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Zdzisław Marek Kurkowski, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń 
komunikacji językowej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2013

Praca Zdzisława Marka Kurkowskiego pt. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunika-
cji językowej (Lublin 2013) jest syntezą, prowadzonych przez autora od lat, badań nad nierozer-
walnością związku percepcji i ekspresji mowy (ujęcie audiofonologiczne). Pierwsza książka ba-
dacza – Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu (Lublin 1996) poświęcona 
była problematyce zaburzeń komunikacji językowej w przypadku występowania deficytów słucho-
wych, będących następstwem uszkodzeń słuchu fizycznego. Celem nowej książki Kurkowskiego 
jest natomiast, jak rozumiem, zwrócenie uwagi na potrzebę  uwzględnienia w  szeroko dostęp-
nej diagnostyce i praktyce logopedycznej problemów, wynikających z zakłóceń zachodzących na 
wyższych piętrach drogi słuchowej, czyli z tzw. zaburzeń przetwarzania słuchowego, określanych 
również  jako centralne lub ośrodkowe zaburzenia słuchu (CAPD – Central Auditory Processing 
Disordrs)1. Potrzebę audiofonologicznej perspektywy Kurkowski uzasadnia wciąż niedostateczną 
świadomością (zwłaszcza wśród logopedów praktyków i pedagogów) skutków funkcjonowania 
dzieci i dorosłych z dyskretniejszymi zaburzeniami percepcji słuchowej niż niedosłuchy umiarko-
wanego i głębokiego stopnia. Mimo że zaburzenia percepcji słuchowej, znane jako  zaburzenia słu-
chu fonematycznego oraz ograniczenia świadomości fonologicznej, zostały dość wnikliwie opisane 
i przebiły się do świadomości logopedów (nie zawsze pedagogów),  uwzględnienie ich jest często 
niewystarczające w skutecznej terapii. Warto podkreślić, iż badania Marka Kurkowskiego dotykają 
głębszego poziomu percepcji słuchowej i dają nadzieję na zmianę obecnego stanu. 

Część badawcza dowodzi, że zaburzenia komunikacji językowej, takie jak  dyslalia, dysleksja, 
a nawet jąkanie2 są skutkiem naruszenia współzależności słuchu i mówienia,  czyli występowania 
zakłóceń w obrębie CAPD.

W nowo zaprezentowanym materiale otrzymujemy wyniki badań,  ukazujące  skutki trudno-
ści związanych ze słuchaniem w odróżnieniu od słyszenia, co, jak zaznacza badacz, jest pewnym 
uproszczeniem, ale obrazuje specyfikę przedmiotu zainteresowań. Kurkowski powołuje się na od-
krycia francuskiego audiologa Alfreda Tomatisa, będące podstawą teoretyczną prowadzonych przez 
niego badań. Rozdzielne traktowanie problematyki słyszenia i słuchania leży u podstaw przyjętej 
perspektywy audiofonologicznej. Poprzez „słuchanie”, podobnie jak Tomatis, autor rozumie „zdol-
ność mobilizowania się, aby słyszeć” (s. 37). Jak łatwo przewidzieć, okazuje się,  że posiadamy tę 
zdolność w różnym stopniu rozwiniętą i zależy ona od funkcjonowania naszego mózgu (sprawności 
tzw. funkcji słuchowych: m.in. rozpoznawania, interpretacji sygnałów dźwiękowych na wyższych 
piętrach drogi słuchowej), a nie narządu słuchu. „W czasie wsłuchiwania się – pisze Kurkowski 
–  człowiek jest obecny, zainteresowany, aktywny, wyprostowany, ma ożywiony wyraz twarzy, jego 
świadomość całkowicie uczestniczy w percepcji dźwięków, które do niego docierają” (s. 37). Na-
tomiast zaburzenia słuchania  objawiają się trudnościami, a nawet niezdolnością do przyjęcia takiej 
postawy.  Dlaczego tak się dzieje?  

1 W rozdziale II pt. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego otrzymujemy streszczenie stanu ba-
dań na ten temat: począwszy od przywołania terminologii synonimicznej, przez definicje aż po opis poszcze-
gólnych funkcji. Kurkowski podaje, że choć w 1996 r. centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego zostały 
zdefiniowane jako jednostka chorobowa przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy, Języka i Słuchu (ASHA), to 
nie uwzględniają ich klasyfikacje ICD-10 ani DSM-IV.

2 Kurkowski udowadnia, wbrew dość powszechnej opinii, że deficyty słuchowe odgrywają ważną rolę 
w powstawaniu i utrzymywaniu się jąkania (niepłynności mowy).
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Prezentację wyników badań  Kurkowski rozpoczyna przypomnieniem jednym, a innym uświa-
domieniem roli i wagi słuchu w rozwoju człowieka oraz złożoności problematyki percepcji słucho-
wej. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość ma w większości wymiar akustyczny, to słuch urasta 
do rangi zmysłu nadrzędnego. Celem percepcji słuchowej  jest zorientowanie się w sytuacji, usta-
lenie, jakie obiekty znajdują się wokół nas, gdzie są i jak się poruszają względem nas (s. 10). Słuch 
jest zatem w największym stopniu odpowiedzialny za poczucie bezpieczeństwa człowieka, o czym 
świadczy również „wielotorowa łączność nerwowa tego narządu z szeregiem narządów i układów  
o charakterze wegetatywnym” (s. 9).  Jak podkreśla Marek Kurkowski, narządu słuchu nie jesteśmy 
w stanie wyłączyć, tak jak możemy zamknąć oczy i zablokować dopływ bodźców wzrokowych. Im 
głębsze zakłócenia w przetwarzaniu bodźców słuchowych, tym łatwiej może dochodzić do prze-
ciążeń organizmu z powodu nadmiernej lub dłużej utrzymującej się aktywności nerwu błędnego 
(vagus), stąd np. objawy niepokoju, zaburzenia czynności jelit, zaburzenia apetytu itd. W charakte-
rystyce osób cierpiących na zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej spotyka się takie pro-
blemy, jak: zniekształcanie odbioru świata,  brak koncentracji, wytrzymałości,  przesadne reakcje 
na dźwięki, przeinaczanie podobnie brzmiących słów, ciągłe nieporozumienia, płaski – monoton-
ny głos, wymowa bez poczucia rytmu i płynności, budowa zdań językowo ubogich,  czytanie bez  
wdzięku, właściwej intonacji i modulacji, fałszowanie w śpiewie; często również: brak koordynacji 
ruchów, nieczytelne pismo, niepokój nerwowy oraz ogólna niedołężność wynikająca z roli przed-
sionka (s. 37).

Wymieniony w opisie zestaw cech i zachowań  przywodzi na myśl objawy różnych zaburzeń, 
ale przede wszystkim prowokuje do stawiania pytań o podstawę diagnozy (np. ADHD, dysleksji),  
a przynajmniej skłania do ostrożności w ich formułowaniu. Kurkowski zwraca uwagę, że współcze-
sne odkrycia z zakresu audiologii, neuropsychologii dostrzegają również współwystępowanie zabu-
rzeń przetwarzania słuchowego w przypadku takich dysfunkcji, jak: autyzm, psychoza, schizofrenia 
i inne (por. s. 17). Być może otwiera się nowa perspektywa badań i terapii. 

W rozdziale na temat diagnostyki CAPD Kurkowski zauważa, że choć istnieje wiele narzędzi 
(testów) do badania przetwarzania słuchowego, dotychczas nie opracowano obiektywnych metod 
diagnostycznych ani standardów postępowania terapeutycznego. Taki stan jest wynikiem złożoności 
samej problematyki, integracji funkcji słuchowych z innymi procesami percepcyjnymi (poznaw-
czymi, emocjonalnymi, motorycznymi, a także zachowaniami społecznymi), jak również różnego 
pojmowania i definiowania poszczególnych funkcji słuchowych przez badaczy dyscyplin podejmu-
jących zagadnienie. 

W ramach istniejących modeli przetwarzania mowy przez człowieka (m.in. modeli Leona 
Kaczmarka, Bożydara Kaczmarka) Kurkowski przedstawia opisy funkcji słuchowych i na potrzeby 
własnych badań wyróżnia w zakresie percepcji mowy następujące: 

a) recepcja dźwięków mowy – podstawowa funkcja (odpowiada za nią słuch fizjologiczny) – 
polega na dostrzeżeniu działania bodźca i tego, że bodziec przestał działać;

b) wyodrębnienie cech dystynktywnych dźwięków mowy – selekcja;
c) rozróżnianie dźwięków mowy – dyskryminacja – polega na rozpoznaniu co najmniej dwóch 

wrażeń (odmiennych fonologicznie i fonetycznie) jako odmiennych; wśród nich wyróżniamy: słuch 
fonematyczny, słuch fonetyczny, słuch prozodyczny, analizę i syntezę głoskową/sylabową, segmen-
tację dźwięków mowy na poziomie segmentalnym i suprasegmentalnym;

d) pamięć słuchowa – pozwala przywołać wyobrażenie dźwięków mowy (wzorce słuchowe 
wyrazów);

e) semantyzacja dźwięków mowy – umożliwia kojarzenie dźwięków mowy z ich znaczeniem; 
f) kontrola słuchowa wypowiedzi – nadzór nad czynnością mówienia;
g) lateralizacja słuchowa – aktywność określonej półkuli powiązana z dominacją ucha;
h) uwaga słuchowa – selekcja i intensyfikacja przetwarzanych dźwięków mowy (s. 25). 
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Warto podkreślić, że funkcje słuchowe uwarunkowane są dojrzewaniem układu słuchowego 
oraz odpowiednią stymulacją dźwiękową. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ daje uzasadnio-
ną nadzieję na ich usprawnienie w wyniku terapii.

W swoim wywodzie autor podkreśla konieczność podejścia interdyscyplinarnego (s. 37–38)  
w celu rzetelnej diagnozy  i terapii CAPD.  Proponuje możliwie wszechstronne spojrzenie na pro-
blem (z perspektywy audiologii, foniatrii, psychologii, neuropsychologii, pedagogiki i logopedii). 

Cenne są dla czytelnika szczególnie informacje na temat istniejących i stosowanych procedur 
diagnostycznych (rodzaje testów badania funkcji słuchowych, ich zakres – s. 38–40), jak również 
opis najważniejszych propozycji terapeutycznych (m.in. Metody Tomatisa3, Indywidualnej Stymu-
lacji Słuchu Johansena, Metody Warnkego, tworzonej Polimodalnej Stymulacji Percepcji Senso-
rycznej Skarżyńskiego  oraz innych) ze wskazaniem na specyfikę  i najważniejsze ograniczenia 
metod.

Pożytki z lektury mogą mieć badacze problemu, terapeuci, logopedzi, nauczyciele, a nawet 
rodzice (np. wskazówki do stworzenia optymalnych warunków dla uczniów z CAPD, s. 46–49).

W części badawczej autor dokonuje analizy wybranych funkcji słuchowych, tj. mechanizmu 
dyskryminacji (rozróżniania wysokości dźwięków), lateralizacji słuchowej oraz uwagi słuchowej 
w przypadku powszechnie spotykanych zaburzeń komunikacji językowej (dyslalii, dysleksji i ją-
kania).  W pracy poszukuje odpowiedzi na pytanie: jakie funkcje słuchowe mogą mieć wpływ na 
występowanie określonych zaburzeń? (s. 91)

DySKRyMINACJA

Chociaż problem rozróżniania dźwięków mowy jest zagadnieniem oczywistym w logopedii, 
Kurkowski dostrzega potrzebę  badania różnicowania podstawowych cech dźwięków, a nie tylko 
odróżniania słów, sylab, fonemów. W rozdziale poświęconym dyskryminacji zastanawia się nad 
użytecznością stosowanych w polskiej literaturze przedmiotu pojęć: słuch fonematyczny  (fone-
mowy), fonetyczny i prozodyczny, zwracając uwagę, że w piśmiennictwie anglojęzycznym rozróż-
nia się „dyskryminację” i „identyfikację” dźwięków mowy. „Dyskryminacja wymaga wskazania, 
czy dwa bodźce są takie same, czy też różne. Identyfikowanie wymaga nazwania lub określenia 
tożsamości bodźca” (s. 57). Ponieważ różnicowanie dźwięków mowy bazuje przede wszystkim 
na różnicowaniu częstotliwości, w których zakodowane są cechy dystynktywne dźwięków mowy, 
zdaniem Kurkowskiego, można w celach diagnostycznych posłużyć się badaniem dyskryminacji  
i będzie to narzędzie dużo bardziej precyzyjne. Autor pracy zauważa, że wiele dzieci pomyślnie 
przechodzi próby badania słuchu fonematycznego, głównie z powodu idealnych warunków, w któ-
rych przebiega badanie.  

Podsumowując wyniki badań, Kurkowski stwierdza, że u osób z dyslalią i dysleksją zaob-
serwował bardzo niski procent poprawnej dyskryminacji częstotliwości (s. 215), zwłaszcza w pa-
śmie mowy,  co pozwala przypuszczać, iż  te trudności stanowią istotną przyczynę zaburzeń, choć 
nie jedyną. W diagnozie logopedycznej należy zatem uwzględnić badanie różnicowania wysokości 
najprostszych dźwięków – tonów (s. 216). Badacz poleca stosowanie dostępnych testów: audio-
logicznego testu różnicowania częstotliwości (FPT)  lub audiofonologicznego testu różnicowania 
wysokości (TRW), (s. 218).

3 Prawdą jest, że popularność terapii tą metodą rośnie, oraz że wiele placówek otrzymało odpowiednie 
wyposażenie do jej prowadzenia, jednak rodzi się pytanie, czy efekty akcji doposażania placówek budżetowych 
przyniosły spodziewane rezultaty. Przydałoby się  podsumowanie wyników  ponad 15-letniej obecności terapii 
w Polsce. Z pracy Marka Kurkowskiego wynika jasno, że wciąż nie dość wykorzystuje się metodę do wspoma-
gania nauki języków obcych. Terapia stymulacji funkcji słuchowych, nie tylko metodą Tomatisa, ale i innymi, 
jest wciąż zbyt droga i  mało dostępna.
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LATeRALIZACJA

Problem lateralizacji słuchowej jest tematem badanym przez Marka Kurkowskiego od dawna  
i wydaje się, że w piśmiennictwie polskim gównie znanym z jego prac.   Książka ma szansę przyczy-
nić się do  częstszego  wykorzystywania w praktyce logopedycznej wiedzy o lateralizacji.

Kurkowski przypomina o przewadze drogi kontrlateralnej w percepcji słuchowej, przekonu-
je, iż „niekwestionowana jest […] przewaga lewej półkuli i prawego ucha w percepcji dźwięków 
mowy”4 i że dominacja „powinna być definitywnie ustalona w wieku pięciu lat”, bo jej opóźnienia 
mogą mieć negatywny wpływ na centralne przetwarzanie słuchowe i językowe (s. 15).  Alfred To-
matis uważał, że lateralizacja prawouszna  rozwija się wraz z wiekiem i ważną rolę w jej  rozwoju 
odgrywa ojciec, który na ogół miał zadanie  pobudzać do bardziej racjonalnego słuchania i myśle-
nia. Lewouszne słuchanie Tomatis wiązał z wpływem matki, zachęcającej na ogół do emocjonalne-
go odbioru rzeczywistości. Autor odważnie formułuje wnioski na temat roli obydwojga rodziców 
dla prawidłowego procesu nabywania mowy. Zwraca też uwagę, że niemożność odbioru jakiegoś 
zakresu częstotliwości  prowadzi do obniżenia ogólnego poziomu energii człowieka5, a  ważną 
funkcję w dostarczaniu energii do półkul  mózgowych  pełni  najpierw głos matki, a w późniejszych 
okresach także głos ojca (s. 12). W celu skutecznej terapii należałoby objąć zatem opieką całą ro-
dzinę (s. 173, 176).

Problemy z lateralizacją cechują przede wszystkim grupę jąkających się (s. 215), statystycznie 
istotną różnicę odnotowuje Kurkowski w przypadku osób głęboko jąkających się z dominacją le-
wouszną (nieprawidłową). Prawdopodobnie lewouszne słuchanie powoduje przechodzenie sygnału 
najpierw przez prawą półkulę, aby dotrzeć do lewej, i poprzez aktywizację półkuli prawej (zwłasz-
cza w przypadku emocji negatywnych) może nasilać niepłynność (s. 220). 

Terapia powinna koncentrować się na zapewnieniu bezpiecznych warunków, co jest oczywi-
ste, ale w tych przypadkach szczególnie ważne, oraz na prostych wskazówkach zachęcających do 
wolniejszego mówienia i nauki prawousznego słuchania. 

UWAgA SłUCHoWA (SeLeKCJA)

Przeprowadzone przez Marka Kurkowskiego wyniki badań  przypisują kluczową rolę w per-
cepcji słuchowej umiejętności selekcji i intensyfikacji w przetwarzaniu dźwięków, nazywanej uwa-
gą słuchową (s. 72). Kolejnymi etapami w procesie percepcji są: dyskryminacja, pamięć i asocjacja 
(s. 215). Problematykę uwagi słuchowej Kurkowski  podejmuje za Tomatisem i posługuje się wy-
pracowanymi przez francuskiego audiolga narzędziami (testem uwagi słuchowej Tomatisa). 

Poziom uwagi słuchowej analizowany był w trzech przedziałach i obejmuje częstotliwości:
1) 125–750 Hz – pasmo niskich częstotliwości daje obraz funkcjonowania układu przedsion-

kowego,
2) 1000–4000 Hz – pasmo dźwięków mowy,
3) powyżej 6000 Hz – zakres wysokich częstotliwości nie ma istotnego wpływu na proces 

komunikacji językowej.

4 Na s. 65 wkradł się błąd (?), czytamy tam:
„– prawa półkula specjalizuje się w przetwarzaniu sekwencyjnym dźwięków,
– lewa półkula specjalizuje się w percepcji całościowej (globalnej)”.
Jest oczywiście odwrotnie, o czym mowa wielokrotnie w innych miejscach książki.
5 Por. Zdaniem Tomatisa, ucho jest „swoistym rodzajem dynama, które generuje większą część energii 

mózgowej. Zasilanie to powstaje w rezultacie odbioru wszystkich częstotliwości. Tomatis przypisuje narządowi 
słuchu 90 % udziału w dopływie energii do półkul mózgowych. Dużą rolę w dostarczaniu energii przypisuje 
muzyce”, s. 12.
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Wymienione przedziały stanowią tzw. „progi słuchania”, w odróżnieniu od „progów słysze-
nia”, które mierzy klasyczne badanie audiometrii tonalnej. W badaniu sprawdzano uwagę zewnętrz-
ną, związaną z percepcją wypowiedzi cudzych, oraz uwagę skierowaną na percepcję wypowiedzi 
własnych, czyli autokontrolę słuchową. Uwagę zewnętrzną obrazuje wynik badania przewodnic-
twa powietrznego, na poziom autokontroli słuchowej wskazuje z kolei badanie przewodnictwa  
kostnego.

Kurkowski w sposób przystępny wyjaśnia wpływ przewodnictwa kostnego na rozwój umiejęt-
ności komunikacyjnych. Ukazuje naocznie powiązanie słuchu ze sferą motoryczną. Dźwięk dociera 
do receptora z pominięciem pełnej aktywności części przewodzeniowej, co  jest przede wszystkim 
wynikiem oddziaływań fali dźwiękowej na kości czaszki. Przewodnictwo kostne nie wpływa istot-
nie  na percepcję dźwięków docierających z zewnątrz, ponieważ  energia dźwięku ulega znacznemu 
osłabieniu. Natomiast w przypadku dźwięków generowanych wewnątrz organizmu znaczenie prze-
wodnictwa kostnego wyraźnie wzrasta. Do takiej sytuacji dochodzi, kiedy sami mówimy i drgania 
w układzie fonacyjnym i artykulacyjnym są przenoszone przez tkanki kostne (kręgosłup, żuchwę, 
kości policzkowe, a tym samym narząd Cortiego). Ma to konsekwencje dla właściwego słyszenia 
siebie i tym samym dla autokontroli słuchowej. Badacz zaobserwował obniżenie uwagi wewnętrz-
nej w paśmie mowy w grupie chłopców w stosunku do dziewcząt, co wiąże ze słabszą autokontrolą 
słuchową w tej grupie i jest być może przyczyną obserwowalną mniejszej chęci do wypowiadania 
się chopców (s. 189).

obniżony poziom przewodnictwa kostnego,w paśmie 125–750 Hz świadczy o nieprawidło-
wościach funkcjonowania układu przedsionkowego, który odpowiadaja za kontrolę i koordynację 
ruchów ciała – zaobserwowane w przypadku osób z dysleksją. Natomiast podwyższona krzywa 
przewodnictwa kostnego w tym paśmie, widoczna u dzieci z dyslalią, może oznaczać pobudzenie 
motoryczne, utrudniające prawdopodobnie percepcję mowy.

Jest to kolejny argument dla wprowadzania do terapii logopedycznej ćwiczeń także motoryki 
dużej. Zdaniem Marka Kurkowskiego, usprawnianie powinno uwzględniać rozwijanie integracji 
słuchowo-ruchowo-wzrokowej, a nie tylko wzrokowo-ruchowej, jak to się dzieje na ogół w przy-
padku terapii SI (s. 208).

Ponieważ logopedzi nie mają na ogół dostępu do testów oceniających autokontrolę słuchową, 
badacz zaleca zwiększanie liczby ćwiczeń rozwijających tę sferę. Jednym z najprostszych i dostęp-
nych sposobów rozwoju autokontroli słuchowej jest śpiew, ponieważ dźwięki tworzone w czasie 
śpiewania (także mówienia) szybciej docierają drogą kostną niż powietrzną (s. 16). 

Wybrałam oczywiście tylko część wniosków celem przybliżenia problematyki i zachęcenia do 
lektury. Książka Marka Kurkowskiego stanowi dla logopedy niezbędne  kompendium wiedzy na te-
mat skutków zaburzeń percepcji słuchowej (zwłaszcza problemów tzw. przetwarzania słuchowego) 
dla procesu kształtowania się komunikacji językowej. W pracy znajdziemy  aktualny stan wiedzy 
naukowej oraz wiele wskazówek praktycznych. Wniosek, który nasuwa się jako pierwszy, dotyczy 
pytań elementarnych o kształt i stan tzw. edukacji muzycznej dzieci w  rodzinach, przedszkolach 
i szkołach. Wciąż chyba nie docenia się funkcji muzykowania i wiąże je nazbyt często z kulturą 
elitarną, jakimś luksusem, bez którego można się obyć – podczas gdy pełni ono rolę fundamentalną 
dla rozwoju procesów językowych i tym samym poznawczych człowieka.

Jako pedagodzy, logopedzi mamy obowiązek upomnieć się o przywrócenie właściwej rangi 
wychowania muzycznego w systemie edukacji.

Dr Marzena Kryszczuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
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