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	 W tym wykładzie omówię najistotniejsze zaburzenia w zakresie 
artykulacji głosek. Wysoka jakość artykulacji głosek jest niezbędna do 
uzyskania zrozumiałej mowy.  Gdy mowa człowieka ma dodatkowo stanowić 
wzorzec do naśladowania- a tak jest w wypadku aktorów, lektorów, czy 
nauczycieli, dbałość o poprawność artykulacji uzyskuje dodatkowe, 
niezbędne znaczenie. 

	 Szereg problemów ze zrozumieniem mowy drugiego człowieka polega 
zresztą nie na zaburzeniach artykulacji (rozumianych jako wynik 
niedoskonałej budowy aparatu artykulacyjnego lub ugruntowanych złych 
nawyków artykulacyjnych), ale na zwykłym niechlujstwie w sposobie 
mówienia. Obserwacja sposobu mówienia młodego pokolenia każe mi 
zwrócić Państwa uwagę, na swoistą modę na mówienie szybkie i mało 
wyraźne. Młodzież ucząca się dykcji i wysławiająca się z dużą troską o 
jakość artykulacji, dostrzega ten problem wśród swoich rówieśników. 
Jednocześnie jest w tak znaczącej mniejszości, że często, na tle grupy, ich 
sposób mówienia (poprawny) brzmi obco i nienaturalnie. Jest to smutne 
zjawisko, kiedy gorsze nawyki wypierają te lepsze i doskonalsze. 


Zaburzenia artykulacji głosek:


1 Nosowanie.

Wyróżniamy dwa warianty tego zaburzenia: 


A. Nosowanie otwarte. 

	 To zaburzenie artykulacji zachodzi, gdy głoski ustne, które powinny być 
artykułowane wyłącznie w przestrzeni jamy ustnej są częściowo 
artykułowane w przestrzeni jamy nosowej. Z poprzedniego wykładu wiemy, 
że w języku polskim przeważająca ilość głosek, to głoski ustne. Jeżeli te 
głoski są częściowo artykułowane w przestrzeni jamy nosowej, głos uzyskuje 
nosowy przydźwięk. Dzieje się tak w przypadku niewydolności zwierającego 
pierścienia podniebienno-gardłowego. W skład tego pierścienia wchodzą: 
mięśnie podniebienia miękkiego oraz mięśnie tylnej i bocznej ściany górnego 
gardła. Podczas artykulacji głosek ustnych miękkie podniebienie powinno 
unieść się i zablokować możliwość przejścia powietrza niosącego falę 
dźwiękową do przestrzeni jamy nosowej; cały strumień powietrza powinien 
popłynąć do jamy ustnej. Do perfekcyjnego artykułowania głosek ustnych 
jest więc niezbędna separacja jamy nosowej od jamy ustnej. Powody 
zaburzenia tego mechanizmu mogą być strukturalne lub czynnościowe. Do 
strukturalnych (anomalii w zakresie budowy anatomicznej) przyczyn 
zaliczamy: rozszczep podniebienia (również: ukryty, podśluzówkowy  
rozszczep podniebienia miękkiego), wrodzone krótkie podniebienie miękkie 
lub tzw. głębokie noso-gardło. Wiodącą przyczyną czynnościową 



powstawania nosowania otwartego są okresowe powiększenia migdałków 
wynikające z przewlekłych chorób.

	 Istnieje bardzo prosta, empiryczna metoda sprawdzenia własnej 
artykulacji w zakresie ewentualnego nosowania otwartego. Należy w sposób 
trwały wyartykułować samogłoskę ustną, np. „a”. Podczas trwania dźwięku 
kilkakrotnie palcami zatkać i odetkać nos. Jeżeli podczas tych manipulacji 
barwa samogłoski się nie zmieni- nosowanie otwarte nie zachodzi. Jeżeli 
doświadczymy zmiany barwy samogłoski, mamy odczynienia z nosowaniem 
otwartym. W takiej sytuacji, podczas zatkania nosa palcami dodatkowo 
odczujemy, zbierające się w jamie nosowej, ciśnienie powietrza, które nie 
może się wydostać. 


B. Nosowanie zamknięte.

	 Ten rodzaj nosowania zachodzi, gdy głoski nosowe, które prawidłowo 
powinny być artykułowane w przestrzeni jamy nosowej, nie mogą w tej 
przestrzeni uzyskać potrzebnego rezonansu. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy 
błona śluzowa, wyścielająca jamę nosową jest obrzęknięta. Jest to 
następstwo stanu chorobowego: przeziębienia, nieżytu nosa, alergii. 
Przyczyną nosowania zamkniętego może być również występowanie 
polipów lub przerost migdałka gardłowego (III migdał). 


     
Ponieważ powietrze niosące falę dźwiękową nie może swobodnie 
przedostać się do jamy nosowej, doświadczamy zniekształcenia głosek 
nosowych. Jeżeli stan chorobowy dotyczy również zatok przynosowych- 
rezonans głosu (również w zakresie głosek ustnych) będzie upośledzony a 
barwa zmieniona. 

	 Niwelowanie nosowania zamkniętego polega na usunięciu przyczyny 
stanu chorobowego. 


2  Seplenienie (sygmatyzm).

	 To zaburzenie artykulacji głosek polega na zniekształceniu 
wymowy głosek spowodowane nieprawidłowym zgryzem lub 

nieprawid łową budową anatomiczną i funkcjonowaniem języka. 
Zniekształceniu ulegają następujące głoski: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, 
dź. Stają się one nadmiernie świszczące; ich niedoskonała wymowa 
zw iązana jes t z nadmie r nym wydobywan iem s ię powie t rza 
nieprzetworzonego w dźwięk odpowiedniej spółgłoski. Wyróżniamy 
następujące odmiany seplenienia:




- seplenienie międzyzębowe: (przejściowe, charakterystyczne dla wieku 
dziecięcego) język wkładany jest między zęby.

- seplenienie boczne: szczelina tworzy się bocznie, zamiast w osi języka.
- Seplenienie wargowo-zębowe: język nie bierze udziału w artykulacji.
- Seplenienie przyzębowe: koniuszek języka zbyt mocno przylega do zębów.
- Seplenienie świszczące: wzdłuż osi języka tworzy się zbyt duży rowek, 

przez co powietrze wydobywa się zbyt silnym strumieniem.
Seplenienie jest następstwem niedoskona łej budowy aparatu 
artykulacyjnego: zgryzu (tyłozgryz lub przodozgryz) lub języka (język zbyt 
gruby, zbyt długi, wędzidełko podjęzykowe o niewłaściwej długości, anomalie 
w zakresie umięśnienia języka). Seplenienie może być następstwem 
niedosłuchu i związanego z nim, wadliwego sposobu słyszenia i 
naśladowania mowy innych ludzi. Seplenienie może wytworzyć się również  
w rozwoju dziecka jako następstwo naśladowania niedoskonałego wzorca 
mowy, np. gdy dziecko mimowolnie naśladuje mowę sepleniącego rodzica. 

3  Reranie (rotacyzm).

	 Zaburzenie polega na zniekształceniu wymowy spółgłoski „r”. 
Rotacyzm występuje w następujących odmianach:


- rotacyzm właściwy: koniuszek języka nie wibruje przy górnym wale 
dziąsłowym, wymowa głoski „r” jest niepełna.


- pararotacyzm: spółgłoska „r” jest zastępowana wymową innej głoski, 
najczęściej „l”, „j”.


- mogirotacyzm- polega na opuszczeniu wymowy spółgłoski „r”.
Przyczyny rerania należy upatrywać w niepełnej sprawności ruchowej 

koniuszka języka. Jest ona pochodną budowy anatomicznej języka (język za 
krótki, za gruby, napięcie mięśniowe za duże lub za małe, wędzidełko za 
krótkie). Rotacyzm może zostać wykształcony przez dziecko jako następstwo 
naśladowania niedoskonałego wzorca mowy osób z najbliższego otoczenia. 

Zniekształcanie samogłosek wynikające z regionalizmów. 

	 Nie możemy w tym akapicie mówić o zaburzeniu- zjawisko nie jest 
bowiem wynikiem niedoskonałości w zakresie budowy anatomicznej aparatu 
artykulacyjnego. Mamy natomiast do czynienia z silnym przyzwyczajeniem 
aparatu artykulacyjnego do tworzenia głosek, brzmieniem odbiegających od 
normy ortofonicznej. Zjawisko dotyczy zarówno samogłosek, jak i spółgłosek 
i nie polega na używaniu gwarowych słów, ale na wymawianiu wyrazów 
n i e g w a ro w y c h z w y k o r z y s t a n i e m z n i e k s z t a łc o n y c h g ło s e k 
(charakterystycznych dla mowy w danej gwarze). Moje doświadczenie 
pedagoga wokalistyki wskazuje na dużą trudność niwelowania takich 
zniekształceń. Wynika ona z braku słyszenia takiego zniekształcenia- dla 
osoby posługującej się takim zniekształceniem jest ono „normalne”. Kolejny 
problem, to przezwyciężenie silnego przyzwyczajenia, ukształtowanego w 
dzieciństwie. 




	 


PODSUMOWANIE

	 Zaburzenia artykulacji głosek, mogą w zależności od nasilenia, 
stanowić zarówno drobny mankament dykcji, jak i całkowicie upośledzać 
możliwość porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy. Dla osób 
posługujących się mową zawodowo, nienaganna artykulacja stanowi istotny 
element warsztatu zawodowego. Nauczyciel, jako osoba mająca stanowić 
wzór do naśladowania przez młodzież, również w zakresie sposobu 
tworzenia mowy, powinien szczególnie intensywnie zabiegać o nienaganną 
artykulację. 

	 W procesie usuwania opisanych wyżej zaburzeń kolosalne znaczenie 
ma praca nad swoją artykulacją pod okiem doświadczonego LOGOPEDY. 
Czasami konieczny jest drobny zabieg chirurgiczny, ale główną metodą 
pracy jest terapia logopedyczna. Jest ona szczególnie efektywna, gdy 
zostanie wdrożona już w wieku dziecięcym. 



