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Streszczenie 

Słuchanie związane z aktywnością psychiczną człowieka ma bezpośredni wpływ na jego głos . Modyfikując proces słuchania, możemy wpły
wać na jakość głosu i mowy. Celem pracy była ocena uwagi i lateralizacji słuchowej u studentów Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Materiał pracy stanowiło 20 wokalistów w wieku 19-23 lat, zaś grupę kontrolną stanowiło 20 osób nie posiadających wykształce
nia muzycznego. U wszystkich badanych wykonano badanie laryngologiczno-foniatryczne, audiometrię tonalną i impedancyjną oraz test uwagi 
i lateralizacji słuchowej wg procedury Tomatisa. Wyniki badań pokazały charakterystyczny zapis teslów uwagi słuchowej u wokalistów, różnią
cy się w sposób istotny od grupy kontrolnej. Proces aktywnego słuchania jest więc umiejętnością. która ulega ksztattowaniu pod wpływem 
specyficznych bodzców dzwiękowych. 

Słowa kluczowe : Metoda Tomatisa, uwaga słuchowa. 

Summary 

The listening ability which is connecled with psychical activity of a human being , influence his/her voice. The aim of the study was to assess 
lislening ability and audilory lateralily in singers. 40 patients aged trom 19 to 24 years old were included in the study. In aU patients typical pho
niatric examination, hearing tests (AT,AI) and tesls ot lislening ability and auditory laterality according to Tomatis have been performed. In the 
studied group, results ot listening ability and audilory lateralily tesls were significantly different in comparison lo the conlrols. Those findings 
suggesl, that li stening ability may evolve and change with the course ot musical education. 

Key words: Tomatis melhod, audilory aHention. 

Słuchanie związane z aktywnością psychiczną czło

wieka ma bezpośredni wpływ na jego głos. Alfred Tomatis, 
opierając się na wynikach przeprowadzonych przez siebie 
badań, sformułował prawo odzwierciedlające zależność 

pomiędzy głosem i słuchem "głos zawiera tylko te dżwięki, 
które słyszy ucho" [Tomatis 19891. Modyfikując więc proces 
słuchania , możemy wpływać na jakość głosu i mowy. Proces 
aktywnego słuchania jest zatem umiejętnością, która może 
poddawać się swoistemu treningowi pod wpływem specy
ficznych bodżców dżwiękowych . Znaczący wpływ na kształ

towanie umiejętności wokalnych ma percepcja prawouszna 
dźwięków muzycznych i prawouszna kontrola słuchowa . We
dług badań neuropsychologicznych lewa półkula przetwarza 
wrażenia słuchowe w sposób analityczny, sekwencyjny, 
natomiast prawa w sposób globalny, holistyczny [Walsh 
20001. Według Tomatisa optymalną kontrolę nad wokalizacją 
zapewnia lateralizacja prawouszna w zakresie kontroli słu

chowej. Moina przypuszczać, że wraz z kształceniem wokal
nym zmienia się lateralizacja w zakresie kontroli słuchowej 

i uchem dominującym staje się ucho prawe, od którego bieg
nie większa ilość szlaków neuronalnych do półkuli lewej, 
analitycznej i sekwencyjnej. 

Celem pracy była ocena uwagi i lateralizacji słuchowej u 
studentów wydziału wokalnego. 

Materiał i metoda 

Grupę badaną stanowiło 20 studentów Wydziału 

Wokalnego Akademij Muzycznej w Warszawie. Wśród 
badanych było 13 mężczyzn i 10 kobiet w wieku od 19 do 23 
roku życia. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób bez 
wykształcen ia muzycznego w wieku od 20 do 24 roku życia . 

W grupie badanej znajdowały się osoby bez obciążającego 

wywiadu lekarskiego oraz nieposiadające problemów głoso

wych w trakcie kształcenia wokalnego. Okres przygotowania 
wokalnego u tych osób wynosił od 1 roku do 7 lat, średnio 4,5 
roku. Wśród badanych było 39% barytonów; 35% sopranów; 
13% basów, 9% mezzosopranów i 4% stanowili tenorzy. 

U wszystkich osób przeprowadzono badanie laryngolo
giczno-foniatryczne oraz badanie słuchu (audiometria tonal
na i impedancyjna). Następnie wykonano test uwagi i lateral
izacji słuchowej według procedury Alfreda Tomatisa. Badanie 
obejmowało pomiar uwagi słuchowej zewnętrznej dla tonów 
O częstotliwości od 125 do 8000 Hz, podawanych drogą po-
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wietrzną (dla każdego ucha), pomiar uwagi sluchowej wew

nętrznej dla tonów o częstotliwościach od 250 do 4000 Hz 
podawanych drogą kostną (dla każdego ucha), test dys
kryminacji wysokości dźwięków podawanych drogą powie
trzną; ocenę umiejętności lokalizacji dźwięku oraz test latera
lizacj i słuchowej. Test lateralizacji słuchowej wg procedury 
Tomatisa wykonywano obserwując motorykę mięśni mimicz
nych twarzy przy jednoczesnej stymulacji akustycznej ze 
zm ianą balansu między uchem prawym i lewym. Badanie 
przeprowadzono przy zastosowaniu urządzen ia firmy Toma
tis Electronic. 

Wyniki 

W zakresie uwagi słuchowej zewnętrznej i wewnętrznej 
w grupie badanej u 95% wokalistów uzyskano przewagę 
uwagi słuchowej wewnętrznej nad zewnętrzną. Wyniki 
testów w zakresie dyskryminacji wysokości dźwięku, 

lokalizacji dźwięku oraz lateralizacji słuchowej przedstawio
no w tab. 1-3. 

W tab. 1 przedstawiono wyniki testu dyskryminacji wyso
kości dźwięków w obu grupach. W grupie badanej uzyskano 
wynik nieprawidłowy u 90% badanych, a w grupie kontrolnej 
u 5%. W tabeli 2 zamieszczono wyniki oceny lokalizacji 
żródła dżwięków. W grupie kontrolnej uzyskano u wszystk ich 
pacjentów prawidłową zdolność lokalizacji źródła dźwięków, 

zaś w grupie badanej wynik był niejednoznaczny, ponieważ 
u 50% badanych uzyskano wynik prawidłowy i u 50% przy
padków wykazano zaburzania lokalizacji źródła dźwięków 

dla jednej lub kilku częstotl iwości. W tabeli 3 przedstawiono 
wyniki testu lateralizacji słuchowej, który wykazał w grupie 
kontrolnej w 90% przypadków lateralizację słuchową pra
wostronną, natomiast w grupie badanej w 50 % przypadków 
stwierdzono lateralizację słuchową prawostronną i w 50% 
lateral izację słuchową lewostronną. 

Tab. 1. Wyniki testu dyskryminacji wysokości dźwięków 

Dyskryminacja Grupa badana Grupa kontrolna 
wysokości dźwięków 

prawidłowa 10% 95% 

zaburzona w UP dla 90% 5% 
wysokich częstotliwosci 

(4000Hz) 

Tab. 2. Wyniki oceny loka lizacji źródła dźwięków 

Lokalizacja źródła Grupa badana Grupa kontrolna 
dźwięków 

prawidłowa 50% 100% 

zaburzona dla jednej lub 50% 0% 
kil ku częstotl iwosc i 

Tab. 3. Wyn iki testu lateralizacji słuchowej 

Lateralizacja słuchowa Grupa badana Grupa kontrolna 

prawostronna 50% 90% 

lewostronna 50% 10% 

Dyskusja 

Największa różnica pomiędzy grupą badaną i kontrolną 
dotyczyła większej częstości występowania przewagi uwagi 
słuchowej wewnętrznej nad zewnętrzną u wokalistów. Nale
ży zauważyć, że badanie uwagi słuchowej jest badaniem 
innego rodzaju niż badanie audiometryczne i możliwe jest 
w nim uzyskanie różnych konfiguracji krzywych kostnych 
i powietrznych. Według Tomatisa krzywa kostna w teście 
uwagi słuchowej odzwierciedla przede wszystkim słuchanie 
j kontrolę własnego głosu, choć niezaprzeczalnie w warun
kach fizjologicznych odbywa się ona na drodze kostno-po
wietrznej . Krzywa powietrzna w teście uwagi słuchowej ma 
natomiast odzwierciedlać słuchan ie dźwięków zewnętrznych 

(na przykład mowy innych osób) [Tomatis 1989J. Według 
Tomatisa relacja między tymi dwiema krzywymi odzwiercie
dla "profil słuchania" danej osoby. Tomatis uważał, że praw
idłowa uwaga słuchowa powinna być przede wszystkim 
skierowana na zewnątrz, co w wyniku badania przejawia się 
tym, że krzywa powietrzna przebiega powyżej krzywej kost
nej. Odwrotne położenie krzywych, o ile nie jest spowodo
wane niedosłuchem przewodzeniowym, może wskazywać 
na zwrócenie uwagi słuchowej "do wewnątrz" , tzn. skupienie 
jej na kontroli własnych wokalizacji i wypowiedzi. Ze względu 
na fakt , że tego typu wyniku nie stwierdzono w grupie kon
trolnej, można sądzić, że ów profil słuchan ia może być 

wynikiem treningu słuchowego prowadzonego u wokalistów, 
którego celem jest precyzyjna kontrola własnego głosu . 

Różnice pom iędzy zdolnością dyskryminacji wysokości 
dżwięków pomiędzy grupą kontrolną i badaną należy uznać 
za nieistotne. U tadnego z wokalistów nie stwierdzono zna
cznych zaburzen dyskryminacji wysokości dźwięków. Stwier
dzano jedynie pojedyncze błędy, najczęśc iej dla częstotliwo
ści 4000 Hz. Zaburzenia dyskryminacji wysokości dźwięku 
występują najczęściej u osób z różnego stopnia deficytami 
w zakresie rozwoju mowy. Z drugiej zaś strony niektórzy 
autorzy zwracają uwagę na to, że zahamowanie procesu 
rozwoju umiejętności dyskryminacji dźwięku może być wyni
kiem wpływu negatywnych emocji w okresie kształtowania 
s ię mowy [Kurkowski 2002J. 

W grupie wokalistów z jednakową częstością występo

wała lateralizacja prawo- i lewouszna w zakresie kontroli słu
chowej. W grupie kontrolnej częśc i ej występowała laterali
zacja prawouszna. Według Tomatisa optymalną kontrolę nad 
wokalizacją zapewnia lateralizacja prawouszna w zakresie 
kontroli słuchowej. Motna wn ioskować, że wraz z kształce
niem wokalnym uchem dominującym staje się ucho prawe. 
W celu poprawnego wykonan ia utworu wokalista musi 
dokonywać analizy przygotowywanego utworu, uaktywniając 
w tym procesie ośrodki lewej półkuli mózgu. W niniejszej 
pracy stwierdzono, że częstość występowan ia lewousznej 
lateralizacji słuchowej była większa w grupie badanej nit 
w grupie kontrolnej . Różnica ta jest trudna do wyjaśn ien i a 

i wymaga zweryfikowania poprzez badania w grupie o w i ęk

szej liczebności. Można przypuszczać, że w miarę kształce
nia muzycznego i rozwoju umiejętności wokalnych u bada
nych studentów dom inować będzie w zakresie kontrol i słu-
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chowej lateralizacja prawouszna. Wymaga to jednak dal
szych badań i obserwacji podczas kilkuletniej edukacji tych 
osób na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej. 

Wn ioski 

1. Analiza uwagi słuchowej wykazała istotne różnice 

pomiędzy wokalistami i osobami bez wykształcenia muzy~ 
cznego 

2. Kształcenie wokalne ma wpływ na proces aktywnego 
słuchania 
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