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l \ euľopsychologla amuzJ1

Wprowadzenie. Problcrnaľyka

rozpoztrać w gľupic słyszarryclr ctźwięków powszcchnic ztrarrcgo lrytrrlttl plti-
;wcgo lub rlie potrafi wykorlać rra insrrutnencie utworu nruzycztrcgo poprzccl'

ów (koĺelatów) amuzji w ľóżuych jej wariantaclr. Pĺoblern (P1) możua wyĺa-

w Postaci llastępującego pytatria: jak clziała nrózg osoby z anrrrzją? Biorąc pod

lcm arryktúu jcst cl)arakťcrystykĺ parologii lrctrľĺlkogrriLywrlqj, zwltttcj ĺĺlll-
, tra poclstawic wybrarrycll baclań i konccpcji. Aurtlzjajcst typtlllt wľĺrlzĺrttqj ltrĺl

clysftrrrkcji arraIizy syguału mllzyczllcgo. osoba z arrrttzją tticjcsl' w stallio

że alrruzjajest formą patologii pozlrlwczcj tnożcnry spodzicwać się oplstl

dobĺze uyóviczonego_ w litclaturze tratlkowej oraz populanronaukowc.J
ją różne opisy przypadków osób z amuzją, które ujawniajĄ silrry związek

iędzy deĺektami Przetwafzauia muzyczlrego a jakością Ącia i dobrostanem
(por rrp_ Sacks, 2009)' Pomi1ŤIo postępującej wiedzy i liczr'rych badaír

tyln zakesie anruzja nie zawszejest przedĺniotem analiz w opracowatriach dory-

rreurouauki słu6fuqg7ej (przykładowo - Schuupp, Nelkeĺr, Kirig, 2011).

Z perspektywy ncuropsychologiczrrej ferromen amuzji wskĺztrje nł dwa

problcmy' Pierwszy z rrich - (P1) _ doryczy mózgowych mechani-

ĺlrľrkcjorrowalrie rrrózgowia osolly z z:lclxlwltllylni ztlolrrościarni



Ż28 l'iĺltl' i\{ĺľkiclvicz

Pl zctw;lrZ:l I l iil sy!]t l:l ll l lll tlzycz l] c!a() ()l'az ()s()l)y z a t lr(l7.ją - w r('Il sposó[) 11Żyskx l l

oclpowirrlź l]a pytxl]ic' c().jcst 1)c1llol()gicZltą ptlclstewą c1efi'k|u zwaltcgrl olllllł

cyficzttyttl koglliryĺl'rric i trctlrolraItlic, czy tt'ż wsp(llwystqpujc z tlartlzig llot1'

triotrylrri rlcficytalĺri' rrp' w zakĺesic pcrccpqi' p:rllliqci, rlwĺgi i firrIkĺji język

2002, SrygiIr iiri.,2()04; IJagocll_t, 2005) l)ozytywlIc rĺlzwiąz:tllic prĺllllctlrtt (l

wskazujc' zc przęLw.rrŻallic syg]rrlLl IrrLlzyczncgl oc1ll1łva siq w tnoclrrlalllic zt

qatlizĺlrvanyclr strukttrraclr llŕrzgilu'ia Itrb zc isĺtiqi: coś rł' rodzljtl trruzyczltľ

nlŕlzgtr, wyspt:ĺ-1;rlizorvarrc-go tylko iwylączrlic w clzicclzirIic lutlzyki (poľ' l'c'ľľ

C]oltlrcalt,2()03; Tillrlarru i ilr 
' 
2010). Ncgltywrlc rozwiązatlic proll|clntr (l

Pouwx]a sidzić' Zc tlrodLllarl1y lllózg nrtlzycztty jcst fikcją k-rlrctyĺ:zrlą ltlll

kcje tonalne) sygnału' Täka orgaIrizacja odb1'wa się w sposób automaryczlry
: dotyczy dźwięków mowy. Na podstawie badań zcspołu Janaty (Janatä i il1.,
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W'modularnym n]odelu PereĽz i Coltlreaľta (2003), opartym rra arrali_
zachowań pacjentów po uszkodzeniu nrózgowie, PrzetweÍzalric rĺruzyczuę

iza sygnalujuź muzycznego przebicga paralelllic (3) wdwóclr poĺlsysteinach.
z nich (4), zdauiem Peretz i Colthearta specyficzny dla Plzeť,łraÍzaiía

, Peretz i Coltlreart sugerują' źe lnożliwym neuľoanatomicznym subsüa_
modułu tonaltrego są PrŻeduie struktury kory przedczołowej' Uszkoclzenia
modułu mogą powodować m.ilr' brak zdoluości oceny pocĺobnvch melodii

iny deficyľ pamięci dźwięków. Drugi Podsystem (5), rrickolrieczrrie spe-
tlla przeťwaľzania muzycznego' zajmuje się aspektami temporaltrynri

1. Model przetwarzaIria illŕtlrIrracji ĺtluzycztrej
Zródlo: Percrz' Coltlrcärt (2003). Adaptac.ja wlasDa Żmodyfikowana Da uzytek

artykthl. Kółke 1_8 orez róźnice ww1pelrrreniu ralnek- opis w teKcie

i.1:rkic strtlkttlľy trllizgowil są kltlczĺlwc (lla pl zctw]rŻalli:l tlrrtzyki? Pĺtllllcltl tIl się ocl aĺralizy aktrstycznej sygrrału (rys. 1, kółko 1). Na tym etapic
r:i ' (l)2) tlotyczy spccy1lki ĺrlluzji w<ĺlcc itltlyclr z.jawisk ueuroko9llitywl lyr l i do automatycznej ilrtcrpľetacji (2) dalrego sygnalujako sygnału o chł-
l)ľoblcIrl (P2) t]loźl)a sfi)rtntlł()\ł'a<1 llłstqpttjąco: czy łtl'lttz1ljcst zjllviskiclll s1 trruzyczrrytn, w oclróżnieniu ocl inĺrych sygrałów c1źwiękowych. Dalsza

r'rrych? Pr<lblcnr (P2)jcst arrłlogicztly c1o trtrclItrlści 7 ()piscll) llJtl]ry lI]r7Ji' ('Z , d.otyczy oĺgaĺizacji llreliczno-tollalnej (korrtur melodyczrry oraz
dcficytów przctwlrĺzlllia językowc-go ĺl cti()l()ĺaii nrózg()wg (por. llp' Il-ricĺlctii

p1Zct\,VeIzallic syla|llhl ]Jl11zycŻ1l(]go odlryrv:t się w ľozpľosz<rlttj sicci IlcLtl()llll (rytm, metrum).
l rt'j' l'v którt'j tĺxlk spcc.jl listyczrryclr rloĺlu1ćlw lnuzyr:zrtycIl l cĺlizująĺ:yclt

zltcIllllil kĺlrilIitylvllc wsPólwysl(ł)tUą lllrc1zit'j ogŕtlrlc systctlry' ltp. patrrięci rlpl

cyjllĺ'I i ĺirrlkt'ji ll lllĺ lľyczl lych (tlysktlsja zc stJlIowiskicI)) Itlodtllaľtlylrr, poľ' l

l)llrr11l:ls, llilkcy' 2(X)7; Silkirrrti iin.' 2()09; Särkänlii i irl.,2()1())'

W lrľĺyklllc sktL1lillltr się zls:ldlriczo tra pľoblctlric (l)1), ale będę tcz łll
wltl zllgłtlllictlilt z zakrcsrt ploblelllu (P2)' I)lall Lcksttljcst tlxst!'PlÚący: Po
tilu''icllitr I lclll okoEIiLywllych nrtxlcli pl'zctwaľz:tl lil irllilnnacji lrltlzyczllcJ (pkt

plzcjcłę ilo clrarakterystyki typo]ogicŻl)cJ i cli;rglrĺlsLyczrlcj zjlrviska att

(>kt 3 7). W koírcowcj cŻęści xľtykułLl (pkt ĺ3) porllszq zagacllli,.'rlic lllocltr

lmrzyczncj.

2. Przetvvatzaĺiie irrÍbrlnrc1i n]1lzycZIlc'I

ĄlruzJa .jcst lrcgaLFvlryrTI odpowicclllikicrrl ('Żťĺl)(. (1J lllĺlżctlly llltzw.lt' lllll

(podoblrir: Jcsl w pruyPrdktl agrrtlzji i glĺlzji), ;t rvirj' zrllllllll(ĺ'l4 |)lZc1wilľŻill

ĺr1bĺrlracji muzyczlIcJ Z rć)ż]rycb badlŕl wilttlĺllllĺl, żt' tltkit' 1lľzcĺwltlzllllir'.jcst zlĺ

żolryll proccsctrr, w ktŕlrylrr trczestlIjcZł ľĺ-lżlrL' lirrlki jt' kĺlĺ!lltywllc i strLlktll

lrrózgowia Qlr.ilr' ltretz, ()oltllcxrl,2003; l(lĺ'lscll' Siclx'l,2()()5; l(ĺlclsch,2()1 l).
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Ztĺ gallizĺlwrlly w ollll Iliczllt'żrly(]lI l)(XlsysĹcll)xcI) sygllłł llloźc kory słuchowcj zajrnują się detekcją baIwy dźwięku, glośuości i położerria

nic ((l) zr-lst:lc'}rlŻcNVoIŻ()l)y w lllzic rlllttyc)l w lcksykollic llrtrzycznynl (7) lĺl 2 kółko 2)' Lrterrcje opisarrego plocesu tworzcÍria Pierwotnego pelceptu słu-

zostrć pcxłc1ĺtry alliilizic.lĺi'kqvlt('i (8). l)ziqki tcl]]1i Pcwllc lrlelo'l1c so r( osrylqjąw glanicach 10 100 ms od rozpoczęcia ekspozycji bodźcowcj.

PoŻllaw)lle) ll()wc llrclodic zĺlstajq zapislltlc lv lcksykollic, l wsŻysLk!('

Ją wartości cllroc.]olrallrc_j-

Kolejlre fazy przetwarzalria sygrralu akusryczlrego przebiegają względrrie rów-
i obejmują tworzetrie fornry_figury (Gestalt) dźwiękorvg o.az aktywizac;ę

Prlza wyllliclricllryrrli clclrlclrt3llli l]lo(lcl l)crclŻ i(illtllclľt;r Zilwicri llll ięci echoicznej (sensoryczlra panrięć sluchowa) (ryc. 2 - kółka 3 i 4). Tä ostaĺ

krltllprltletlry ilclłc.jc' lrp. 1rlo(l(1l t\vorŻ-clliil plłlrLl w()kir lI l ('ĺ](), li ll;rst{Pll]c śl) ĺl ĺunkcjorruje w zakĺesie laterrcji 100 200 ms i prawdopodobnic jest zlokalizo-

wl] ()Iaz Lr(lŻixl patrlięci esocjacy.jtlc'J ltrb rllodtrłów ŕilrrol<lqicztlycll w pľzt't la wokół kory słuclrowej oraz w brzuszno-boczlryclr obszarach kory przcdczo-

rz.]liLl l]lrlŻycŻ])ylu. Icll tlbęi:ll'lść pozrł'ala krcśli<1 iLltoro1rr Pr ŻcdstawI:ll (obszary Brodmanĺn 41,Ę,52, 6, 44, 45). Z kolel Gestalt mu zycŻl1y polęgÄ.

l)lodťlÜ Ióż1lc scct)al itlszc koglrityrł'lre rv kollrekścic allĺlizy illŕilrllllcji llrtlzył' proccsach separĄi i grupowarria (ĺlp' melodyczuego, rytmicztrego, Przestrzclr_

rte.j' Z tcgo lllodclLl wylrika' źc PľZeĹwłrzir]lic ruelicŻIlo tollalllc olez ) sygrałów w scenie slrrclrowej (Bregn-rarl, 1994)' Z ĺ6żlych badań (por-

llrLlzycŻrly (zlcicllrlri<rlrc ollszarry 4 i7 rv ľarrrkaclr lla ryc' 1) są spccyticŻllyli

nlcx]trlanii ]rlllzyczllyllri (polrrijellr tutaj tekże spccyficzlry lt]t]zycz]ric l)]o(h

śpicwtl)' Illrlc llloclLlly (5 oriZ 8) ll1ogą być spccyficzrric lll11zycullc' a]e zĺ1altir't

])cl ctz i ( ]tlltltclľtll Jcst t() kw(-stie pĺzyszłych usirlL--ŕr crrtpirycztryclr'

Il:rl tIzit'j llt'rlľrlkLlgtIiL,lrwttic clpľllcĺrrvllry lrrocl'.-I PIzetwilľza]lla nlt1Życz]

l ĺlĺlkl;ltllliĺ'j 1lL'l'cc1x'ji llltlzyczll('J' sĺi)l'llulowai Koelsc1r (I{'"lĺ':lsclr' Sicbel,2Ĺ){

w('ľsill 
'.ilklllillIŻ()w',,,', 

11,;('Is(:ll, 2011)- Szczcgóllra wartość tego tr'roclcJtt ptllt

ll:t ĺ'lr:tĺ:rkt.l'ystycc czllsLlwg (E[Ci' Elłl)s) i stĺrrkturallro-fullkcjolrallre_j (ĺMl

l)flx1'sll l)l7c(lvill'Zltllill syutrehl lrruzycŻllego- W przcciwicírsrwic c]o llIoc]ullrľl

7()ľt('llt()\Ą/llll('g() lllo(lclLl l)crcLz i c]olthcatlx (2003), rĺodcl Koclsclra zakłarlĺ'

1lllszczcgLilltc rlloĺ1tl1yobok ltltlkcji lrltlzyczuyclr nogą takżc obsługiweć ĺilrr

c jc.lqzykowc.
\M ruoclclu Koclscha (2011) Proces Percepcji rnttzyczrrc.i rozpoczylra srQ (

PrzcĹlLl\^/l!!ow(j tľltls)rcji rvaľtości syglreltt tra wzory lcakc_ji rlr'--tlľtlllalllycll w ílił

l]]aku oIaŻ w słuc]rĺlrł1'ch ściczk;rclt plria lllózgu l wzgóĺz' ()zĺs tlkil'j l'cll'r

rłyllosi 1,5-10lrrs i Pozwali lril wstęPl)ą dctckĺ:jg czq'sĺltlirvtlści' witllllll' 1xllĺ

zctria i tratężctria sygllalll (ryc' 2 kólkĺl 1)- Nlstĺ;1;llic l;y!]llJl 7(]stlljc l)ľŻc\l't;

tly (lo wicltl obszirrć)w koly słuchowci (l]A4]' lJ^ł2' l}A52) tlllrz rlrl.jl1tlcl rlłl:

trl iĺłclałowílLyclr i rlo pr-zcclrricJr obsuxra)w ktlly 1lľztrlczrllĺlrvl'j' S1lĺl(nitl ĺ'óżrlyrll.

tultkcji kogrritywrrycll realizowarryclr przcz ĺ'l'sz:tl'y kĺlly slrrĺ llĺlwt'; l)(xlslilwll]i

r'vr z tlLcll doryczy zdo1ll,lści PlŻckszti]lcctlir wIltsrrtlśĺ i 'tkttstyĺ u rly' ll w l)('t'ťll('

sluclrowy (wys,lkość c1Źwięktl' clrronll) LJszkrxlzĺ'lll'r (''l'rlstľ''llll'' ltlll tll''twł

sttolrlrc) w obsz]Iacl] Pięrwot]lE kor1 slrtcllĺlwt'i llt,l1",1 1xllvĺxltlw;tĺ'r.vllrśrlit'llr'lil

cyty PrzcNvatŻa11ia w zekrcsic wys()k()ś('i clźwit;kriw i t'llt'rlrrly (1lrll' Illllrlslttt

i irr.,2000; Zatorrc,2O01; Jianro iilt'' 2(X)2; z'l; l(rx'lscll' 2()ll)' |'ĺlzll ryl

2011) wytikr, że kluczową strukturą lreuroalratomiczlrą dla analizy sccny
i segregacji syglrełówjest íIagment asocjaryjnej kory sluch owej, tz.łv. pla-

tempoĺale (płaszczyzlra skrorriowa' skojarzeniowy obszal słuchowy).

2. Neurokoguirywuy model perccpcji rnuzyki
Źródlo: Koelsch (2011)' Adaptacj a w]asna, ŻmodyfikowłIra lr:l Llżytek artykulu'

I6lká 1_9 oraz lololizacje neuronalnc - opis w tekście
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Z l)l7(.l\rilI7'll)i(.lll (v|)ll (;( \l.ll( 1r.st (t lilt. l)()\vlil7Jll;l .ll)1li7a ill Lcr wa ł( )\,V'l

i lllrrlziL'j \Ż('7('1](il()\,il rllltIiz:I llkllĺĺl,l,,v rll:lz lllt llĺlIl (l.y< ' 2 kŕllkĺl 5)' l,r:lĺ,
clrlpocĺĺlllllylll llcttloIl'lIllytlr krllt.l;Itt.lrl r'rklr ll 'rrl'rllz \.l \lr(lktllly 7irówll() sk|,'.
rliorv,.:'_jak i tlĺllIIc 1lľzcllczĺl1tlwr'' ( )llsr ľ,,,,,rr.jlt L,'llst Lrr,r'll,;l ll\/l'(xll(.lllll lll()Żl,ll
wskeŻĹUe lli klrtczĺl,"vl1 ľolę rylllcj ĺugśĺi Lllltu'(.I,r) ga)I||(..() Ż.lkl(;lll 5klLllIl('l"\'l.llll
lv pt zctrł'ĺrzlliirl kclllttll tr tlll:lĺxlyr:zttcgll rlľlz lrl--ttstl<lltlli('])].lsŻ(7ylllv lli('skl(l
]ll()wq \v Ż:l]\1r.ll)s()\Ą'ill)(:i ll]lxliziĹ- il) tcIwxl()wĺ' j (]'ićecois (]llrrlr'cl i ill . l(),]l1,
l)ĺ t Lr-ľsĺll l i ill., 20l)2; Perctz, Złtĺ lľI.c. 20()5; z;r. l(oclsclr.2()ĺ1).

KoIc'jrIy ctap Pt.7cĹwxlŻallia llllrŻyczl)a:go w 11]o(lc]tl I{lx.]sclll clĺltvczy syll.
t]ksy Loll3itrL'j (lllrrtlillliczllej) oI.aŻ sZczclaŕ)ľowy(:h etlĺ1iz człsĺlrłycll w zakIc'

w;lliic stľtrkĹrlĺy tllrlzycztlĺ'j. llóźlri: blclrllia rv5|iez1lją ]l;ł \\'ięksŻc hrctl,.1,.. rr' ĺyll,_'
zakĺcsic (130 .l()() rlls) iisttlttrą lolq (1ol]lc!]o 7akrqtu czolctrvcqo (ĺĺlrLsĹt,llIĺlrľ]

w ]])llycll. l1tcl r lllzycŻl rycb j trż proccsicll' ltP \'v PľzcĹwxlzallitl syrrtlktykijt;zv.-
kĺlrvl'j i sck,'vcrlĺ.ji llroĹ()rycŻrlyc]l. Ptlze }JA .ł4 tlkżc. itrtlc obszaľy o,lpor^'l.,,l'4'1
Ż:l l)l'Żct\Ą]ilľŻitllI('s,l,'Itiksy lrltlŻyczlri gŕlllllt częśc. r'viĺ:czkorv;r tlolltcgĺl zakľl;tl1,

r'1'1 i ĺlziĺlltrliclll stĺgcľLrją, żc tlkźc rv prz;1)lclkrl pll zĺ'rwłI zltI li;l ll)ll7y( 7tk'l]l) l\(Illl]ĺ
lllt('.1clcl)cyjllc zr,viązki pollliędzy pŕlźIlytlli prĺrr'słllli 1x.lĺr 1l, 1l ĺllrlzyll i rvr.zr.5"
llyll]l pl()('L'sel]ll ol.glll)]Żagl nlobiJcŻ]lcj (pllltllll"ł:rllic lrrr llrI). lr' \ÝYl'l\llI'l lll.lll
rikic cĹckĹy.jxk ilkq^ł'lrośŕ oł)sŻ2la)w Pl.Żc(l.(l( ll()Wy(.ll tl lli rlllslrxr llllr ll'l1'1, yt ll ryl_
kltllr.vĺlľLlfbftcpiłtlowťgollrbLl1rl)iL()ľó."vslLlĺ.ll'l1.1ryrlllll\\()l(l!!'\r()L'l||l}(ll :

( )stllltie kollrpotrcltry pr'rcl-1lcyjllcĺlĺ l l)l /(.l\'v Il/.llll'l lllll]/ !( /ll('ll) '.v llllxlt'_'.

sic ll]cĹnlll] iľytlrliki (ll'c.2 kólko (l). Iitiktcrlr takicgĺl 1lľllccsrl jcst lilrlllrl..,' w zakresie specyđczności PrŻetwarzanie sygrralu muzyczrrego. obok modelu

lrl Kĺle]scll:r (20J1) ĺl trłłll-zt-llic zll;lr.zt'lli,t lllll7!( /l)(.'ll (ly, -, l,',Ilrll)) rll.lr Coltheart, 2003).
rcikc.ic cll)oĹ:]ol]l]lrc. Pro('s lrttĺlillvlr r r ilt st.rll.llrĺ1l'l llIll/f( /ll(.] (ll'l,, l(l!ll'l()l
afi:kqłvllĺl clrloc'jĺltllltlcj ľoŻP()cŻyll'l \ll; ĺll,/ lll \!l /l ''ll}lll l l'r1'lr ,ir rt'Lĺ.ji cĺ'tll

Neuropsychologia amuzj i

dźwięków i przebicga przy pozostałych elernentaclr przctwaľzarria
ĺ]zycznego_ Zdaniem Kocschla część clostęplrych danych elnpiryczrrych (studia

) wskazuje ĺn silne podobieństwa poniędzy semarrryĘ językową i seman-
]i].vŻyczną' Jednak niektórc studla \łskazują na speryficzrrc reakcje (N5)

przetlvalzarria informacji muzyczrrcj, co stlgerujc Występowarrie zjawi-
tworzenia zi^czenia wewrlątrznluŻyczllego. Korelatami takiej sPecyficŻnej

są zlozorre źróclła w obszaraclr skrotriowych (BA21/37) i czołowych (tyl-
obszary dolncgo zakrętu czołowego).
Pĺzedstawiolre modelc przetwarzania lllllŻyczrlcgo są istotlre z perspck_
tleuropsycłrologicznej. Przedc wszystkirrr z obu nrodcli wyrikr brak zgo-

mamy model interakrywlry' wskazująry rra liczlre powiązania atrali-
l"l1gzycĄ7cj z ane.Iiząjęzykową lub nrotoryczlrą. Po clĺugie , wartość tych modeli

ĺeuroanatomicznyclr lub neuro|unkcjonalnych koĺelatów Jcst to o tyle istoť-
źc deficyty przetrłarzania infonnacji muzycznej Pochoclzą z clcfcktŕlw tloľnlal-
działającej arclritekury neurokogniťywuej. znajonrość takicj aľchitckhlry n [o

I lnodahrości słuclrowej, brak deficytów nrotorycznych i zachowanie ogóhrej
|i' Ąĺuzję od itrnych rypów agrrozji słuchowych wyrónia jej odniesie-

czyi zaburŻol]ę plzctwarzanie ĺnLtzycŻÚe' osoba z amuzją rrie jest w stanie
lu. prawidlowcl odebrać, wykorrłć utworu lnuŻycznego. Täka osoba rrie rozpo-

|aje melodii, które wcześrriej rozpozna.wala' i naclal zachowuje zdolność rozu-
mowy' rozpoznJwania zlrajorrrych głosów orrz dáľięków środowiskowyclr

Zakĺes amuzji ujawniają jej różĹe wy. Podstawowa typologia dotyczy gelre-
dyslurlkcji. Gdy clcficyĺ lJrŻetwarzania muzyczncgo ujawnia się wczcśnic

Że wskezirrlicIrl lllL |l.x\Ą,y 7iklct, l}Ą 44). Wsk:rzalre strukĹt]lx ucŻcstltl(:Ży Llh7ĺ| lra wskazaniu fuirkcjoualrrych elen-rerrtów przet'VatŻaĄia mvzycŻ\7ego oraz

czĺllĺlwci''ĺl. 1;lzL'llllic ĺlllszltty gól lrclao zxk].qLu skltllliowcgtl, tlllszrry Llrzuszll11. wyżej opisane modele, pozwala na bardziej prccyzyjrrc wskłältic spc_ktlľy 1lľz11i1'7,1|111y,.j (1lĺ'zcgli]cl. I(oclsch, 2011)' 
. dehc),Ťu Pżetwatzania muą7cznego, w ťym lóżlrych r}pów anrLlzji'W 1lIzy1l.rrllrl l\'l(1,P(-ii stlĹlktLu liict4ltl,.łycir, lriczllxrryc]r iull llicĺlczcklwr,:

rlyr'il ĺIl,lzr' r'r,l.1t zyL'rir; l).(X1's sĹnlktL]rillIq] ľc lllalizy i kcĺckry pcĺĺ1''1lov,aliq lirzy'
(rvc' :l k(-]Ik,) /).'liki 1lloccs oĺlllyrva się z LlLcllcją 600 900 llls. crl lvsk.zLlc Ilł
\\'y\l!'ĺ\l\\',llli('\1('{(\Ą'xlly.ll ĺĺlp rĺou,ll ĺcla<ji pcnriqclzy posirclltl:1 ,'vicclzą l lllftrl_llr'l. Typy amuzji i neuropsychologiczna diagnosryka amuzji
l1.1 Illltlzt rnll1 lllzll tylll ittllc xspckly Pl.zctwlrŻjllli.l ]]lltuyczllc!l() (ryc. 2 l.,;lk,l ll)
Lltlĺyrz'1 lt''lkt'ji illlĺt)]l('llicz]lych lrrb irulrrlrrlologiczlly<.1l llll syqllly ĺlźwiqk,lw(,'
(lllllzyĺzllt') ĺllrz rvil hrllIlcgo (sylllLllĺcje) i l zcczywjstcľ,ĺ l llzilrlllllir ]lĺlrllľ stĺrrIl,t. jak w wypadku innych typów agrrozji słuchowyclr, waruukieln kotriccztryln

jako typ aguozji słuchowej jcst złożoną klasą różnych dysfurrkcji. Poclob_

llr'tlľtlkrlqllity,,vllc (przcglącl' I(clclsiJl. 201 1) lloLyczącc zrł'il1zkri,'l' 1xllllir;ĺlzy 1r l,, 1l amuzji jest obecność c1efektów mózgowia, brak uszkodzenia senso-
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w oIl|ogclrczic.jako ĺczultar wĺly Itrĺizgĺlwt' j oľg1lrllizacji, llletny clo crylliclrn z atl tt l'

zJą wŤodzol)ą. Gdy <lclicyt Pżctwĺľzelliil 11)tlzycztlcg().jcst wylrikielrr llp. uchĺtl

lrrb rtrazorł,egcl uszkoclzctlia trrćlzgĺlwił, w('lwczlts l)r()żcl]ty rn(lwić o alnuzji rraby'

tcj. ltrlra poc1stawowa rypologie obcjlrrtrjĺ: zakľcs ĺ'lcficynr. Allttlz"jl czllcil)wa wlł

źe się z utraą słuclru lĺrrzyczlrcgcl, llat()ltlli]st anrL]zJa tl]()rotyczlla tllożc t!awlllil'

l)iagrroza amuz,1i rłrynraga zastosowallie wysta|ld:lryzow:llryclr Irarzę<l';i

llaclawczych' W tyn kontekścic rrajczęściĺj wykorzyst1łvauą jest Motltrc;rlslll

l3ĺrtclia C)cclry Arnĺlzji (Monĺreal Batttry of Euallnlion oJ AlĺLusía, MI}EA; Pcĺ'ĺr,
()lralnpocl, Ilydc,2003). MBEÄ skłedl się z szcściu zeclali tnuzycztrych, cloly'

'ltn tyP anuzji jest wyrikiem llicťyp()wťĺ]() l'rlzwĺljtl lltózgtlwia' sktltkującyl

nl'ilr. dęficyten w zakresie prccyzyjllcgo ľ()Żlx)7llllwilllill zIllillll clźwiękowyr

w lnelocliacll (stącl uźyrvarry terlrritr.qltlrlrołl lľl !u'il'ki, xnť,' !olt d?dfircss) ' Zxkl

deÍicytów w rallraclr amuzji wľoclzotlt' j'!cst szcl'llki i pľzcllicgr rxl ĺlclcktów prlli
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(por- Jialrg i ill', 2012; pľzegląd: Stewart, 2008). Przyjmuje się, źe
izm amrrzji wrodzotrc.; lric obejlnujc lnodułu przetwarzarria teÍnpo-

aspektów mtlzyki (zob' ryc_ 1; por Hyde, Peretz, 2004; Sloboda, Wisc,
2005), chociaż moźe zaklócać zdoltrość synclrronizacji nrotoryczuej

Przel]leglem m!zycŻ11ym, np- podczas taŕrca czy gry klawiszowcj (DalIa Bella,
się lrp. w pcrstaci tltraty unrie;ętrlości gry lrx iIlstrtu1iclrclc llltlzyczllylrl. 2003; przcgląd: Pcrctz, 2008)' Szacuje się, żc amuzja wrodzona występlr_

u okoľo 4% populacji (Kaln-rtrm, Fry 1980, w Cliirraclr ok' 3,4% _ Narr' Srrtr.
rctz, 2010; bardziej szczegółowa analiza: Heury McÁ.uley, 2010)'

Badania ĺrrorforle|ryczlre (IJyde i in-, 2006) ujawrriły interesujące różuice
osobanri z arrrrrzją i osobami bez takiego deficyu' U pacjentów z anru-

czącyclr poszczegóIllyclr noclrrtów llrrzycztryclr skrlĺ' k<>rrttrr' iutcrwal, rytll1i'' zarcJestrowano zlEczną redukcjq istoty białej w prawyl dolnym zakręcie czo-
metruln i pamiqć. Pietwszc trzy karcgol'ie cloĺyczą lrreliczl-lycll aspektów sygrl!' 'läka rcdr*cja wspólwystępowała z ĺlefirytami na poziomic przetwarzalua

łu ľrrtrzycztlego, Iratolr_riast rytIrr i ntetl!1trr ()dDosŻą się tlcr czasowych Co ciekĺwe, u pacjcntów z alrruzją zaĘcstľowano takżc
plzcĽwarzaüia nlrrzyczĺlcgo' Jak rvidać, zada]rir w baterii MI3AE są ściślc powir1 tym samym rÔjonie obszary z uadwyżĘ substarrcji szarcj. I(olcjrrc baclaĺlia (Ilyclc
ZxDe z nlodelem ZaProPollowanyn przcz |)ęĺętŻ i Coltlrearta (2003, zob. ĺyc. l

Poc]czas stosowltria MBEÄ osoba llaclarla otrzynrrrje próbki dźwiękowc i o<l1lr

2007) wykazały upacjentów z amuzjązmniejszolq grubość płaszcza koľowc-
w Prawym doluy'rn zakręcie czołowym oĺaz w obszaľaclr pľawcj kory slLrc|lo-

wiacĺa lra zaclatre pytauia (np- czy dwic rrreloclie są idclrtyczle, czy ĺőżle', czy l'l j' Zdarriem badaczy taki wyrrik sugeruje \łystęPowarric malformacji korowyclr
lletÍllln (lwtlduiclllc jxk w marszu, czy tlóJdzielne _1ek w walcu). Ií zaclaltilttl patologiczne nrigracje neurolnlne), któ re zakhőcająrozwőj połączeń czoklwo-
(lotyczącycll panlięci rnuzycztrej osoba baclatla nra za zadallic stwierĺlzić. i stalrowią podstawę antrzji wĺodzorre.1.

próbka <lźwiękowa byla jrrż wcześlrie,j prczclltowal1a w trakcie baclaua. ĺtrtre badarria w koutekście amuzji wrodzorrej wskazują na redukcję sub-
lloclźcĺiw clźwiękowych (w standilrdzje MIDI) tlzyĺr'x11y 1^/ MI}EA.1cst clostę1: jl szarc.1 w lewym cloluyrrr zakręcie czołowynr, redukcję strukturalną pęcz-
lla strotlic lzabclle Peretz (zlkładkl MBLÁ sl;'łĺ.ĺĺl' http://wwv łukowatcgo w prawej półkuli iredukcję połączeír poniędzy prawynr dol-
nl.ca/plal/ľcscarch). MBEA.1est wykorŻysrywana w róźllyclr bac]arriach zaklęten] czolowyrn oraz obszarami prawej kory słuchowej' Wpowtązalrru
grritywrlyclr l odzlracza się sittysfakcjolrrÚącyllri wllstrościanri psyclron]ctryczt badania elcktroelrcefalograficzrre sugenrją, źe o<ĺmienna reakcia lra zmia-
llli (por' Vigrrolo,2003; Patcl, Foxton, Gľiffiths' 2005; Sch|atlg' 2005; Särklill

i in.,2009; Thon.rpsou, 2007; Perctz, (Jharrpocl, I Iytlc,2003).

tlźwiękowe rv mózgaclr Pacjentów Ż amuzją (głównie brak późrrych reakcji
P600) pozwala lra lrastępującą konstatację: wzglęclnie zaclrowanynr wczes-
proceson przeťwalzania inÍłlrnacji lnĺtzyczlej rrie towarzyszy ilrtegracJa

w formie świadonrego pelcepťu muzyczncgo (por.Jiarig i iĺl',2012).

4. Amuzja wrodzona

Amuzja ĺrabyta

t}'P detlcytu Przet\,'Ý1lrzania muzyczlrego powslaje wsktltek uszkodzclria mózgo-
trp. udaru lub uraztr. Badallia zespołu S;irkämö (2009) z wykoľzystatriem

stego PrzeFýVxrza1lla dźwiękorvcgo łz clll 1lllttliĺ;ĺ'i tlźwiĺ;kowtj ()ľllz PľoĹltl przeplowadzorre lla pacjentaclr z uszkodzeniaIrri lcwĺl- i prawĺlpółktllowymi
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wsktrťck t:pizoĺltr w tl;tlli(]y śľo(lkowci lll(iŻĺjtl, Wykilllly, żĺ: tr pnĺjr:llt(lw z ltnttt1|1l

(liĺrgrrozl M tIl'iA, zolt' pkt 3 w ĺľtykrrlc) zlkľr:s Llszkoclzcŕt <lllszlľów skľoltiĺlwyľll'

i c"oklwy,,l' Llyl zllĺrĺ:zllic wir;kszy, lliż w pr'z,yplĺlkrr pacjĺ:tttťrw llcz ltlllttzii' Dotllrt''

kow<l, taki wyrlik uic byl związarly z latcrĺlizacją pćrłkulową'

wczcśniciszr mctaanxliza wylrikćlw różlrych strrdiów lrcuroPsyclrologlť7n

rrych (Stewarcl i ilr., 200ó) umożliwita ustalcItic struktur sicci rrcuroualrrcj' ktťl:'

ryclr uszkoĺlzclrie wiąże się z występowaIrienr anruzji rlabytej (w zakrcsic sItl'

chu nlrtzyczlrego). Są to górrre obszary skrolriowe (typowo poza pierwottlą k(ll'|]

słuchową), obszary skĺotriowo-cienrieniowc, obszary wyspy i obszary czoľ<lwľ

z domilracją prawopólktrlową. W szczegóhrości atraliza konsek'łencji uszlĺ

dzeń nrózgowia sugeru.;e lrastęprrjące korelaty ueuronaluę dla

aspektów przeNvarzalria luzyczl1ego: (1) intelwały wysokościowc _

rre obszary zakętu Hesclrla (laterxlizacja PlawosLIouna w post_ánaliŻic

niowej lobektonrii), planun tempoĺa\e (p|aszczyznl skolriowa) i obszary sľyl'

cie mieniowo-skrorrrowego, (2) wzoĺzec dźwiękowy plaĺum t'emporale' st

ciemie tliowo-skrolriowy i przedlrie obszary górrrego zakrętu

typowo Po lczjach prawostĺolrnyclr, (3) strrrktura tolralna _ obszary

watrc w pĺłwcj półkuli: obszĺry asoc1acyjlle kory słuchowej, sryk

-skr,llliĺlwy, obszary wyspy_ plzcclllie olrszary gól ncgo z:rkrętu

i obszary wicczka czołowcgo' (4) tembr _ górlre obszary w pĺawym płacic skľr

Ncuĺopsychologia amuzji

1rrruzję r aprozodię w ptlwiązatriu z sclektywną apraksją t\,varzową i wzrokową
'ptlĺz z parafazjami forremicznymi (trudlrość utľzymertia prawirlľowego wzorca

słowa). Poza tynr nic stwlerdzono inrrycIr defirytów poznaw-

w tyln językowych. Neuroobrazowarrie ujawrriło ogrriskowc obszaly atro-

i hipopcĺfuzji w obszaĺach czołowych i skoniowyclr (w tyrrr obszary rłryspy)

prawej półkuli (Corrfavreux i ilr', 1992).

Interesujący w korltekście postępującyclr rr-rózgowyclr procesów degerrera-

'jest prą.padck wczesnej anruzji przed wysąpierriem pehlych ob.1awów

ji (l}arqrrero i iu'' 2010)' Praworęczrra kobicta z doświadczcrriern gry rra

ic i aktywna jako Ęryk nruzyczlry, trarzekająca na trudności przy
jakości wykonań rnuzycztrych, zostala podclarra szczegółowynr badaniom

iczrrym, dotyczącym tákże przet\,Valzania muzycznego. Poza

i zdolnościami pozrrawczymi i muzyczrr1łni (na poziomic mclo-

, rytlnicŻnym oraŻ n]eľrycznym) zaobserwowano dcficyt różrricowarria

i wykorrar'r muzyczIrych pomiędzy wersjami amatorskinri i pro[esjonahry-

i- Nerrroobrazowalrie ujawliło zmialry atroficzlre w obszaĺaclr skoniowych
czołowych, a późr ejsza analiza ncrrropatologiczlla wyklzala olrectrość m.ln.

tliku treurollów w tyclr obszaraclr, z poszcrzclliclrl nł plaü cicnriclliowy ZcspóI
(2010) próbrrjc wyjaśtlić zaĺrbscrwowalIy dcílcyĹ r(lżnicrrwaltia wyko'

w odtricsierriu do patologii skoDiowcj (ztnially w gtirllytll zakľęcic skrotrlo-

mogą powodować clefekt perccpcji słuclrowcj lrittausów w wykottĺwstwic

) lub czolowej (defekt furrkcji wykoIrawczyclr w zakrcsic poĺlcjItľl-
dccyzjr)' Niezależnie od tych spckulacji, z perspckt1.wy llcrtľtlpryclltll{l-

istotne jest to, że deficyt PIzetlvarzalria informacji mvzyczlx:j trrożc llyć
rriektórych prz1paclkach predyktorem proccsów demelrtywlryclr.

rriowynr, (5) struktura czasowa - obszary prawostronĺrc za zakętcm Hcscll

(perccpcja ilrterwałów czasowych), obustronne obszary zl zakę|en] Hescll

(pcrccpcja ryĺlLr), (ó) pamięć muzyczlra _ pĺzeclnic obszary górtrego zakľ';

skĺorriowego, prawcj wyspy oIaz lewostloĺrnie obszary przyśrodkowe i <loll

kory skrouiowej, (7) enrocje muzycztre pĺawc tyhre obsŻ^ry p|^ta

go, obszary wyspy i ciala n-rigdałowatego (Steward l itr', 2006)'

postępującej (por Seeley i in.,2008) ttra olrl clraraktcľ clyttlnricztry i wsPól\ły;:

stępuje z dcmencją czołowo-skroIliową (ĺr'|l))' v litcľĺrttlrzc przeclnriotu '1'ĺ_-

Amuz.1a czuciowä (recepcyjna),

6. Amuzja postępująca ekspľesyjna (motoryczna) i inne typy aĺnuzji

Jest to oc]mialra alnuzji uabytcj. Pocktbllic jak w przypł<{ku a[azji plerwotll a czuciowa amuzji, okeślana jako muzytzna gtuchota, polega na defiry-
rozpoznawarria znajoĺnyclr melodii lub ua utracie zdolności czytania zapisu

(Bautista, Ciampetti,2003) ' Ąmuzja recepcyjtra ujawnia się zasadni-

.",'yj.rt p."yp"d.k ó3-lenricj prawoľęcztlcj kobicLy, któľa poprzcdlrio była ś1lIt"l po uszkodzelriach obszarów skroniowyclr w obu półkulach (Sclruppeľt i rn',

waczką w chórze- Zaobserwowłutl (przcz okrcs 9 l:rt) Powolllic Postęptlll|( . Ten typ amuzji może także doryczyć ilrnyclr niź melodyczno-dźwiękowe
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l)f7('t\Ą/'tf71lt l lil ľvtttl t t otlllosi się clrl tt trdllości \\'y('k\(l 'l ll( )w'l llI.I 1lr I ls Lr llluzyc'zl

1lJ 7 wi('l()P()Żi()lll(lr'voj stľtlkltrrv llltrzyczllr'j. N:tl,lllll'tsl llir'rĺ'r.tzli'"rrlśc' illtr
cyjtI:t spl'tlrvlrlzl sig clĺl tltľ:rLy Ż(loIr)()ś('i klxl,',,'''Illl l l llltt'l1lrl L:rr ji w:ll5Lwy 

I

Ż()(ly(]7Il('J tltrlrvy- Wtctt sp()sa)b'l'irolllps()Jl (_)ĺ)()/) 1llrrr lz'r z;rllL's.ttltLrz.1i

llielljl i ]('pl()LlLlk(.il stľlll'tlll_l,\,tltri.ŻIlych 1ĺ,yIqczlIir' w Ill,xlrllIĺlści slLtr Il,lrvĺ,I

(:rľ1'tlrriĺ). l)ot]ltktllvLl strł,i,.'l11zoIto tl pacjclItĺ llltlirl kĺlrvlllą lliizję przĺ.lłl
(l7eI)i()wą. ]]i.'7lllczllc postlci łlc'ks1i. iglĺĺii i ikalkrllii tlt'ĺz t1t'ĺicyL 1l'rllli
wcrbilllcj (irny plzprclck ;uytrrii. tynt rlzclll lx) llsTko(Lzcrriech obsz;ĺa Modularność muzyczna
5k]o]liow() ci.l r Iicl li()\ych prervt'j pŕllkrrJi. ztlll Wilsrltl' Pľessirlg, W;rlcs, 2()()':l)

'Wcľs-jl llltlttltyczltr. ĺ:zyli ltl llrzje ckspľcsyjtl:t. lviązc siL; z utl a tą zc{rlhrilś. i 
'1' 

lr]

ĺrĹykule), o elemelrty ľytmiczne i ilrtorracyjlte. Je szcze llÍląt)Pologię 5ugeru_
ŻcsPól stcwart (200ó), wyľóżniając - per aruĺogĺam d'o,ypo* 

"g,'oąl 
_ 

"rr'r'".1ępcyJ I Ią 
. 

(lťl'ctt lra poziomie pcrccpcyjlle.; rcprťzťlllJcji u*".,, -,,ry.r-brak iĺlclltyfikacji zuauych melodii) oraz amuzję asclcjacyjrrą 1"a.ho-a-l'cprczcllĺacje l-nLlzyczlre' brak skojarzeń muzyczl1ycl:, iderrtyfikacja zrrarrycrr
lodii llcz wskazaIria llp. tego, żejest to hymn państwowy)_

przetwaĺzanie informacji n)Llzycz\eJ ma charaktcr lnoclularlry, tzn. spccy-
y kognitywnie i ĺretrronalrrie, czy teź uiemodulalrry - struktuľaluie i fuIrk-
lrre zwlązany z lnDymi procesami neurokoguitywnymi? Pľzcdstawlarre
w tekścic zagaduienia wskázują wyraźuie lra rozbieżIlości w tynr zakrcsic.

ibadaczy przyjnuje opcję modularną, przyrrajrrrrriej dla wybrarlycIl pozio-
analizy mĺzyczlej- Przykładem może być moclel Peretz i Cuttll"".t. 1zĺlĺl3,

' ryc. 1 w artykule), w którym organizacja meliczllo_tolrallla jcst spccyficŻuĺl
PIze tlđalzanla muzycztrego. Z kolei w nrodelu Koclscha (2O,!.]', ryi. 2 w arry-
:) zadcuz konrponcrrtów perccpcji muzyczllej uiejest muzycznie spccyŕicz-
za wyj4rkicm rcakgi N5 (ERp). zwl4zanej przyprrszczallrie z budowaulcru
Zcrrta wew]ątrznltlzycznego (zob. pkt 2 w artykrrle) 

'
ĄrgulneIlfy lla rzecz modularnoścl pÍzetwarzalua muzyczlrego opierają

zasatJntczo na waľunkrch dysocjacji neuropsychologicz,'.1_' T"lo dyro..1"".'1"
żc lnieć charakter pojedynczy lub podwójrry vr...j" pi",-*r"" ctyso.j"qi pole-

rym, zc_osoba badalra wykonuje popr awnĺę zadallę 21,kto." .ę.J".r'tu-
eśloną íuIrkcję poznawczą t jedtrocześrric lric wykonuje pop.aw,rie 

'ada_Z2 reprezentującego odnrierurą |ulrkcję Log''ity-''|. z łj"i po,l-o1rr" ,'yro_
1a występu.;c wówczas, gdy osoba badalra A wykorruje poprawtrie zadalrre Z1

e zadatlie Z2, ĺlatomiast osoba badarra B wykonuje oba zatlania
profilem wykorralności. Zakłaĺla się plzy tym, ze u podstaw obu

íw tkwią odrębne funkcje umysłowe i odrębne meclralrizmi r'"u.o,'.l,'.
Kirĺle1 2003). lV ten sposób spcłlrieuic warunków clysocjacji (najIepie.1

wójnej) pozwala na wtrioskowanie o ochębnych koguitywli" *"" n.u.or'rl-
ľloduładr przc'twarzalria informacji okr.slorr.go typ., 1p."eglącl i allaliza kry-

Neuropsychologia amuzji

clzrltrc,j, typorvcl spľilrvaclzltrcj .lo u';tlst\Ą/ l)lZ('lw'lI/'lllI.I rllrvlĺ;kĺlw (1lĺll' 1lI por. Dauiluk, Markiewicz 2007\
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W clzicclzirlic PructwĺlŻ:lllil lllrlZycZllcg() Ż:lll(}t()Wilt!(). Ix)Z:l liCZllyllli |)l/y' wspólrryclr sieci lleuronaltrycb są badania Ileurofizjologicztre, wska-
paclktlrli prl.jcclyl l i:zc'j clysoc'jll<'Ii' LlrkżL: pľzy1lltlki 1ltxlwŕljrlt'i ĺlysrx'jllt'ji 1lĺlllriqĺlly.

altalizą rytllliczllą i lrtclir:zllą (ĺ,ii'gĺĺlis-()lrlrrlvcl i ill', l9()S; Ay()tt('i il)'' 2(x)())'

tra silrre interakcjc pomiędzy syltakryĘ językową i sylrtáktyk4 muzycz-
oraz itlterakcje ponrięc1zy pľozodią językową i perccpcją neloclii nrrtzycztrej

co Potwicľ(lzx Żllożctlia lllilc]clu ])cľctz i (illtllc:lľtlt (2(X)i}, zllll' ľyc. l)w zllk11'' : Koelsch, 2011). Täkie obserwacje są zgodlre z opisami neuropsycho-
sic oclrębnych trloĺlulów nlc]iczlrych o1lz czesowycl] (por' I)crťtz i lll', w których pacjerrci z amuzją ujawniają m.in' probletny z iderrĘfi-
(lrilfidr i iu', 1997)_ Polladto dvsoqrcjc zclstłly stwicl'dzollc pĺrllliqclzy 1rrzctwl"'

i ill'' 1998' ltĺctz, 1990) olaz porniędzy rytlllcllr i lncLrrlln (Di l)icĺro i iIr',2()()'l1' llieadekwatna w świetle liczrrycb badań wskazqjących rra ilrteraktywrrą naľurę
Wilsou i in.,2002)' Poza wcwtlątrztĺuzyĺ:zlryIni <lysocjac.jallli idcę nlocl t tlerl lĺl(t lletrerokogrrity.wttyclr, w tym muzyczĺych'
lItlZyczlreJ ponvierclzają dysoc.]ecJc koglri|ywl)c. 'Iak1cst w przypaclktl wystq;lĺlł

warria pr zypaclkćlw rnrtrz.ji bcz rlazji i ot1wroĺlic (l)cľctz' (-ĺllďlelrt, 2(X)3) ĺll

przypaclków ĺguozji rtltlzyczllr.'j llcz agtlĺlz-jislucltowq (Vigllolo' 2(X)3).

|)ĺzcciw opc.;i lrltxltllłľttt'j przcĹwirľ7ittlill illÍilllrllĺ'ji llltIzycztlq światll'7 Podsumowanie

.jctlnak liczlrc thllc cItlpiľyczltc. l)ľzcrIc wszystkilll wltľt() zl|tlważyć. żc llilt

sttlĺliŕlw ltcttllrpsyĺ lltll<lgi<:z lt yt'll w ĺlp:tľcitt tl rlszkorlzcltilt llIŕrzgowil trlc przedstawiolry i arralizowany w arrykule możrra streścić lnstęPqjąco:
la zllz'wyc'z.:.li llil l)l'Żyi(;('ic il1lĺ'Ii lllĺlĺltllllltc'j. |)cĺi'kty lllózgrr wskurck tlp' tttlltĺ

tzlnictĺl itrlcrwalćlw nruzycztlyclr i kotrtrlru lll,.-J<ldyczlIcgtl (Liŕ'gcĺlis'()lllrrlvľl.

tczji pĺxlpcľllĺ'yjllt'j aZy tlI:r7tl rtic są zjawisk;rrrli zlp)lllĺlwltlylrli z pcrspckĺ

ľzlltlil iltlornracji nruzycztlcj w baclalriaclr u wykorzyslaIticlr1 lrcuroollrazĺtwltĺl

(p,'r' l(.','ls. h. 2í) I l).

Liczlre wyliki baclaŕr sugerują potrlclto, z<l Przctwarzłtrie lrttlzyczlle l ll

ŕbrrny kogrrirywlre (llp. per-cepc1a rrrowy i altalizl pľzcstrzclrtra) lrlogą llil

bcz anrttzji ĺ1j:rwrlia.1ą poważlle ĺ1cficyty 1l;tttliq<:i ĺ l1x'ľltc:y.jtlr'tl tlcŻťl)la s!ęl

cllcji scnl;llrtyczlle.j, ŕurrkc1i wykorlawczyclr' lilrrkt-ji wzľllktlwtl_pl zcsn'zcllIlyĺ

toztlrrriclria wcrbahrego i plyllrrości tlIllyslĺlwr'|..|t'tlrrĺx'7.cślliC P()wľŕ)[ tltr:l()l

1ą lcksykalną, intonacją i prozodią ernocjonalną (iang i in', 2012)' Dlatego
skrajrric lllodularystyczna opcja przetwalzania iĺrforrnacji nruzyczncj wycĺajc

;ltllltilll tl ttltlk,lwc11ĺl i ľzlclkĺl (l()stercziuą 
''czystycll'' przyplclków zalrtlrzcń sIL tnózgowia. W'śród lricll kluczowe znajdują się w obszarach skroniowych oraz

ĺ'lltl ltlttzyczllc11il' W jcrllr{ z lrlc-tĺltrlliz rlk;rzełil się, żc porrad polowa p:rciL

t(lw rl.jllwrlilr zltbtrrzclria pcrccpcji lr-tclwy, a tľzccilt część zaburzcllia 2_ l-]szkodzerlie lub defekt obszaľów mózgu związanych z pÍzętýÝarzailem
lIŹwiękŕlw śloclorviskowycll (StewarL i irr., 2006). L),-xlatkorłrylrr ulrlrĺlniĺ:l ĺĺll,zyczĺcj mogą prowadzić do wysąpietria symptotnów amuzji -
ĺllĺr ĺlpcji rrlocltllerue,1 1cst brak wcryfikacji tczy o odľęblryclr 1'orrnach odbioru, ĺozumielria, przeĄwania lub wykonyvzania muzyki.

'l. PlzcťwalzaÍrie infornracji muzyczlrej ma clrłrakter wielopoziolrĺl-
i wielofazowy. W arralizie ilrfornracji mu'zycznej uczestniczą licztlc obsza-

3. Stosowttie do złożorrych lornr przerwaľzanla nruzyczllcgo 1 rozwo-
istnieją róźlre typy anuzji (np. wrodzorra, nabyta, postępująca,

motoryczna, apercepcy.lua, asocjaryjna).

ilrnynri deficytarni kognitywrrymi, m'in. w zakĺesie pcľccpcji lnowy, alralizy
czy pamięci operacyjlrej'

4' Amuzja ruoże być przedmiotem aĺgumentacji ĺra temat modularnej orga-
wać rra dokłaclllie tyclr satuyclr sicciacll tlcttľclttalllycIl (pĺzy tllożliwylrr cxltll i architektury muzycznej. Podstawą takiej argunrentacjijest zjawisko dyso-
llylll tyPic ich wykoĺzyst1rvallia.)_ Tika strgcsti:r tlpicľlt siq ltl'ill. IIlt ji treuropsychologlcznej, rrp. ponriędzy stfukturami dźwiękowymi i czaso'
zachowaŕr pacjelltów z lral.lytą anrrrzją, kĺiľzy w 1l ľzcciwic ŕl stwit: tltl plcjctlt lll przetwarzallla muzycznego lub fakt występowania Plzypadków amuzji bez

ĺĺazji.Jeclnak liczrlc wyriki empiryczlre wskazują, że amuzja współwysrępu-

zclolrrości pcrcepc1i lnuzyczlrcj wspćllwystl;pr r jľ z ľĺ'lllisj1 Llczr'llił się lla ll 5. Zakĺes zjawiska amuzji jcst otwaľty i stosowllic clo wiclopozionrowc.1
riale lverbaltlynr, r'erccpcji wzľclkowo-p ľzcstľzc t l llt'j (lIiIZ llwillai (Särkitni) i tl plzetlvalzanla muzyczuego mozlra spoclziewać się w przyszlości alraliz
2009; Särkänlö iio.,2010; związki alrrrrz.ji z:ltlltlizl1 1ll'zt'stľzcl)l)ł w Żx'll t}?ów anruzji (rp. wyobrażeniowej _ por. artyktll Wltl<lzisllwa Dtlclrł
rotacji unrysłowych' zob. Dotlgles, l)ilkcy,2tX)7)' l )ĺltllltlĺtlwytlt poĹwtĺ:rclzcl tomle).
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