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Streszczenie 

W zaprezentowanym w artykule zestawieniu fonn zaburzeń mowy znalazło zastosowanie -
nieodzowne dla ich wyodrębnienia - kryterium zakresu objawów (przedstawione graficznie 
w postaci pól rozszerzających się - przede wszystkim w zależności od lokalizacji defektu) 
i kryterium powodujących je przyczyn (wpisanych - w zależności od ich pochodzenia: endo
gennego lub egzogennego - po lewej lub po prawej stronie zestawienia). Tak właśnie bowiem 
przygotowane zestawienie ukazuje niejako automatycznie relacje między poszczególnymi for
mami zaburzeń, a orientacja w tym zakresie jest z pewnością potrzebna każdemu logopedzie 
w toku diagnozowania. 

Summary 

In the compilation of speech disorders fonns, presented in the paper, the criterion of the 
scale of symptoms (graphically presented as H-waves broadening - mainly depending upon the 
localisation of the defect) and the criterion of their causes (placed depending on their origin 
- endogenic or exogenic, on the left or on the right of the com pi lati on), that are necessary for 
their specification, have been applied. Only this way prepared compilation shows, in a way 
automatically, the relations between the different fonns of disorders. Such knowledge is 
certainly needed for the diagnostics perfonned by any speech therapist. 

PropozycjI( naszą wywołały potrzeby zarysowujące się w toku pracy dy
daktycznej z osobami studiującymi logopedię. Z upływem lat wzrasta do
świadczenie warsztatów badawczych dyscyplin zainteresowanych uwarunko
waniami i trudnościami komunikacji językowej. Mnożą się wyniki szczegóło
wych badań z zakresu językoznawstwa, psycholingwistyki, neuropsychologii, 
neurofizjologii, foniatrii, audiologii, psychiatrii, umożliwiające pogłębianie 
wiedzy o odchyleniach mowy od stanu uznawanego za prawidłowy i o zabu-
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rzeniach jej rozwoju i przebiegu. Staje się możliwe coraz dokładniejsze 
rejestrowame obiawów i coraz w 'kl' . .. . . . 

.' . m IWSze wyjasmame wywołujących je 
przyczyn, czynmkow patogennych. Na tej kanwie wykształca się i dojrzewa 
teoretyczna WIedza logopedyczna - z natury swego przedmiotu kompleksowa, 
stanOWIąca podstawę praktycznego działania logopedów w dwóch zakresach: 
l) dlagnozOwama l 2) odpowiednio do jego wyników programowanego i rea
lIzowanego usprawniania mowy. 

Umi~jętność i trafność diagnozowania zależą od stopnia znajomości form 
zaburzen ~owy. Ich wyodrębnianie wymaga - co wydaje się oczywiste _ 
Umlejętnoscl adekw.atnego wiązania określonych, zaObserwowanych i zareje
strowanych, obj~wOW z. ~ywołującymI je - dającymi się z większą lub 
mnIejSzą pewnosclą ustalIc - przyczynami i patomechanizmami. Umożliwio
ne jest dZIękI. temu w efekcie różnicowanie i klasyfikowanie poszczególnych 
form odchylen od praWIdłowego przebiegu komunikacji językowej. 

NIe zawsze jest jednak .ła~o spełnić ten oczywisty postulat traktując 
dotychczasowe lektury jako zrodło mezbędnych infiormac,iI' kt' '1' . . 

. . "J, ore umoz lWlac 
powIllny praWIdłowe diagnozowanie i - co za tym idzie _ logopedyczne 
postępowame uspra~mające. TrudnOŚCI te wynikają z wielości nie dość pre
cyZyjnych domeslen autorów reprezentujących różne dyscypliny lub różne 
postawy metodologIczne w obrębIe tej samej dyscypliny, a także z różnic 
mIędzy przyjętymi przez mch systemami pojęciowymi. Nie było też dotych
czas konsekwentnI: uwzględmane kryterium jednolitego ujęcia informacji 
dotycZących.objawow l przyczyn poszczególnych form zaburzeń mowy. 

W rozwazamach Ireny Styczek rozpoczynających rozdz. IV książki pl. Lo
gopedza (;:'Ydanej po raz trzeci przez PWN w 1983 r.), zatytułowany "Zaburze
ma mowy, znajdUjemy na wstępie refleksje obrazujące te trudności. Streszcza
ją SIę one praktyczme - według autorki - w niemożności zaproponowania 
studIUjącym l pracującym logopedom niezbędnego narzędzia: dostatecznie in
fo;:nują:ej klasyfi~acjI form zaburzeń mowy. Cytujemy [s. 250]: "Klasyfikacje 
za urzen mowy roznlą SIę u poszczególnych autorów [ l R" . 
. ". . . ". ozmce, występu
jące przy wyodrębruanIU rodzajow zaburzeń mowy, świadczą o trudnościach 
wymkających zapewne. ze ścisłych powiązań poszczególnych czynności 
mowy z jed~ej strony l z medostatecznej Ich znajomości z drugiej strony. 
Stosowame r?z?,ej termlllologii dla określenia tych samych zjawisk pogłębia 
te rozb~eznoscl . I dalej: "Wydaje SIę logiczne, że podstawą klasyfikacji 
zaburzen mowy pOwIllny być objawy tych zaburzeń [ ... j, w praktyce jednak 
klasyfikaCja uwzględmająca ~ylko .objawy zaburzeń jest niewystarczająca, 
WIęC uwzględma SIę w mej rowmez etIOlogIę, czyli przyczyny! wywołujące 

~ Znaczenie. użyt~go. v.: .tym kontekście wyrazu "przyczyna" należy rozumieć szerze' 
zawiera on bOWIem rOWntez mfonnację dotyczącą patomechanizmu" t n kI' . J, 
ce ., "dl . " , z . procesu za ocaJą-go czynnosc prawI owego przebIegu zachowań J'ęzykowych W l . 

. k" 'k . ywo any Jest ten proces przez Ja l S czynm zewnętrzny lub wewnętrzny który stanowi właśnie d . 
, przyczynę powo ującą 
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dane zaburzenia i w rezultacie taka klasyfikacja staje się m a ł o p r z e J-
r z y s t a [podkr. H. M. i D. E.-R.j". . 

Znalazłyśmy w tych słowach autorki zachętę do starań o większą przejrzys
tość klasyfikacji. Nasza intencja "porządkowania" wiedzy przekazywanej studIU
jącym logopedię sprawiła, że najpierw zajmujemy się tym właśnie, według nas, 
wstępnym zakresem wiadomości, którego opanowanIe Jest ruezbędne dla efe~
tywnego przeprowadzenia badania mowy zaburzonej lub rue rozWIjającej SIę . 

Na str. 40 przedstawiamy schematyczny projekt "Zestawlema form zabu
rzeń mowy". 

W zestawieniu tym znalazło zastosowanie jednocześnie - nieodzowne dla 
ich wyodrębniania - zarówno kry t e r i u m z akr e s u o b j a w ó w, 
jak ikr y t e r i u m p o w o d uj ą c y c h je ~ r z y c z y n. Ta kar
dynalna zasada wyrażona została w następujący sposob: kazda z 11 pIerw
szych wyodrębnionych form zaburzeń mowy wpIsana jest z prawej strony 
centralnie ulokowanego bloku (numery 1-11, z góry na dół), a formy 12-14 
- pod tym blokiem. Blok ten tworzą "pola obja,:,:,ów" .. Każdej z .wyodrębn~o
nych form zaburzeń mowy odpowiada "pole własclwych Jej obpwow 
i umieszczona na t y m s a m y m p o z i o m i e (dla form oznaczonych 
numeramI 1-11) - poza blokiem "pól" - ogólna informacja dotycząca etiolo
gii tych objawów, opatrzona tym samym numerem, co nazwa formy. Przy tym 
ogólny charakter ma również uwidoczniona tam prostym techmczme zabI~
giem reprezentacja objawów, uprzytamnia bowiem tylko ich zakres3 (obraZUje 
to szerokość "pola"). 

Jak widać zakres zasygnalizowanych w "polu" objawów różni formy 
zaburzeń mo~. Formy oznaczone numerami 1-3 mają ten sam - naj mniejszy 
- zakres objawów (chociaż powodują je różne przyczyny); objawy dotyczą tu 
tylko dźwięków mowy. .. ... 

W formie 4 pole objawów jest rozszerzone; zmekształcema dZWlękow 

mowy współwystępują zwykle z zaburzeniami w oddychaniu, fonacji, prozodii. 
Formy oznaczone numerami 5-8, a potem 9-13 mają ten sam - najWIększy 

- zakres objawów (chociaż powodują je różne przyczyny, różne patomecha-

i ten określony patomechanizm, i jego objawy językowe. Częste jest używanie te~inów 
"przyczyna" i "patomechanizm" bez ścisłego rozgraniczenia ich zakresów zn~czemowy~h, 
używanie zamienne. Sprzyja temu fakt dotychczasowego niedostatecznego poznama wSZ~~tklCh 
patomechanizmów, np. dotyczących form zaburzeń mowy w wyniku ~óżnyc.h dysfunkCji .mó
zgowych, a także niekiedy brak orientacji co do przyczyny wywołUjącej l patomechamzm, 
i objawy. . . 

2 Artykuł niniejszy stanowi I część naszej propozycji. Sposób przeprowadzama badam a 
logopedycznego objaśnimy w części n. .. 

3 Charakterystyka szczegółowa oraz interpretacja objawów każd~J z wyod~~bmonych :onn 
zaburzeń mowy przewidziana jest w zapowiedzianej części n naszej propozycJI, w bezposred
nim związku z omówieniem przebiegu badania i stosowanych prób badawczych. 
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Projekt zestawienia form b za urzeń mowy 
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nizmy); objawy dotyczą tu (5-8) lub dotyczyć mogą (9-13) wszystkich, o roz
nej złożoności, struktur językowych: dźwięków mowy, wyrazów, ich form 
fleksyjnych i słowotwórczych, zdań. 

W formie 14 zakres objawów jest znów mniejszy, odpowiada zakresowi 
formy 4; zaburzeniom w oddychaniu, fonacji i prozodii towarzyszą zwykle 
zniekształcenia dźwięków mowy. 

Relacje objawów i przyczyn poszczególnych form zaburzeń mowy uwi
docznione zostały w zestawieniu w następujący sposób: na lewym skraju 
zestawienia tworzą kolumnę podane kolejno objaśnienia przyczyn pochodze
nia organicznego (numery: l, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); przyczyny zewnętrzne 
zaburzeń mowy, uwarunkowane środowiskowo, wpisane są na prawym skraju 
zestawienia (numery: 2, la, 11). 

Formy zaburzeń mowy oznaczone numerami: 12, 13, 14 wywołane są 
jednocześnie przez czynniki wewn"trzne i zewnętrzne i dlatego wpisane są 
p o d "polem objawów", łącząc w ten sposób niejako sfer" przyczyn endo
gennych (lewa strona) i egzogennych (prawa strona). 

Na struktur" naszego zestawienia - poza poglądowym powiązaniem przy
czyn i zakresów objawów każdej wyodr"bnionej formy zaburzenia - złożyły 

się inne jeszcze potrzeby analityczno-syntetycznego "porządkowania" faktów 
zaburzeń, dzięki czemu może być ono pomocne w opanowaniu podstawowej 
wiedzy o tych zaburzeniach. 

Przede wszystkim więc - jeszcze raz zwracamy na to uwagę - wyraźnie 

wskazane tu zostało narastanie objawów w miarę przechodzenia od form 
zaburzeń wywołanych przez defekty w obrębie obwodowej części narządu 

mowy (formy 1-3), poprzez dotyczące anatomicznych struktur podkorowych 
(forma 4), do związanych z zakłóconym przebiegiem wykształcania się lub 
z zakłóconym funkcjonowaniem korowych programów mowy czy wreszcie 
z innymi czynnikami zakłócającymi lub ograniczającymi, ogólnie mówiąc, 
językowe zachowania komunikacyjne (formy 5-14). Przy tym zdajemy sobie 
sprawę, że ujęcie to ma charakter schematyczny, że nauki medyczne rozpo
rządzają bogatą wiedzą, która zobowiązuje niejednokrotnie do dokładniejsze
go różnicowania organicznych uwarunkowań zjawisk patologicznych mowy. 
Naszym zamierzeniem jest jedynie podstawowy zarys orientacyjny, którego 
znaczenie praktyczne nie nasuwa jednak wątpliwości . 

To poglądowo przedstawione rozszerzanie się zakresu objawów w bloku 
ich "pól" (w miarę przechodzenia od górnych pól w dół) spełnia m.in. 
ogromnie pożyteczną rolę, uprzytamnia bowiem fakt, że zakłócenia dźwięków 
mowy należą (lub m o g ą należeć - formy 9-14) do obrazu niemal wszyst
kich form zaburzeń mowy, chociaż w różnych formach zaburzeń powodują 
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ten fakt różne przyczyny, defekty różnie zlokalizowane lub ró' 'k ' 
, d 'k W k k kł" zne czynnI I sro OWl$ owe. s ute tego za ocema dźwięków nazy 'l'" 
ki d I I " ( 'd ' , wane ogo nIe zJawI-s em y s a I I UWI aCZnIa to nagłówek kolu " , , , 
b", " mny naJwyzszeJ wyod 

rę moneJ w bloku objawów, począwszy od form 4 ]' , " -
w różnych formach zaburzeń odmienny charakteYr A' leIntylą hPrz~~ywaną), kmają 

, , c rOZnIC - Ja JUZ 
wspontnlano - nasze zestawienie nie wyjaśnia' I " , 
nie było to przewidziane będzie natomiast m i~ ~ CZęS~l naszej propozycji 
części II (por przyp 3) 'S l' ' , o WYJasnIenIe przedmIOtem , "ygna Izowane są tylk " , 
ści - związane z różną lokalizacją defektów ~ w zestawIenIu te odmIenno: 
nazwami złOżonymi: dyslalia obwodowa" odpowIednIo Infonnującyml 
korowa" - t k :d' , " "dyslaha podkorowa", "dyslalia 

, , o za az ym razem zakIocema dźwi ków " 
cechamI SIę charakteryzujące lub w różn ch z ę mowy, ale InnymI 
nych rejestrowane, odpowiednio do chara~teru espołach ZjaWIsk patologlcz-

S 'l' , przyczyn 
zczego nosc sytuacji, kiedy defekt obwodow ' , , 

zakIócenia w sferze dźwięko' w kl'edy 't Y POwoduje w y ł ą c z n I e 
, , , nIe owarzyszą tern ' l' 

ZjaWIska językowe, stwarza podstawę do zastosowani u Inne pato oglczne 
objawu: "dyslalia" jako nazwy fonn zaburze ' a nazwy tego Jedynego 
tylko tym objawem, Jest jednak t:Ch fonn ~~a m~wy, chara,kteryzującej się 
natury obwodowej wywołują tylko zakIócenia zXi:Wi

o 
k:: rozne przyczyny 

WIęC o tych przyczynach odpowiednie określenia użyt~ w mowy h' Infohn;'ują 
(nazwy fonn zaznaczam tu 'ak " ' nazwac tyc ,onn 
mowy" d ' l't ą) y, J w "ProJekcle zestawienia fonn zaburzeń 

,UZąler: 

l) ~,Dyslalia anatomiCzna ruchowa" (nazywana t 'd l 'ą) 
wana Jest wadami budowy aparatu artykUlacyjnego~Z ysg oSJ - spowodo-

k~l r:;~{~~:'i~~c~:nd~n::: ~a~i~';;,~~wana jest nieprawid~owymi nawy-
nych w obrębie obwodowego p d go przebIegu cZynnoscl fizJologicz-

narzą u mowy (żuc' łyk' , 
3) "Dyslalia anatomiCZna słuchowa" sp ~a, po anta, oddychanIa); 

lub uszkodzeniem narządu słuchu w fi ~ , OW? owana jest wadą budowy 
większym _ skompensowanym, ' e e cle nIeWIelkIm nIedosłuchem lub 

Jest tu więc dokonane, dzięki szczegóło kr" " ' , 
połączone z hierarchizac;ą zakreso' wym o eslenIom, zrOZnIcowanle 

, , w znaczemowych tenninów' 
"dyslaha" - to, ogólnie, zakIóćenia dźwięków ' 
"dyslalia obwodowa", "dyslalia podkorow'; , 

zakIócenia dźwięków ł a , "dyslalta korowa" - to 
" h wywo ane przez defekty zlokalizowane w ro' zn' h sClac narządu mowy, yc czę-

"dyslalia anatomiczna ruchowa" d I)' 
"dyslalia funkCjonalna" _ to zakłóce~ia"d ~s a ~~ anatomiczna słuchowa", 
ne defekty obwodu, ZWlę ow wywołane przez określo-

, Tylko te ostatnio wymienione trzy naz ' , , 
J e d n o o b J' a w o w y c h f b wy to JednoczesnIe nazwy 

orm za urzen' ( " I a co w "ProJekcle 
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zestawienia form zaburzeń mowy" - powtarzamy - zaznaczone jest, ale tylko 
na użytek tego zestawienia, dużą literą rozpoczynającą pierwszy człon 

nazwy), zwykJe określanych jako wady wymowy. Formy te zdarzają się jako 
izolowane, ale mogą też być stwierdzone jednocześnie z innymi formami 
zaburzeń mowy, których przyczyną są defekty zlokalizowane w innych 
częściach narządu mowy - poza obwodem, i wywołujące nie tylko charakte
rystyczne dla nich zakłócenia dźwięków mowy, Mogą się też zdarzyć wady 
wymowy spowodowane jednocześnie przez czynniki obwodowe: endo
i egzogenne, tzn, nieprawidłową budowę aparatu artykulacyjnego (jak np, 
skrócone wędzidełko podjęzykowe, rozszczep, wada zgryzu), i przez niepra
widłowo przebiegający rozwój czynności fizjologicznych (np, oddychania, 
połykania), W takich sytuacjach używamy określenia "dyslalia anatomiczno
funkcjonalna", nie traktując go jako nazwy odrębnej fonny zaburzenia mowy, 

Z kolei tenniny "dyslalia podkorowa" i "dyslalia korowa" oznaczają za
kIócenia dźwięków w zasadzie współwystępujące z innymi zakIóceniami w ze
spole objawów właściwych fonnom zaburzeń mowy wpisanym w zestawieniu 
pod numerami 4-8 4 

Przypisując więc, zgodnie z tradycją, tenninowi "dyslalia" znaczenie "zakIó
cenia dźwięków", jedynie jego zastosowanie uogólniamy i rozszerzamy na zja
wisko nieprawidłowego brzmienia dźwięków w różnych fonnach zaburzeń 

mowy, Następnie - przez odpowiednio informujące epitety - ograniczamy jego 
zastosowanie do konkretnych form zaburzeń powodowanych przez określone 
(w formach 1-6) czy nawet przez dające się tylko w większym lub ntniejszym 
stopniu określić przyczyny (7-8), 

Nie wprowadzamy natomiast w naszym zestawieniu w żadnym zastosowa
niu terminu "alalia", Pragniemy bowiem uniknąć nieporozumień, w pewnym 
sensie konfliktu, jaki wywołuje jego bliskość etymologiczna z tenninem "dys
lalia", Jeżeli uznajemy, że "dys-lalia" oznacza z a k ł ó c e n i a dźwięków, 
konsekwentnie "a-lalia" powinna oznaczać b rak dźwięków, Tymczasem tra
dycyjne używanie w niektórych środowiskach terminu "alalia" nie uwzględ
nia tej bliskości etymologicznej, Używa się go też konwencjonalnie w sytu
acjach, kiedy chodzi o patologiczne zjawiska nie tylko w sferze dźwięków, 
Według niektórych autorów termin "alalia" ma sygnalizować cały zespół 

objawów zaburzenia rozwoju mowy wskutek uszkodzeń kory mózgowej 
w okresie prenatalnym, podczas porodu lub we wczesnym niemowlęctwie, Za 
informujący ogólnie o takich właśnie sytuacjach uważamy termin "n i e
d o k s z t a ł c e n i e m o w y", 

4 Czynniki wywołujące objawy zaburzeń mowy wyodrębnionych jako formy 7 i 8 nie są 
dotychczas dokładnie objaśnione. 
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Jest to jednak termin nadrzędny w stosunku do st' , d k ' 
'Id h ' , anow me o ształcema 

mowy wym yc z roznych przyczyn, Dlatego znów _ b " 
I W tym zakresIe pewien ład logiczny _ opatrz łyśm t ,Y wp~owadzlc 
kObnkretyzującymi i ograniczającymi jego zast~sow~ie e~oteJr:;~~; o~keslklen~amI, 
za llrzen rozwOJu mowy. "J l U lorm 

Znalazło to wyraz w następujących nazwach: 
-, "NIedokształcenie mowy pochodzenia korowe o" '" 

tunnle zastosowanego terminu al l' ") _ 'k g (OdpowIedmk mefor-
l , , , " a Ja wym a z uszkodz ' k " 
IWJających wykształcenI'e SI'ę d 'd' en ory, umemoz-, w o pOWIe mm czasie ' , 
językowych (objaśnienie 5); programow zachowan 

, ,~"NIedokształcenie mowy towarzyszące upośl d ' " 
jasmeme 7) - patomechanizm nI'e ',. d e zemu umysłowemu (ob-
ki , WYjasmony ostateczni d ' 

e ogramczenie słownika i swobody posłu' , , . e, powo ujący zwy-
zniekształceniami dźwięków mowy 5; gIwama SIę mm - poza możliwymi 

- "NIedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu" . 
uszkodzenia narządu słuchu poza kor (ob' aśnie' . - wymka ze znacznego 
bezpośrednio ośrodkowego ukł d ą ~ me 9), przyczyna me dotyczy 

, a u nerwowego ale b' d 
kIch struktur językowych. ' O ~awy otyczą wszyst-

Zawsze jednak narażenie dźwięków obli t . , , . 
przejawów zjawisk dyslalicznych 'r ga oryjnosc lub potenCjalność 
bloku objawów W schemacI'e zadsygna Izowane są w nąjszerszych partiach 

, UWI aczma SIę to poprz d ' '. 
"pola" konsekwentnie prowadzo r' . ez JJ granlczeme Ich 

ną Imą pIOnową, tyle że od fo 4 d 'ł 
przerywaną - w obrębie przewidzian m dla zakr ' " rmy w o 
podkorowych (forma 4) tak jak . dl y. . k esu objawow uszkodzeń 
wych (formy 5, 6), ogól~ie móz ~ ~hnajw; szego zakresu .objawów: koro
nie patomechanizmy (formy 7~8? 'tZ ołanych przez me znane dokład
niedosłuchu pochodzenia nieośro.iko~ego (~o;~:s~~~a;ch przy głębokim 
mem różnych przyczyn egzogennych (formy 10 11) I b ZWIązku z dZIała
pod Ich wpływem dysfunkcjami ośrodkowego ula d u z uJawmającymI SIę 
13); forma 14 runk ' a u nerwowego (formy 12-

,uwa owana tak jak poprzednie (12 13) nI'e . , , wywołuje 

. s Niekiedy odczuwa się trudność ustalenia cz stan śl . 
meadekwatne zachowania dziecka ZWI'ąZ ' Yb ~po. edzema umysłowego czy choćby 
'. ane z za urzemaml emo' I " 

przejawem medokształcenia mowy pach d ' k . CJona nyml me są wtórnym 
o zema orowego Jego kk' . 

wymaga dalszych precyZYJ'nych badan' p ty d . ' anse wencJą· Kwestia ta k . . oza m z arzać su, maż ólwy 
ształcema mowy pochodzenia korowego " śl d' e wsp stępowanie niedo-

o • , upo e zema umysłow . 
zowame obJawow - ogólnie mówiąc _ d fu k" , e~o pIerwotnego, Przeanali-
I, ,. ys n CJI mozgowych u w I d" , 
IWOSCI rozpoznań, diagnozy u tych d' . Je u ZleCI ZWiększy moż-

6 W ZleCI. 
~tosunku do form 7 i 8 zastosowanie terminu d l r k " . 

konwencJonalne, wymaga sprecyzowan,'a' ." ys. a la OTawa ma WIęC znaczenie 
'. w miarę uzyskiwanIa wy 'k' cen struktur Językowych wskutek ,.. Dl ow dalszych badań zakłó-

rozme uwarunkowanych d fu k" , nerwowego. ys n CJI osrodkowego układu 
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objawów bezpośrednich w strukturach językowych o wyższej złożoności. Tak 
więc linia ta zaznacza pion zjawisk dyslalicznych na trzech poziomach uszko
dzeń narządu mowy 7 i w formach zaburzeń mowy wywołanych przez czyn
niki środowiskowe (niekiedy kojarzące się z dyspozycją ośrodkowego układu 
nerwowego). 

Nasuwa się w tym miejscu uwaga dotycząca terminów naszego przekazu 
informacji. Otóż, jak wiadomo, wszystkie według reguł danego systemu języ
kowego ukształtowane jego jednostki funkcjonalne mają określoną, właściwą 
temu systemowi (a więc m.in. i systemowi języka polskiego) strukturę, są 

bowiem w określony sposób z określonych elementów morfologicznych zbu
dowane. Dlatego nazywamy je krótko "strukturami językowymi". Zdarza się 
jednak, że określamy je też inaczej. Ze względu na ich organiczną strukturę, 
na fakt, że w mowie głośnej dźwięki, morfemy, wyrazy, zdania realizowane 
są jako wymówienia-posłyszenia jednostkowe lub z nich zorganizowane sek
wencje, podlegające prawidłowościom funkcjonowania ośrodkowego układu 
nerwowego w zakresie praksji artykulacyjnej i czynności słuchu fonematycz
nego (których zaburzenia ukazują się w afazji), nazywamy je mianowicie 
"zachowaniami językowymi". Mówimy więc za każdym razem o tych samych 
faktach językowych używając dwu określeń, z których każde dotyczy jednego 
z dwu aspektów istotnych dla tych faktów. 

Z kolei wyjaśnienia wymaga rola linii poziomych dzielących w schemacie 
blok objawów. 

Linia falista - obok prostej - na granicy między formami zaburzeń mowy 
spowodowanymi przez defekty podkorowe i korowe wynika z konieczności 
uwzględniania poglądu niektórych autorów, że dyzartria może być następ
stwem uszkodzenia obszaru kory, z którym nie jest bezpośrednio związane 
istnienie programów struktur językowych. Linia falista obrazująca niepew
ność, niestabilność granicy wydaje się również przydatna praktycznie dla 
często zdarzających się sytuacji, kiedy lekarze i logopedzi posługują się 

terminem "zespół podkorowo-korowy", ponieważ objawy zaburzenia mowy 
oraz inne dysfunkcje nie dają się w tych konkretnych sytuacjach zakwalifi
kować jako charakterystyczne dla jednej formy: pochodzenia podkorowego 
lub pochodzenia ,korowego. Być może wymagają dokładniejszego poznania 
i wnikliwszej interpretacji, ale może też być tak, że wywoływane są przez 

1 Termin "narząd mowy" ma dla nas znaczenie wyodrębnionej morfologicznie CZęŚCI 

organizmu, będącej podstawą funkcji mowy. Tworzą go: aparat oddechowy i aparat fonacyjny, 
aparat artykulacyjny - wraz z zawiadującymi nimi struktutami korowymi i podkorowymi. Nie 
riazywamy więc narządami mowy części aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia 
miękkiego. 
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jednocześnie zaistniałe dwa defekty: podkorowy i korowy. Te konkretne sy
tuacje wymagające dalszych dociekań, m.in. logopedycznych, obejmowane są 
zwykle przez lekarzy terminem "mózgowe porażenie dzieci«ce". 

Wewn«trzne cieńsze linie poziome w naj obszerniejszym "polu objawów", 
oddzielające form« zaburzenia mowy oznaczoną numerem 6: "Różne afazje" 
od umieszczonej powyżej formy 5, określonej jako "Niedokształcenie mowy 
pochodzenia korowego", i od umieszczonej poniżej formy 7: "Niedokształce
nie mowy towarzyszące upośledzeniu umysłowemu", uprzytomniają koniecz
ność szczególnego wyodr«bnienia afazji spośród wszystkich form zaburzeń 
mowy spowodowanych dysfunkcjami mózgowymi wywołującymi zakłócenia 
j«zykowe o naj szerszym zakresie, tzn. spośród form zasygnalizowanych nu
merami: 5, 7, 8. Chociaż bowiem zakres objawów j«zykowych charaktery
stycznych dla form: 5, 6, 7, 8 jest taki sam, afazja jest jednak stanem mowy 
p o u s z k o d z e n i u okolic kory mózgowej, z którymi są związane pro
gramy struktur (inaczej: zachowań) j«zykowych. Programy te przed uszkodze
niem mózgu były już wykształcone i funkcjonowały prawidłowo. Osoby 
z afazją, dorosłe i dzieci (które uległy urazom mózgu lub chorowały np. na 
zapalenie opon mózgowych albo stwierdzono u nich nowotwór czy udar 
mózgu), przed afazją porozumiewały si« za pomocą j«zyka prawidłowo. Ten 
właśnie fakt stwarza uzasadnienie dla możliwych pewnych odmienności 
w obrazie mowy afatycznej i mowy nie rozwijającej si« od początku prawi
dłowo wskutek defektu mózgowego, chociaż dotyczy on okolic, w których 
w normie wykształcają si« programy mowy. Różne są bowiem m.in. uwarun
kowania dla j«zykowej kompensacji w tych dwu różnych sytuacjach: afazji 
i niedokształcenia, zaburzenia rozwoju mowy. 

Trzy formy zaburzeń ulokowane poniżej linii poziomej oddzielającej "Nie
dokształcenie mowy pochodzenia korowego" charakteryzują si« równie ob
szernym zakresem objawów j«zykowych, nie wszystkie jednak wywołane są 
przez jednoznacznie rozpoznawalne anatomiczne uszkodzenia kory mózgo
wej, jak to si« powszechnie określa dla wyodr«bnienia różnych afazji. Nie są 
dostatecznie poznane patomechanizmy powodujące upośledzenie umysłowe 
oraz towarzyszące mu niedokształcenie mowy, tzn. form« zaburzenia oznaczo
ną 7, ani też patomechanizmy powodujące opóźnienie rozwoju mowy, tzn. 
form« 8. Wiąże si« jednak te patomechanizmy z nieprawidłowym, spowodo
wanym cz«sto przez nie znane czynniki, przebiegiem procesów mózgowych. 
Dlatego - a także i ze wzgl«du na równie obszerny zakres objawów -
w zestawieniu te cztery formy zaburzeń (5-8) znalazły si« w bezpośrednim 
sąsiedztwie . Ze wzgl«du jednak na odmienność wywołujących je mózgowych 
patomechanizmów wywołane przez nie objawy różnią si« charakterem (nie 
zakresem). Afazje i niedokształcenia mowy pochodzenia korowego charakte
ryzuje specyficzna, wywołana przez okreś lony palomechanizm zmienność 

, 
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objawów, nie jest ona natomiast zawsze właściwa niedokształceniu mowy 
towarzyszącemu upośledzeniu umysłowemu. 

Natomiast w "opóźnieniu rozwoju mowy" możliwe są dwa obrazy: l) ob
jawy charakteryzują si« zmiennością analogiczną do cechy objawów spowo
dowanych przez niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, ale stopnio
wo, z biegiem czasu i wskutek stabilizowania si« - dzi«ki pomocy logope
dycznej - programów zachowań j«zykowych, ustwują; dochodzi - w różnym 
wieku dzieci - do usprawnienia komunikacji werbalnej; 2) zdolność posługi
wania si« j«zykiem rozwija si« według normalnych prawidłowości, tyle że 
wszystkie procesy przebiegają z opóźnieniem kilkuletnim w stosunku do 
normy. Jest to forma zaburzenia rozwoju mowy określana przez niektórych 
autorów, według tradycyjnego nazewnictwa, jako "alalia prolongata" lub -
bardziej jednoznacznie - jako "opóźnienie proste". Nie charakteryzuje jej 
zmienność objawów właściwa formom 5 i 6. 

Poniżej linii, oddzielającej formy zaburzeń mowy uwarunkowane (w róż
nym stopniu znanymi) uszkodzeniami anatomicznych struktur korowych lub 
nieprawidłowościami w przebiegu procesów mózgowych (numery: 5, 6, 7, 8), 
jest pole objawów równie obszerne. Objawy dotyczyć tu mogą - ogólnie -
również wszystkich struktur j«zykowych o różnej złożoności morfologicznej. 
Stwierdza si« je jednak w różnych zakresach - u poszczególnych osób i w za
leżności od formy zaburzenia mowy, którą sygnalizują. Jest tych form trzy: 
"Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu" - forma 9, "Środowiskowe 
ograniczenie rozwoju mowy" - forma I O i "Środowiskowe zniekształcenie 
mowy" - forma II. Pierwszą powoduje patomechanizm endogenny, ale nie 
mózgowy, nastwne - patomechanizm egzogenny: drugą - tzw. choroba sie
roca, trzecią - nieprawidłowe wzory środowiskowych zachowań mownych. 

Wszystkim tym formom wspólne jest wi«c to, że ich przyczyną nie są 
uszkodzenia ani żadne dysfunkcje mózgowe. Zasygnalizowaniu tego faktu 
w schematycznym zestawieniu służy wewn«trzny (tworzący jak gdyby ramk«) 
obwód pola ich objawów. Jest ono - przypominamy - zakresem analogiczne 
z polem objawów właściwych formom zaburzeń mowy lub jej rozwoju wpi
sanych pod numerami: 5, 6, 7, 8, dlatego jest równie szerokie. Ale odr«bność 
wywołujących je (tzn. odr«bność wywołujących formy zaburzenia mowy 
wpisane pod numerami: 9, ID, II) przyczyn zaznaczona jest przez ten we
wn«trzny, nieco mniejszy obwód ich pola. Podkreślają również odmienność 
sytuacji strzałki prowadzące od nazw form zaburzeń do tego wewn«trznego 
obwodu pola. 

Na podstawie długoletnich analiz wyodr«bnione też zostały przez badaczy 
patologii mowy - wspomniane wcześniej - formy zaburzeń wynikłe ze 
współdziałania przyczyn endo- i egzogennych. Nazwy ich wpisane wi«c zo-
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stały w zestawieniu p o d polem objawów naj obszerniejszym - dla zazna
czenia powiązania uwarunkowań lewo- i prawostronnych; a ponieważ jedno 
z tych uwarunkowań, pierwsze, określone jest jako "dyspozycja systemu 
nerwowego" - forma zaburzenia mowy wpisana pod numerem 12 - lub 
drugie, dla wpisanej pod numerem 13, jako "różnie uwarunkowane dysfunk
cje o.u.n", strzałki od nazw tych form prowadzą do zewnętrznego obwodu 
pola objawów. 

Konsekwencją współdziałania przyczyn egzo- i endogennych jest również 
jąkanie , forma zaburzeń wpisana pod numerem 14, także w dolnej partii 
zestawienia. Ponieważ jednak jej objawy określone jako "zaburzenia organi
zacji oddychania, fonacji i prozodii" i "współwystępujące zniekształcenia 

dźwięków mowy" nie dotyczą bezpośrednio wyżej zorganizowanych struktur 
językowych, "pole objawów" jąkania wrysowane zostało w zestawieniu nie
jako dodatkowo. Granica tego pola z lewej strony odpowiada pionowemu 
usytuowaniu granicy pola objawów dyzartrii. W tej sytuacji strzałka od 
nazwy ,jąkanie" prowadzić może tylko do "pola objawów" tej właśnie formy 
zaburzenia mowy. 

* 

Celem przedstawionego na s. 40 schematycznego zestawienia form zabu
rzeń mowy jest więc nie tylko uporządkowanie ich ze względu j e d n 0-

cześnie na przyczynę czy patomechanizm i na 
w y w o ł a n e p r z e z n i e z akr e s y o b j a w ó w. Tak właśnie 
przygotowane zestawienie ukazuje bowiem niejako automatycznie r e l a c j e 
między poszczególnymi formami zaburzeń, a orientacja w tym zakresie jest 
z pewnością potrzebna każdemu logopedzie w toku diagnozowania. 

Nasza propozycja ma charakter zarysu. Chętnie przyjmiemy wszelkie 
uwagi zmierzające do jej udoskonalenia - uzupełnienia, sprecyzowania. Cho
dzi nam bowiem o zaopatrzenie logopedów w narzędzie możliwie sprawne, 
ułatwiające zorganizowanie badania diagnostycznego świadomie prowadzone
go i skutecznego. Naszą intencją była także próba uporządkowania w pew
nym stopniu terminologii, m.in. poprzez konsekwentne stosowanie nazw po
szczególnych form zaburzeń mowy. 


