłady z doświad-
czeń klinicznych Autorki, została napisana na najwyższym naukowym, w tym metodologicznym 
poziomie. Bez wątpienia jest to dzieło kompletne, bardzo ważne w polskiej refleksji dotyczącej, 
ogólnie rzecz ujmując, zaburzeń realizacji płaszczyzny fonetyczno-fonologicznej języka. Autorka 
jawi się tutaj jako naukowiec dojrzały, precyzyjny i – gdy zachodzi taka potrzeba – jednoznaczny 
w sądach, aczkolwiek niezwykle refleksyjny i – co rzadkie w dzisiejszym dyskursie naukowym – 
szanujący naukowe tradycje i osiągnięcia innych badaczy.  

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Mowa jako czynność sekundarna zespołu ustno-twa-
rzowego, w sposób przekonujący, poglądowy i precyzyjny Autorka sytuuje mowę w relacji do nie-
werbalnych i niejęzykowych czynności zespołu orofacjalnego, przyznając jej status czynności wtór-
nej w stosunku do biologicznie, filogenetycznie i ontogenetycznie prymarnych zjawisk, takich jak 
odruchowe reakcje oralne, oddychanie, przyjmowanie pokarmów, sensoryka orofacjalna, czynności 
fizjologiczne czy niekorzystne nawyki. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie wiedzy lingwi-
stycznej, w szczególności wyrosłej z kognitywizmu, do interpretacji biologicznych mechanizmów 
rozwoju i funkcjonowania systemu fonetyczno-fonologicznego języka, profilowanego filo- i onto-
genetycznie.  

Rozdział II, zatytułowany Budowa i rozwój zespołu ustno-twarzowego w normie, składa się 
z trzech części. Pierwsza dotyczy rozwoju przestrzeni w okresie poprzedzającym narodzenie się 
dziecka, druga obejmuje okres postnatalny, trzecia – według mnie – najciekawsza, jest wnikliwym, 
analitycznym, ale i niezwykle funkcjonalnym z punktu widzenia logopedii, wczesnej interwencji te-
rapeutycznej, neonatologii, pediatrii i ortodoncji studium dotyczącym wszystkich aspektów prawi-
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dłowego rozwoju przestrzeni orofacjalnej. To bodajże pierwsze w polskiej literaturze opracowanie 
tak precyzyjnie ujmujące wzajemne zależności między anatomią, muskulaturą i funkcją składowych 
przestrzeni orofacjalnej, determinujących żucie, oddychanie, ssanie, pobieranie pokarmu, gryzienie, 
połykanie i – co konsekwentnie podkreśla Autorka – w efekcie mowę. Na uwagę zasługuje krytycz-
ne, aczkolwiek taktowne, wyważone i potrzebne ujęcie zastanych stanowisk dotyczących wyżej 
wymienionych kwestii.  

Z kolei rozdział III, treściowo i kompozycyjnie skorelowany z II, a dotyczący Zaburzonego 
modelu rozwoju czynności prymarnych w ontogenezie, zawiera analizę i interpretację patologii od-
dychania (szczególnie ustnego), przyjmowania pokarmów i płynów (wraz z zestawieniem różnych 
objawów trudności przyjmowania pokarmów i płynów ze względu na strukturę, mechanikę danej 
czynności, konsystencję, architekturę, fakturę pokarmów, upodobania smakowe, stopień samodziel-
ności dziecka i rodzaj udzielonego mu wsparcia). Niezwykle cenny jest dyskursywnie i ze swadą 
napisany podrozdział dotyczący kontrowersyjnych zagadnień, głównie zależności między wadami 
zgryzu a wadami wymowy. Referując stanowiska wielu badaczy tego zagadnienia, Autorka zwraca 
uwagę na rolę strategii kompensacyjnych oraz kluczową dla wyżej wymienionych zależności rolę 
wspólnej przestrzeni czynności prymarnych i artykulacji. Należy jedynie żałować, iż Autorka – 
wykorzystując swą wiedzę teoretyczną i praktyczną – nie pokusiła się o charakterystykę zaburzeń 
czynności prymarnych u osób reprezentujących poszczególne, ważne dla praktyki logopedycznej 
zaburzenia rozwojowe, np. mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa.  

W rozdziale kolejnym, zatytułowanym Czynności prymarne a artykulacja. Propozycja anali-
zy kognitywnej, Autorka opisuje prototypowe doświadczenia orofacjalne dotyczące czynności pry-
marnych a determinujące kształt zdolności artykulacyjnych dziecka. Odwołując się do wyrosłych 
z kognitywizmu i realizmu ucieleśnionego terminów takich, jak: pojemnik, prototyp, ucieleśnienie 
(fonemu), matryca (biomechaniczna), Autorka wynosi swe rozważania na poziom metajęzykowy 
o stopniu zaawansowania refleksji metodologicznej niespotykanym w polskiej tradycji fonetyczno- 
-fonologicznej. Użyte terminy o proweniencji kognitywnej nie są wyłącznie ornamentem stylistycz-
nym; dzięki nim czytelnik dokonuje konceptualizacji pojęć niezbędnych do zrozumienia zależności 
zachodzących między czynnościami prymarnymi a artykulacją. Dodatkowo autorka odkrywa przed 
czytelnikiem rolę pozycji wertykalno-horyzontalnej języka, tzw. linii papilarnych głoski, oraz – co 
niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki logopedycznej – szerokiego ułożenia języka, towa-
rzyszącego artykulacji aż 23 spółgłosek polszczyzny. Wartość tego fragmentu monografii podnosi 
analiza porównawcza mechaniki i dynamiki ruchów pokarmowych i artykulacyjnych.  

Rozdział V, zatytułowany O dyslalii. Propozycja analizy kognitywnej, to obszerne studium 
mogące stanowić niezależne od pozostałych rozdziałów opracowanie monograficzne. Podrozdział 
5.1, dotyczący ujęć terminologicznych kluczowego terminu, wieńczy definicja dyslalii zaprezen-
towana przez Autorkę. Według niej „dyslalia to zakłócenia dźwięków mowy, a dokładnie zabu-
rzenia realizacji fonemów spowodowane czynnikami patogennymi. W analizie wśród przyczyn 
tych zaburzeń wymienić można zarówno nieprawidłowości w obrębie procesów percepcyjnych, jak  
i realizacyjnych, przy czym te ostatnie należy widzieć w kontekście bardzo szerokim, a mianowi-
cie budowy narządów mowy, ich sprawności, a także (…) przebiegu czynności prymarnych, które 
tworzą biomechaniczną bazę artykulacji”. W części tej na uwagę zasługuje ujęcie (nie)normatywnej 
realizacji fonemów jako kategorii radialnej. Z kolei pozostałe podrozdziały zawierają m.in., prócz 
uzasadnionej krytyki opisu dyslalii poprzez substytucję i deformację, tezę, iż nie objaw powinien 
być kluczem do stwierdzenia, że realizacja ma charakter rozwojowy, ale możliwości realizacyjne  
i percepcyjne dziecka. Dodatkowo Autorka przedstawia analityczno-fonetyczny sposób opisu reali-
zacji fonemów z wykorzystaniem kategorii: lokacja, modalność, rezonansowość i sonantyczność. 
Staje się to podstawą do kognitywnego „mierzenia” głosek i wyróżnienia dyslalii o charakterze: 
dyslokacji, dysmodalności, dyssonantyczności i dysrezonansowości. Ponadto Autorka wyróżnia 
dyslalię jednowymiarową, wielowymiarową, parawymiarową, awymiarową, mieszaną.  
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Rozdział VI, ostatni, zawiera wyniki logopedycznych badań w przypadku zaburzeń ustnej fazy 
połykania, oddychania i artykulacji. Autorka, osobiście badając każdego z 64 pacjentów w wieku od 
4. do 30. roku życia, przyjęła następujące kategorie deskrypcyjne: 1) sposób oddychania (tu: droga 
oddechowa, pozycja języka i domknięcie warg); 2) pracę języka podczas ustnej fazy połykania 
ocenianą metodą palpacyjno-wizualną; 3) realizację fonemów analizowaną metodą analityczno-fo-
netyczną z wykorzystaniem ścieżki słuchowo-wzrokowo-dotykowo-eksperymentalnej. Uzyskane 
wyniki posłużyły do sformułowania wniosków o charakterze aplikacyjnym. 

Monografię podsumowują: Zakończenie, Słownik terminów, obszerna, ale rozważnie dobrana 
Bibliografia, Spis rysunków, Spis tabel, Spis schematów i Spis rysunków.   

Poddana ocenie monografia to pozycja bardzo wartościowa, która spotyka się z dużym za-
interesowaniem logopedów oraz innych specjalistów podejmujących  temat biologicznych uwa-
runkowań rozwoju i zaburzeń mowy. Należy żywić nadzieję, iż otwiera ona cykl publikacji  
Autorki dotyczących procedur postępowania logopedycznego adekwatnych do dyslalii – zaburze-
nia mowy ciągle stawiającego logopedów w sytuacji praktycznego, teoretycznego i metodyczne-
go zobowiązania.
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