
Wa nym czynnikiem Þ zjologicznym wy-

wo uj cym wiele komplikacji zdrowot-

nych, a tak e maj cym wp yw na barw  g osu 

i artykulacj  samog osek jest nadmierne napi -

cie mi ni w pracy stawów skroniowo- uchwo-

wych. Skurcze mi ni waczowych prowadz  

do os abienia dzia ania mi ni podniebienia 

mi kkiego, co przejawia si  w nosowej barwie 

g osu. Ta sama dysfunkcja mi ni waczowych 

jest przyczyn  napi cia mi ni wargowych 

i w konsekwencji sp aszczenia artykulacji sa-

mog osek, a to z kolei cz stokro  powoduje za-

k ócenia komunikacyjne.

W wielu zawodach (np. dziennikarskim) 

g os jest narz dziem pracy, co oznacza, e dba-

nie o higien  narz dów mowy oraz precyzj  

artykulacyjn  (popularnie nazywan  dykcj ) 

nale  do zawodowych wymogów. Nadmierne 

napi cie mi ni w pracy stawów skroniowo- u-

chwowych jest zwi zane ze zmianami cywiliza-

cyjnymi, m.in. z przyspieszeniem tempa ycia, 

brakiem czasu na w a ciwe przygotowanie si  

do profesjonalnego mówienia i troski o prawi-

d owe funkcjonowanie mi ni. Dlatego w wy-

powiedziach wielu dziennikarzy s yszymy 

nosowe brzmienie g osu oraz b dy dykcyjne 

(np. zamiast „prezydent” widz s yszy „pryzy-

dent”). Artyku  jest po wi cony przejawom 

zak óce  komunikacyjnych wynikaj cych 

z niew a ciwej pracy mi ni waczowych twa-

rzy. Materia y ilustruj ce to coraz powszech-

niejsze zjawisko pochodz  z nagra  telewizyj-

nych serwisów informacyjnych TVN24, Polsat 

News, TVP Info, TVP1.

Nosowe zabarwienie g osu 
spowodowane nadmiernym 
napi ciem mi ni waczowych
W bogatej literaturze1 po wi conej powstawa-

niu g osu dok adnie zosta y opisane dzia anie 

krtani, wp yw rezonatorów i rola w a ciwe-

go oddychania w tworzeniu d wi ków mowy. 

Brzmienie g osu mo e zosta  zmienione przez 

nadmierne napi cie mi ni waczowych – g os 

Wp yw napi cia mi ni waczowych 
na barw  g osu i artykulacj  
samog osek

1  S  to m.in. pozycje: A. Mitrynowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia g osu, s uchu i mowy, Warszawa 

1963; A. Mitrynowicz-Modrzejewska, Akustyka psychoÞ zjologiczna w medycynie, Warszawa 1974; M. Zalesska-

-Kr cicka, T. Kr cicki, E. Wierzbicka, G os i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji g osu, Wroc aw 2004; 

Foniatria kliniczna, red. A Pruszewicz, Warszawa 1992; B. Toczyska, G o no i wyra nie. 9 lekcji dobrego mó-

wienia, Gda sk 2007; M. Walczak-Dele y ska, Aby j zyk gi tki… Wybór wicze  artykulacyjnych od J. Tennera 

do B. Toczyskiej, Wroc aw 2004. 
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nabiera wówczas nosowej barwy. Do najcz st-

szych przyczyn napi cia mi ni zalicza si  

stres. Brak mo liwo ci prawid owego odpo-

czynku, cz sto wr cz brak snu, powtarzaj cy 

si  po piech, z jakim s  wykonywane codzien-

ne czynno ci, nie tylko zwi zane z prac  zawo-

dow , ale tak e yciem prywatnym, powoduj  

zaciskanie si  mi ni uchwy i szcz ki górnej. 

Inn  przyczyn , po rednio zwi zan  z po pie-

chem cywilizacyjnym, jest coraz szybsze tem-

po mówienia, w którym nie ma czasu na lu ne 

otwarcie uchwy i swobodn  mow . Dlatego 

ich mi nie przestaj  by  u ywane i gromadzi 

si  w nich coraz wi cej napi . Kolejn  przy-

czyn  nosowej barwy g osu, zwi zan  z napi -

ciem mi ni waczowych, mo e by  ekspresja 

mówi cego. Dotyczy to sytuacji, w których 

nadawcy nie anga uj  si  w przekaz tre ci, 

mówi  od niechcenia, bardziej do siebie ni  do 

odbiorców. Ta ostatnia przyczyna jest trudna do 

zdiagnozowania, bazuje g ównie na wra eniu, 

jakie mówca wywiera na odbiorcach.

Zilustrowaniu przyk adów nosowego zabar-

wienia g osu, spowodowanego opisanymi po-

wy ej przyczynami, pos u  fragmenty serwi-

sów informacyjnych. U czytaj cych pojawia si  

nosowa barwa g osu, której w wielu wypadkach 

towarzyszy napi cie mi ni mimicznych.

1. TVN 24, Igor Soko owski

„Kraków po egna  S awomira Mro ka. Au-

tor „Tanga” i „Emigrantów” zosta  miertelnie 

odznaczony Krzy em Wielkim Orderu Odro-

dzenia Polski2”.

Nosowa barwa g osu dziennikarza mo e 

mie  zwi zek z prób  wyeksponowania powagi3, 

jak  nale y zachowa  podczas przekazywania 

informacji o czyjej  mierci. Wiadomo ci towa-

rzyszy niewielki ruch warg oraz usztywnienie 

uchwy spowodowane napi ciem mi ni w sta-

wie skroniowo- uchwowym.

W kolejnym przyk adzie obok nosowej bar-

wy g osu wyst puje tak e przed u anie brzmie-

nia przyimków, tzw. embolofrazje. 

2. TVN 24, Igor Soko owski 

„I wracamy do kraju. Hello Kity i kucyki 

Pony zakazane w szkole. W katolickiej podsta-

wówce w (yy) Poznaniu wprowadzono zakaz 

przynoszenia gad etów z bohaterami tych ba-

jek. Nauczyciele t umaczyli uczniom, e posta-

cie z kreskówek maj  zwi zek z (y/e) satani-

zmem i okultyzmem4”.

W tym przyk adzie równie  mo na rozwa a  

wp yw emocji na sposób mówienia dziennikarza. 

Wydaje si , e próba przekazania ironicznego 

dystansu do tre ci informacji mog a spowodo-

wa  przed u enie brzmienia przyimków w, z5. 

Napi cie mi ni waczowych cz sto prowa-

dzi do napi cia warg, z czym mamy do czynie-

nia w nast pnym przyk adzie.

3. Polsat News, Ewa Gajewska 

„Ambasady Francji, Wielkiej Brytanii, Nie-

miec i ( ) USA w Jemenie pozostan  zamkni te. 

Sta(y)ny Zjednoczone wystosowa y ostrze enie 

przed zwi kszonym zagro eniem terrorystycz-

nym ze strony Al-Kaidy. Z powodu gró b uzna-

wanych za realne Stany Zjednoczone zamkn y 

19 swoich ambasad i konsulatów na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce Pó nocnej. W ponie-

dzia ek Norwegia zamkn a swoje ambasady 

w Arabii Saudyjskiej i Jordanii6”.

Oprócz nosowej barwy g osu, wynikaj cej 

z silnego napi cia mi ni waczowych, mamy 

tak e do czynienia ze zmian  brzmienia samo-

g osek. Ulegaj  one skróceniu i sp aszczeniu, 

2  Soko owski, Dzie  na ywo, TVN24, 21.09.2013 r.
3 Ankiet  dotycz c  wra enia wywieranego przez dziennikarzy przeprowadzi am na grupie 80 studentów Insty-

tutu Dziennikarstwa UW oraz 40 studentów Akademii Teatralnej w pa dzierniku 2013 r. 
4  I. Soko owski, Dzie  na ywo, dz. cyt.
5 Badania w asne.
6 E. Gajewska, Nowy Dzie  z Polsat News, Polsat News, 6.08.2013 r.
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do czego w du ym stopniu przyczynia si  na-

pi cie mi ni w stawie skroniowo- uchwowym 

oraz napi cie warg, które przejawia si  silnym 

ci gni ciem k cików, tworz c „dzióbek”.

W nast pnym przyk adzie wyst puje na-

pi cie mi ni waczowych oraz mi ni gard a, 

w wyniku czego dochodzi do silnego sp aszcze-

nia g osu, które mo e by  odebrane przez od-

biorców jako infantylno  brzmienia7.

4. Polsat News, Dorota Rojek

„Katastrofa promu pasa erskiego u wybrze-

y Filipin. Jednostka zaton a po kolizji ze stat-

kiem handlowym. Zgin o co najmniej 30 osób, 

ponad 170 wci  uwa a si  za zaginione. Stra  

przybrze na uratowa a ponad 600 ludzi. Wrak 

statku przeszukuj  p etwonurkowie8”. 

W powy szym przyk adzie nosowej barwie 

g osu towarzysz  nieruchome wargi oraz brak 

ruchu uchwy, na co wp yw ma w a nie silne 

napi cie w stawie skroniowo- uchwowym. 

5. Polsat News, Bartosz Kurek

„A teraz wracamy do gigantycznej bójki, do 

której dosz o wczoraj w Gdyni. Anna Gonia jest 

na miejscu, Aniu, mówili my o co najmniej kil-

kudziesi ciu osobach, które bra y udzia  w tym 

wydarzeniu. Wspomina a  te  o trzech, które 

zatrzymano, je li dobrze pami tam. Co dalej? 

Jakie b d  dalsze kroki?9”.

Ten przyk ad odnosi si  do wra enia, jakie 

mówi cy wywiera na odbiorcach. To wra enie 

mo e by  okre lone jako manieryczny sposób 

mówienia10. Nosowa barwa g osu oraz p askie 

samog oski mog  by  spowodowane m.in. os a-

bion  prac  mi ni stawu skroniowo- uchwo-

wego, mi ni gard a i podniebienia mi kkiego. 

Dysfunkcje mi ni waczowych maj  du y 

wp yw na barw  g osu oraz monotoni  mówie-

nia. Napi cie tych mi ni bywa tak silne, e 

pacjenci w czasie diagnozy (oraz terapii) w mo-

mencie ruchu odwodzenia uchwy maj  objawy 

akustyczne w postaci trzasków11. 

Zmiany w artykulacji samog osek 
spowodowane nadmiernym 
napi ciem mi ni
Dysfunkcja mi ni waczowych, oprócz noso-

wego zabarwienia g osu, przyczynia si  tak e 

do zmian w artykulacji samog osek. Dzieje 

si  tak pod wp ywem napi cia mi ni w sta-

wie skroniowo- uchwowym oraz przenoszenia 

stanu napi cia na wargi, policzki i j zyk. Znie-

kszta ceniu ulegaj  przede wszystkim samo-

g oski, które staj  si  p askie, krótkie, niezro-

zumia e, ale tak e spó g oski s  artyku owane 

zbyt lekko, niemal spastycznie. 

1. TVN24, Katarzyna Zdanowicz 

„Dwuletnia dziewczynka z Zabrza traÞ a 

do szpitala po zjedzeniu amfetaminy. Narkotyk 

zostawi  w pokoju partner matki dziecka. Teraz 

odpowie za posiadanie narkotyków i nara enie 

dziewczynki na niebezpiecze stwo12”.

Napi cie mi ni waczowych powoduje bez-

w ad w pracy warg, policzków i j zyka, sprawia, 

e przekaz staje si  monotonny i ma o zrozumia-

y. W nast pnym przyk adzie napi cie mi ni 

prowadzi do niezrozumienia, nie wiadomo, co 

dziennikarka mówi: ta sobota czy to sobota?

2. TVN24, Katarzyna Zdanowicz

Ta, to sobota na ywo i kolejny serwis infor-

macyjny, Katarzyna Zdanowicz13”.

7 Badania w asne.
8 D. Rojek, Nowy Dzie  z Polsat News, Polsat News, 17.08.2013 r.
9 Badania w asne.
10 P.H. Dupas, Dysfunkcja czaszkowo- uchwowa. Od diagnozy po szyn  zgryzow , t um. A. Ba kowska-Afshartchi, 

Warszawa 2009, s. 43.
11 Tam e.
12 K. Zdanowicz, Dzie  na ywo, TVN24, 17.08.2013 r.
13 Tam e.
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Przyczyn  takiego niezrozumia ego sposo-

bu mówienia jest w a nie brak luzu w stawie 

skroniowo- uchwowym. 

W kolejnych dwóch przyk adach równie  

mamy do czynienia z os abieniem pracy na-

rz dów mowy, skutkuj cym zmianami w ar-

tykulacji samog osek, a w nast pstwie – tak e 

spó g osek.

3. TVN24, Igor Soko owski 

„A teraz czas na najnowsze informacje 

w sprawie (E)giptu, ale zaczynamy od Libii. 

Pot ny wybuch uszkodzi  budynek egipskiego 

konsulatu w Benghazi. Na razie nie ma infor-

macji o oÞ arach i rannych. Z kolei w kairskim 

meczecie Al Fath dosz o do strzelaniny mi dzy 

przebywaj cymi tam zwolennikami obalonego 

prez(y)denta Mohammeda Mursiego a si ami 

bezpiecze stwa. Tak podaje agencja Reutera, 

powo uj c si  na wiadków14”.

Napi cia mi ni waczowych powoduj , e 

wyrazisto  mowy dziennikarzy jest niewielka. 

Skrócenie lub sp aszczenie artykulacji samo-

g osek zwykle poci ga za sob  brak wyrazisto-

ci spó g osek oraz monotoni  brzmienia.

4. TVP1, Aleksander Dzi cio owski 

„Bolt nie wyklucza , e na 200 metrów znów 

przesunie granice wyobra ni, e z amie 19 sekund. 

By  to plan na wyrost, Jamajczyk wygra  w czasie 

19,66, najlepszym w tym roku na wiecie. Re-

zultat wietny, ale dla Bolta to zaledwie jego 9. 

wynik w karierze. Fantastyczne widowisko stwo-

rzy y skoczkinie wzwy . Po raz pierwszy w tej 

konkurencji mieli my w Þ nale dwie zawodniczki 

i o ma y w os po raz pierwszy w historii mieliby-

my medal. Justyna Kasprzycka ustanowi a rekord 

yciowy, metr dziewi dziesi t siedem, zaliczy a 

t  wysoko  w trzeciej próbie. Gdyby zrobi a to 

w pierwszej, by by br z15”. 

Oznaki napi  w obr bie aparatu mowy 

wyst puj  u wielu dziennikarzy, zarówno tych, 

którzy dopiero rozpocz li prac  w mediach, jak 

i tych, którzy maj  d u szy sta . 

5. TVP Info, Iwona Kutyna 

1. „Jest siódma, zapraszam na serwis. W ko-

ciele akademickim w. Anny zako czy-

a si  msza inauguruj ca 33 (trzydziesto  

trzecio ) warszawsk (o ) akademick (o ) 

pielgrzymk  metropolitaln . Oko o 3 ty-

si cy pielgrzymów do Cz stochowy ma 

dotrze  14 sierpnia16”.

2. „W Szczecinie rusza proces w sprawie 

nieprawid owo ci w ZUS-ie. Na awie 

oskar onych zasi dzie mi dzy innymi 

by y prezes tej instytucji, Sylwester R. 

Prokuratura zarzuca mu przyjmowanie 

od podw adnych i kontrahentów korzy-

ci maj tkowych17”.

W obu przyk adach nieruchome wargi oraz nie-

wielkie ruchy uchwy w czasie czytania skutkuj  

silnie skróconymi samog oskami oraz zmian  ar-

tykulacji nosowej samog oski , któr  dziennikar-

ka wymawia jako o . Brzmienie samog oski no-

sowej nie jest bezpo rednio spowodowane napi -

ciami mi niowymi, lecz raczej brakiem kontroli 

s uchowej oraz niesprawno ci  narz dów mowy. 

Brzmienie podkre lonych w przyk adzie 2. samo-

g osek o w wyrazach nieprawid owo ci, oskar o-

nych, podw adnych jest zbli one do u – tak d wi k 

zosta  zniekszta cony pod wp ywem silnego na-

pi cia w stawie skroniowo- uchwowym. 

6. Polsat News, Piotr Witwicki

Dziennikarz zamiast samog oski nosowej  

w wyg osie wymawia j  jako om. Takiemu spo-

sobowi artykulacji towarzysz  cz sto napi cia 

w stawie skroniowo- uchwowym i ogólna nie-

sprawno  narz dów mowy.

14 I. Soko owski, Dzie  na ywo, TVN24, 17.08.2013 r.
15  A. Dzi cio owski, Wiadomo ci, TVP1, 17.08.2013 r.
16 I. Kutyna, Poranek Info, TVP Info, 5.08.2013 r.
17 Tam e.



125Wp yw napi cia mi ni waczowych na barw  g osu i artykulacj  samog osek

„Min a 14, Piotr Witwicki, rozpoczynamy 

informacje w Polsat News. Awaria sieci trak-

cyjnej na trasie Pruszków–Warszawa-W ochy. 

Poci gi podmiejskie, które tamt dy je d (om) 

maj(om) do godziny opó nienia. Rzecznik linii 

kolejowych zapewnia, e usterka nied ugo zo-

stanie usuni ta18”. 

Napi ciom mi niowym cz sto towarzyszy 

szybkie tempo mówienia, co sprzyja skróceniu 

brzmienia samog osek. Silnie skrócone samo-

g oski wyst puj  w kolejnym przyk adzie. 

7. TVN24, Anna Seremak 

„Po wczorajszych starciach w Kairze noc 

w tym kraju w wi kszo ci miejsc min a spo-

kojnie. Protesty nie omin y jednak nadmor-

skich kurortów. W Hurgadzie demonstrowa o 

oko o 200 zwolenników wci  przebywaj cego 

w areszcie by ego prezydenta Mursiego. Wielu 

z polskich turystów, którzy dzi  wrócili z Egip-

tu opowiada, e nie czu o zagro enia podczas 

wypoczynku. Nie wszyscy jednak w tej chwili 

zdecydowaliby si  na powrót do tego kraju19”.

Brak ruchu w stawie skroniowo- uchwowym 

oraz niestaranna dykcja jest tak e przyczyn  re-

dukowania w wymowie samog osek. Dotyczy 

to po cze  dwóch wyrazów. Redukowana jest 

samog oska ko cz ca wyraz (przyk ad 8.) lub 

rozpoczynaj ca wyraz (przyk ad 9.). 

8. TVN24, Marta Kuligowska 

„Nikt nie ucierpia  w po arze szpitala cho-

rób p uc w Orzeszu na l sku. Kamera termo-

wizyjna pomog a stra akom ustali  jego ród o. 

Pali o si  mi dzy poddaszem a 3 pi trem. Sp o-

n  strop. By o bardzo silne zadymienie. Na 

szcz cie nikomu nic si  nie sta o. Na czas po-

aru stra acy ewakuowali jednak 22 pacjentów 

i 4 pracowników szpital(a)_akcja by a trudna 

ze wzgl du w a nie na du o dymu. Utrudnia-

o to mi dzy innymi lokalizacj  ród a po aru, 

dlatego trzeba by o u y  kamer termowizyj-

nych. W tej chwili trwa rozbiórka miejsca, które 

si  pali o, by wykluczy  inne ród a ognia. Nie 

wiadomo dok adnie, co by o przyczyn  wybu-

chu ognia20”.

9. TVN24, Marta Kuligowska 

„Teraz przenosimy si  do Krakowa. Tam-

tejsza prokuratura, maj c w r ku przest pc  

i dowody przest pstwa pobicia ze skutkiem 

miertelnym, wypu ci a bandyt  na wolno . 

Kiedy wreszcie chcia a mu postawi  zarzuty 

po_(o)ko o 30 dniach, okaza o si , e m czy-

zna znikn 21”.

W obu przyk adach redukcji samog osek 

towarzyszy usztywnienie uchwy, co pozwala 

domy la  si  napi cia mi ni w stawie skronio-

wo- uchwowym, b d cego przyczyn  niepre-

cyzyjnej artykulacji.

Napi cie mi ni waczowych bywa te , 

wprawdzie niebezpo redni , lecz po redni  

przyczyn  embolofrazji (tj. brudów j zykowych 

typu yyy, eee). Ograniczony ruch w stawie skro-

niowo- uchwowym sprzyja powstawaniu nie-

kontrolowanych wokaliz w postaci d wi ków 

poprzedzaj cych wymow  wyrazów. Z takim 

przypadkiem mamy do czynienia w kolejnym 

przyk adzie.

10. TVP Info, Waldemar Dolecki 

„Ja mam informacje o pogodzie. Jak Pa -

stwo mog  si  domy la , b dzie dzisiaj pada , 

ale te  jest dobra wiadomo  – z up ywem dnia 

te opady b d  coraz s absze i powolutku pogo-

da zacznie si  poprawia . Ale przez najbli sze 

godziny takich intensywnych opadów mo emy 

spodziewa  si  g ównie nad Wielkopolsk , nad 

l skiem, tam miejscami przez ca y dzisiejszy 

dzie  mo e spa  nawet powy ej 30 litrów 

18 P. Witwicki, Nowy Dzie  z Polsat News, Polsat News, 7.08.2013 r.
19 A. Seremak, Wstajesz i wiesz, TVN24, 18.08.2013 r.
20 M. Kuligowska, Wstajesz i wiesz, TVN24, 6.06.2013 r.
21 Tam e.
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wody na metr kwadratowy, spore opady tak e 

w ca ej cz ci zachodniej a  do Wis y, troch  

mniej tego deszczu powinno spa  w woje-

wództwach wschodnich i w Ma opolsce oraz na 

Podkarpaciu22”.

Embolofrazje mo na zaobserwowa  w spe-

cjalnym programie stworzonym do analizy mo-

wy23. Wykres 1. jest zapisem fragmentu zdania: 

„Ja mam informacje o pogodzie. Jak Pa stwo 

mog  si  domy la , b dzie dzisiaj pada ”. Linia 

intonacyjna obrazuje embolofrazje licznie wy-

st puj ce pomi dzy wyrazami. 

Wykres 1. Zapis s ów: Ja mam informacje o po-

godzie. Jak Pa stwo mog  si  domy la , b dzie 

dzisiaj pada .

Embolofrazje mog  wyst powa  tak e 

w wersji krótszej, przypominaj cej wymow  

popularnych ostatnio ksi ek w nowej formie, 

czyli e-booków. Z tak  wymow  mamy do czy-

nienia w kolejnym przyk adzie.

11. TVP Info, Jaros aw Kulczycki 

„A jaka e-pogoda czeka e-pielgrzymów na 

trasie? A o tym ju  opowie nam Monika An-

drzejczak, witam ci  e-Moniko. Jak b dzie?24”. 

Nale y zaznaczy , e – analogicznie do po-

przedniego przyk adu – napi cia mi ni w sta-

wie skroniowo- uchwowym tylko po rednio 

przyczyniaj  si  do takiej wymowy. 

Wp yw napi cia mi ni waczowych na ar-

tykulacj  obserwujemy w wymowie wyrazów 

stanowi cych po czenia przyimkowe, np. sa-

mog osk  a z nast puj cym po niej wyrazem 

rozpoczynaj cym si  tak  sam  samog osk , 

czyli te  a.

12. TVP1, Leszek Krawczyk 

„W czasach zimnej wojny obowi zywa a 

doktryna Reagana, któr  prezydent wy o y  

w charakterystyczny dla siebie sposób „my 

wygrywamy, oni musz  przegra ”. Dzi  wiat 

nie jest ju  tak czarno-bia y, aaAmeryka po-

trzebuje Rosji tak, jak Rosja potrzebuje Ame-

ryki25”. 

By uzyska  czysto  artykulacyjn , wystar-

czy by delikatny ruch uchwy wynikaj cy z roz-

lu nienia w stawie skroniowo- uchwowym. 

Podobn  sytuacj  mo na zaobserwowa  

w wymowie po cze  przyimkowych, w któ-

rych dziennikarze nie rozdzielaj  przyimków 

w, z od nast puj cych po nich wyrazów, które 

rozpoczynaj  si  samog oskami. Oto przyk ady 

takich realizacji…

22 W. Dolecki, Poranek Info, TVP Info, 26.06.2013 r.
23 Jednym z wielu pakietów software s u cych do przeprowadzenia analizy d wi ków mowy jest program o 

nazwie PRAAT, którego autorami s  Paul Boersman I David Weenink z Institute of Phonetics Sciences of the Univer-

sity of Amsterdam. Program ten jest cennym narz dziem do analizy sygna ów mowy. Zob. P. Boersman, D. Weenink, 

PRAAT 2001, http://www.praat.org [10.05.2012 r.].
24 J. Kulczycki, Poranek Info, TVP Info, 5.08.2013 r.
25 L. Krawczyk, Wiadomo ci, TVP1, 8.08.2013 r.



127Wp yw napi cia mi ni waczowych na barw  g osu i artykulacj  samog osek

13. TVP1, Micha  Siegieda

„Ju  teraz na poprawie w innych (winnych) 

krajach, Polska te  mo e zyska . Ekonomi ci 

podpowiadaj (o ), e to jest dobry czas na szu-

kanie nowych rynków26”.

14. TVN24, Marta Kuligowska

„Tragedia na mecie »Biegnij Warszawo«. 

Jeden z uczestników (zuczestników), m ody 

m czyzna, zas ab , jednak mimo pomocy ra-

towników oraz uczestników biegu zmar . We-

d ug organizatorów pomocy medycznej udzie-

lono mu natychmiast. Innego zdania s  wiad-

kowie, którzy twierdz , e na karetk  czekali co 

najmniej kilkana cie minut. Ich zdaniem ratow-

nicy, którzy pomagali zawodnikowi, nie mieli 

adnego sprz tu ani leków27”.

Napi cie mi ni waczowych prowadzi 

tak e do zak óce  p ynno ci mówienia. Mamy 

wówczas do czynienia z nielogiczn  segmenta-

cj  tekstu, wypowied  jest podzielona niemal 

na pojedyncze wyrazy, w których dodatkowo 

dochodzi do sp aszczenia samog osek. Przy-

czyn  tego zjawiska jest brak ruchu w stawie 

skroniowo- uchwowym.

15. Polsat News, Pawe  Sikora

„Do mistrzost(w) Europy koszykarzy zo-

sta y dwa tygodnie, a nasza reprezentacja gra 

coraz lepiej. Z kompletem zwyci st(w) wygra a 

turniej w belgijskiej Antwerpii. Najpierw poko-

na a Izrael, pó niej pokona a gospodarzy, Bel-

gów, wreszcie wygra a na zako czenie wczoraj 

z W ochami 82 do 7928”.

Brak p ynno ci mówienia mo na zaobser-

wowa  tak e na wykresie stworzonym w pro-

gramie PRAAT. Du e przerwy w ci g o ci linii 

intonacyjnej wiadcz  o urywanym sposobie 

mówienia dziennikarza. Wykres 2. ilustruje za-

pis fragmentu wypowiedzi: „Najpierw / poko-

na a / Izrael, / pó niej / pokona a / gospodarzy, / 

Belgów, / wreszcie / wygra a / na zako czenie / 

wczoraj / z W ochami / 82 / do / 79”.

Wykres 2. Zapis s ów: Najpierw pokona a Izrael, 

pó niej pokona a gospodarzy, Belgów, wreszcie 

wygra a na zako czenie wczoraj z W ochami 

82 do 79.

Widoczne na wykresie du e przerwy w linii 

intonacyjnej oznaczaj  zbyt cz ste pauzy po-

mi dzy wyrazami, co jest zwi zane z nieumie-

j tno ci  poprawnego frazowania przez dzien-

nikarza. Dodatkowa trudno  wynika z napi cia 

w stawie skroniowo- uchwowym, cho  nale y 

zaznaczy , e jest to po rednia przyczyna takie-

go sposobu mówienia. Dysfunkcja mi ni wa-

czowych, która wyst puje nie tylko w przy-

padku braku synchronizacji w funkcjono-

waniu uk adu mi niowo-k ykciowo-kr ko-

26 M. Siegieda, Wiadomo ci, TVP1, 8.08.2013 r.
27 M. Kuligowska, Wstajesz i wiesz, TVN24, 7.10.2013 r.
28 P. Sikora, Nowy Dzie  z Polsat News, Polsat News, 20.08.2013 r.
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wego, przyczynia si  m.in. do bólów g owy29, 

ma tak e ma du y wp yw na jako  wymowy.

Przedstawione przyk ady wiadcz  o no-

sowej barwie g osu, zmianach w artykulacji 

samog osek, a tak e o zak óceniach p ynno ci 

mówienia. Zwrócenie uwagi na ten problem 

mo e si  przyczyni  do znacz cej poprawy 

wyrazisto ci, komfortu i brzmienia mowy. Jest 

to szczególnie wa ne dla osób, które pracuj  

g osem.

29 P.H. Dupas, Dysfunkcja czaszkowo- uchwowa…, dz. cyt., s. 23.


