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1. WPROWADZENIE

Panuje powszechne przekonani e, że luđzie ze sfuchem abso1utnvm
są ľzadkością (Takeuchi i Hulse, 1993; Waľd, 1999)' Sfuch absolutny deÍl_
niuje się jako zđolność do ľozpoznawania i nazywania wysokości dźwię-
ków bez pomocy đźwięku odníesienia, a także do wytworzenia (głosem lub
na przyrządzle) dźwięku o odpowiednrej wysokości odpowiadającego poda-
nej nazwíe lub s}rnbolom nutowym. W przyjęt1łn systemie zapisu muzyer
nego pionowa pozycja nuty na pięciolinii oznacza bezwzględną (absolutną)
wysokość dźwięku; tak więc jedynie osoby ze sfuchem absolutnym, mając
do dyspozycji zapis nutowy, są w stanie odczytać bezwzglęđną wysokość
dźwięku i odtworzyć ją dokładnie tak, jak została zapisana.

Nie oznacza to' że osoby bez sfuchu abso]utnego nie potľaflrą ođczyty-
wać nut. osoby kształcone mĺzycznie mogą odczytać zapis nutowy i ode-
bľać infoľmacje doŁyczące relacji wysokości (interwałów muzycznych). Dla
takich osób zapis nutowy przedstawia infoľmację o względnej *ysokości
dŹwięku, dla któľej ođniesíenie może stanowić jakakolwiek wysokość bez-
wzg1ędna. Po podaniu wysokości odniesienia potľafią one odtwoľzyć fľag-
ment muzyczny do]<ładnie wedfug zapisu nutowego, koľzystając z poczĺcia
względnej wysokości dŹwięku. Co ważniejsze, również bez podania wyso-
kości ođniesienia i bez pomocy akompaniującego instrumentu -osoby ma'
jące sfuch relatyi;vny mogą dokładnie zaśpiewać daną melodię, odtwaľza-
jąc zapisane ľelacje wysokości (wysokość wz91ędną). Wysokość odniesienia'
w relacji do której odtwaľzanajest melodia, może być wówczas wybrana dość
pľzypadkowo, przy czym' gdy melodia ocltwarzana jest wokalnle, istotny
czynnik stanowi skala głosu osoby śpiewającej. Melodię można zaśpiewać
zaczynając od dowolnej wysokości i stąd poziom bezwzględnej wysokości
dźwięku w jakjejś melodri może się mniej lub baľclziej ńżnić od, występu-



jącego w zapisie nutowym. Spiew taki jest mlzycznie akceptowalny, o ile
w Śpiewanej melodii zachowano takie same stosunki wysokościowe, jak
w zapisie nutowym.

W pľzeciwieństwie do opisanej sytuacji, osoby ze sfuchem absolut_
nym potrafią zaśplewać melodię dokładnie na wysokości, na jakiej została
zapisana, bez odnoszenia się do wzoľca wysokości bezwzględnej' Jednak
mimo, a ľaczej wskutek tej niezwykłej zđo]ności, mogą one mieć trudność
w zaŚpiewaniu melodii tľansponowanej (w tonacji innej niż oryginalny za-
pis), jeśii posfugują się przy tym wyłącznie sfuchem absolutnym. Najważ-
nlejszym celem niniejszego ekspeqrmentu było wykrycie tego ogľaniczenia
w posfugiwaniu się ľelacjamí wysokości w melodiach u osób posiadających
sfuch absolutnv.

oczy-wistym jest' że muzyczna wysokość dźwięku występuJe Zawsze
w okr'eślonym kontekście wysokościow3,rn . Zasađnicza iníor.macaa m:7zycz-
na, taka jak charakterystyczne cechy haľmoniczne i melodyczne fragrnentu
muzycznegoJ jest przekazywana Za pomocą konflrguľacji dźwiękowych
w pewnych kontekstach mlzycznych. Umiejętność ľozpoznawania i odtwa-
rzania takich konŕrguracji wysokości nazywa się sfuchem lelatyv/nym.
W przeciwieństwie do sfuchu ľelaĘ'wnego, sfuch absolutny nie wydaje się
być w muzyce aż takbardzo istotny. Poprzednie bađania percepcji muzyki
skupiały się zatem na względnym aspekcie sfuchu muzycznego, nie na
sfuchu absolutnym (Kľumhansl, 2000). Na pľzykład w typowych ekspery-
mentach ľozpoznawania melodii koľzystano z pľocedury opóŹnionego po-
IÓwnania, wedfug której sfuchaczom odt\ň/alzano wzoľzec melodyczny, po
którym następowała tľansponowana melodia poľównawcza, a następnre
sfuchacze oceniali, czy obie melodie są takie same, czy rőżne. Czynili to na
podstawie stosunków wysokościowych (sekwencji inteľwałów mlrzycz-
nych), niezależnie od bezwzględnej wysokości dźwięku (Baľt]ett i Dowling,
1980; Cuddy i Cohen, 1976; Dowling, 1978).

W badaniach hieraľchii tonalnej pľzy użyciu,,procedury tonu pľób-
nego'' (I{r-umhansl i Kessleľ, 1982; Kľumhansl, 1990), uczestnicy ekspery_
mentu sfucha]i tonu pľóbnego popľzedzonego fľagmentem meloc1ii lub
pochođem akordów stanowiącym konkretny tonalny kontekst dźwiękowy
i pľóbowali okľeślió, na ile stabilny, ,,dopasowany', w danym kontekście
wydawał im się ton pľóbny' W eksperymencie takim kolejne zadania pođa-
wano zazwyczaj na ľóżnych poziomach bezwzględnej wysokości dźwięku,
ponieważ wyłącznym celem badania było ustalenie ľelatywnych powiązań
tonalnych w danej sekwencji dźwięków. otľzymany w efekcie obľaz dźwię-
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kowy odzwierciedlał hieraľchię dŹwięków w opaľciu o tona]ne stosunki wy_

sokościowe, niezależne od wysokości bezwzględnej' Sfuchacze Ze sfuchem

abso1utnym by1i celowo wyłączani z ta|łch ekspeľymentów, ponieważ po_

dejrzewano, że mogąĺżywać własnych strategii opartych na ocenach wyso-

kości absolutnych i uzyskiwaó wynikí ľóżniące się zasadniczo od wyników
sfuchaczy bez sfuchu absolutnego' Sfuchacze ze słuchem abso1utnym bľďi
udział wyłącznie w ekspeľymentach skupiających się na sfuchu absolut_

nym. D1atego nie było zupełnie jasne, jak tacy sfuchacze ľadzą sobie

z rozpoznawaĺliem me]odíi i z okľeś1aniem hieraľchii tonalnej.
Wyżej wspomniane problemy nie byĘ dotychczas badane. Istniało

jedynie ogó1ne mniemanie, że posiadacze sfuchu absolutnego mogą lepiej

tozpoznawać przebiegi dźwiękowe, gdyż sfuch absolutny umożliwia im
identyfllkację bezwzględnej łvysokości każdego dźwięku. Pľzypuszczenie
to zgodne jest z poglądem, że sfuch abso]utny stanowi ważną część' skła'
dową zdolności muzycznyeh. Biorąc jednak pod uwagę, iż może on nie mieó

dla muzyki większego znaczenia, jeśli ogľomna większość ludzi uprawia'
jących z powodzeniem muzykę jest go pozbawiona, tľudno odrzucić z góľy

hipotezę, że u sfuchaczy ze sfuchem absolutn)-'rn mogą występować tľud-
ności rľ wykonywaniu zadań wymagających takich strategii, jakich nie
można zastosować w oparciu o sfuch absolutny.

Aby zweryfikować taką hipotezę, w poprzednich seľiach ekspeľy-

mentów (Miyazaki, 1993; 1995) badano umiejętność ľozpoznawania i za-

pamiętyĺvania inteľwałów rrluzycznych' W eksperymentach tych uczestni-

czyli zarówno sfuchacze ze sfuchem absolutnym, jak i nie mający tego

rodzaju sfuchu, pIZy czym obie gľupy miaĘ podobne wykształcenie mu-

zyczne' IJczestnicy sfuchali par następujących po sobie dŹwięków twoľzą-

cych ľóżnego ľozmiaľu inteľwały muzyczne i pľóbowali okreś]ić wysokość

dľugiego dźwięku w stosunku do pieľwszego, llżywając nazw ĺysokości
względnej, czyli so1mizacji ľelatywnej w tzw. ,'systemie nrchomego do''.

W myśl tego systemu należało przyjąć wysokość đźwięku będącego toniką
zawsze jako do, bez względu na to, jaka byłajego absolutna wysokość.

Wyniki wskazują na to, że zarőwno sfuchacze ze sfuchem absolut-
nym, jak i ci, ktőrzy go nie posiadali, tak samo dobrze okľeślali interwaĘ,
gdy w niektórych zadaniach píerwszy đźwięk, czyll do, pokrywał się co do

wysokości z d,źwiękiem C, tak, jak to jest w bezwzg1ęđnym systemie soi-

mizacji (,'systemie stałego do''), natomiast sfuchacze ze sfuchem absolut_

nym mieli kłopoty, gdy inteľwały rozpoczynaly się dźwiękiem 'F'ls czy
ľozstrojonym dŹwiękiem 'Es, który należało przyjąć, jako do. W badaniach

Wyżej wspomniane problemy nie byĘ dotychczas badane. Istniało
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.

stwieľdzono, że oceny sfuchaczy ze sfuchem abso]utnym były w tyn ostat-
nim pľzypadku goTsze, rriż sfuchaczy bez sfuchu absolutnego. Można uz-
nać, że w1mik ten odzwieľciedla przeÍnożną tendencję sfuchaczy ze sfu-
chem absolutn5zm do wykoľzyst}'wania go w działaniach związanych z bez-
względn;łni wysokościami dźwięków. Prz31ęŁa przez nich stľategia, według
której polega się na własnym sfuchu absolutnym' była efektywna, gdy
w zadaniach pierwszy dźwięk do miał bezwzględną wysokośó C. Wówczas
zadanie okreś]ania ľelat},vĺnej wysokości dŹwięku w odniesieniu do C prze-
kształcało síę w zadaníe okreś]ania wysokości bezwzględnej; zađanie pros-
te i łatwe dla osób ze sfuchem absolutn;łn. Mielí oni jednak znacznie więk-
sze trudności w identyŕrkowaniu interwałów, gđy zgodnie z zasad,ąruďno-
mego do nazwy đźwięków solmizacji nie odpowiađały bezwzględn;łn wyso-
kościom. W takjm przypadku zmuszeni byli do stosowania strategii względ-
nej oceny wysokości dźwięku, którą słabo wyćvnczyli,lub też uż)nwa]i mało
pľzydatnej strategii rozpoznawania bezwzĄędnych wysokości dźwięku' po
cz1łn z wielkim tr-udem stara]i się usłyszane wysokości transponować
w myśli tak, by dać odpowiedź w nazwach solmizacfrnych wynikających
z zasady ruchomego ďo.

Poczucie inteľwafu mlzycznego i wysokości dźwięku w kontekście
tonalnym jest tak podstawowe ďa wiedzy muzycznej, że tľudności w okreś-
laniu względnej wysokości dźwięku jakie mie1i sfuchacze posiađający sfuch
absolutny, mogą występować ľównież w innych, bardziej skomplikowanych
zadaniach rnlzycznych, polegających na operowaniu stosunkami wysokoś-
cíowymi ĺniędzy dźwiękami me]odii. W związku z tym, celem niniejszego
eksperymentu było zbadanie, czy słuchacze ze sfuchem absolutnym mają
w rozpoznawaniu tľansponowanych melodii podobne trudności do tych,
jakie mieli w ľozpoznawaniu tľansponowanych intenľałów'

'W ramach eksperymentu skomponowano đla każdego zadania pľos-
tą siedmiodźwiękową melodię, któIą pľezentowano wizualnie w ťoľmie
zapisu nutowego, jako bodziec wzoľcowy' Następnie uczestnicy ekspery-
mentu słyszeli melodię poľównawczą, która była odtwaľzana na tym sa-

mym poziomie wysokości bezwzględnej co melodia wzoľcolä/a zapisana
nutami, lub była przetľansponowana na ínny poziom wysokości. Nieza-
leżnie od tego, melodia poľównawcza, jako sekwencja inteľwałów była
a1bo taka sama jak melodia wzorcowa, albo ľóżniła się od niej jednym
dźwiękiem. Dźwięk ten mógł być podwyższony lub obniżony o jeden lub
dwa półtony (eden stopień diatoníczny), z zasŁrzeżeniem, że nie zmieniał
się pľzy tym kontuľ melodii. Zadanie słuchaczy polegało na możliwie szyb-
kim okľeśleniu, czy melodia porównawcza jest taka sama' czy rőżna ođ
melodii wzorcowei.
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Proceduľa ta rőżn1ła się od typowych proceđul badawczych stoso-

wanych przy ľozpoznawaniu zmian melodii. W popľzeđnich ekspeľymen-
tach dotyczących rozpozĺawania melodii używano procedury opóźnio-

nych poľównań, w któľej zarőwno me1odia standaľdowa, jak i porównaw_

cza ptezentowane byĘ sfuchowo jedna po dľugiej, a słuchacze oceniali,
czy są one takie same, czy różne ' W takích eksperymentach niezbędnym
jest, by melodie poľównawcze byĘ tľansponowane z tonacji melodii wzor-

cowych do innych tonacji (np. Bart1ett i Dowling, 1980). w pľzypadku,
gdyby melodia poľównawcza była pľezentowana w tej samej tonacji co

wzorcowa' a opóŹnienie między nimi niezbyt üúe, wő'wczas Zađar'ie zmle-

niłoby się w zwykłe bezpośrednie porówn1'lvanie lvysokości, bardzo łatwe

nie tylko dla sfuchaczy ze sfuchem absolutnym, ale i dla osób bez sfuchu

absolutnego. Nie byłoby to jedynie porówn1'wanie pľzebiegów melodycznych,
lecz przede wszystkim ľozpoznawanie ewentualnej Zm1any bezwzg\ędnej wy-

sokości któregoś z dźwięków' Zastosowanie w obecn}'m eksperymencie pľe-

zentacjí melodii wzoľcowej nie sfuchowo, 1ecz w zapisie nutowym' pozwo_

liło na uniknięcie posfugiwania się przez sfuchaczy taką niepożądaną
stľategią r'ozpoznawania melodii zaľówno tľansponowanych, jak i nie-

tľansponowanych.
Zal<ładając, że sŁuchacze ze sfuchem absolutnym mają tľudności

z identyfikacją pojedynczych inteľwałów muzycznych, jak to wykazano
w poprzeđnich eksper1łnentach, można przypuszczać, że będą oni mieli po-

dobne tr-udności w ľozpoznawaníu melodii tľansponowanych. Gdyby tę
tezę uđało się potwieľdzíć, stanowiłoby to kolejny dowód, iż osoby ze słu-

chem abso1utnym wykazują silną tendencję do uż}'wania strategii sfuchu

absolutnego nawet wtedy, gdy jest ona nieadekwatna dla rozpoznawania
ľelacji wysokościowych jako interwałów muzycznych lub melodii.

2, I\4ETODA

Materiał dŹwiękowy

Skomponowano 120 me1odii wzol'cowych, z ktőľych każda składała
się z siedmiu dźwięków o jednakowym czasie tľwania' Połowa tych me1o'

dii była tonalna' a połowa atona]na. Melodre tona1ne utworzono z siedmiu
dŹwięków skali diatonicznej, sugerując zdecydowanie tonację durową, zaś
me]odie atonaine składały się z siedmiu dźwięków, których następstwo nie
pľzypominało żadnej konkretnej tonacji. Melodie różniĘ się zŁożonością
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kszta}Łu melodycznego (liczbą zwľotów kierunku melodii) od najpľost-
szych (eden zwrot) do najbaľdziej złożonych (pięć zwľotów). Melodie za-
czynaý się zawsze ođ c razkľeślnego (c1) i obejmowały zakres od g małego
fu') do a ľazkľeślnego (ol). Melodię wzoľco]Ä/ą pľezentowano na monitorze
komputeľa w foľmie zapísu nutowego'

Me]odie porównawcze prezentowano dźwiękowo na tľzech różnych
wysokościach (dla melodii tonalnych oznaczało to różne tonacje). W częś-
ci przypadków melodię porównawczą odtwarzano na tej samej Wysokości,
co odpowiadającą jej zapisaną melodię wzorcołĺ/ą' tozpoczynając od' cL (za-
dania ,,bez transpozycji''). W innych pľzypadkach melodia porównawcza
była tľansponowana cztery półtony niżej od wzoľcowej, rozpoczynając się
od dźwięku gls, ]ub sześć półtonów wyżej , rozpoczynając się od 7źs1 (zada-
nia ,'z transpozycją" ) '

Kombinacja tonalności i atonalnoŚci, z ttzema rodzajami transpo-
zyĘi w każđej (0, _4 i + 6 półtonów), đała łącznie sześć sytuacji ekspeľy-
mentalnych, đo których przypisano po 20 melodii. Starano się wyrównać
złożoność, m:uzyczną każdej z tych sześciu sytuacji, ľozkładając równo
liczby zvłrotíw linii melodycznych (dwie z jedlym Z]ürotem, po sześć
z dwoma i trzema zwrotami, cztery z czteteĺna zwľotami, dwie z pięcioma
zwrotami). Interwał mnzyczny między sąsiadującymi w melodíi đźwięka-
mi wynosił od półtonu do oktawy, a średnia wartości inteľwałów w każdej
me1odii w;.nosiła od' 2,I7 do 6,33 półtonu. Rozkład ľozmíaľów interwałów
w sześciu sytuacjach eksperymentalnych był zbliżony (śľednio 3'32_3,66
półtonu). Melodia porównawcza była albo taka sama, albo ľóżníła się od
odpowíadającej jej melodii wzorcowej.,,Iđentyczna'' me]odia porównaw-
cza była z zapisaną melodią wzorco\Mą ľówna pod wzglgdem stosunków
wysokości (następstwa interwałów), zaś,,Rőżna'' me]odia porównawcza
miała zmienioną jedną z pięciu środkowych nut o jeden lub dwa półiony
w górę lub w đőł, przy zasŁrzeżeniĺl, że kontuľ melodii nie ulegď zmianie.
Przy melođiach tona1nych zmieníona nuta była przesunięta o jeden stopień
wyżej lub niżej na skali diatonicznej, a więc liczba półtonów zmiany wy-
sokości (jeđen czy dwa) zależała od kierunku zmiany i pozycji zmieníonej
nuty na skali diatonicznej. Dla melodii atonalnych liczba zmian wyso-
kości była rł1rrównana tak, by odpowiadać zadaniom z melodiami tonal-
nsrĺni. Z 20 paľ melodii w każdym układzie ekspery'rnentďn},rn 8 było iden-
Ęcznych, a 72 ńżnych (4 melodíe z jednopółtonową zmianą wysokości i 8
z dwupóttonowymi zmianami)' Miejsca występowania zmiany wewnątrz
pľzebíegu melodii byĘ równo rozłożone we wszystkich układach ekspe-
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rymentďnych. Rys. 1 ilustľuje przylđady tonalnych melodii wzoľcorłych

i odpowiadających im me]odií poľównawczych w waľunkach różnych

transpozycji.

(B) Melodie poíóWnawcŻe

o _--ť l_- ]-
il+É{JffjJ=

Z tÍanspoŻycjąo4 Pó]Iony w dól

Rys. 1. Przykłady tonalnych melodii wzorcowych i odpowiednich me-
" lodii porównawczych, w któľych nie.dokonano zmian (Iden-

tycznL) lub 
"mienione 

(Różne)' Zmiana dotyczyła podwyż_

szenia 1ub obniżenia jednego z dŹwięków melodii o jeden sto-
pień w skali rliatonicznej twskazanie stľzałką)' W obu prz1pad-

Ĺach (Identyczne i Różne) melodia poľównawcza mogłą !ĺ9
p.""""to*u.'u bez tľanspozycji albo z transpozycją o.4 lub 6

półtonów. Melodie wzoicowe przedstawiarro w zapisie nuto-
iłym, melodie poľównawcze w foľmie dźwiękowej'

Melodie poĺówn awcze zawsze poprzedzone były dwuakoľdową sekwen-

cją, któľa tworzyła typową kadencję (D?_T) w tonacji duľowej, z począŁko-

*1o., ae*ĺęLĺ"- melodii poľównawczej jako toniką' Tę sekwencję akordów

*p.o*ad"u.'o po to, by sfuchacze mogli oczekiwać ođpowieđniej tonacji

-"lodii po.ó*'rawczej tonalnej, lub początkowego dźwięku melodii atona]-

nej. Każdy akord trwał 640 ms, a pauza między ostatnim akordem ĺ pieľ-

wszą nutą meiodii porówn awczej _ 640 ms' Czas tľwania poszczególnych

dźwięków melođii porównawczych wynosił 280 ms, natomíast czas przeľwy

mięđzy dŹwiękami 320 ms. Sekwencja akordów l:ozpoczynała się lówno-

cześniezwvświetleniemzapisume1odiiwzoľcowej,którypozostawałna

z l.anspozyc]ąo 6 po]tonóW w 0oíę
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ekľanie monitoľa aż do momentu udzie]enia przez sŁuchacza odpowíedzi
przez naciśnięcie odpowiedniego k]awisza na k]awiaturze komputera (me-
lodia,,Identyczna" lub,,Róźna").

Aparatura

Do generoÝania i pľezentacji melodii, zapisu odpowiedzi sIuchaczy
oľaz pomlaru czasu odpowiedzi zastosowano komputer Macintosh Poweľ-
Book 170 z systemem MIDI połączon1łn poprzez interfejs' Zapis nutowy
melodií wzorcowej prezentowano sfuchaczowi na ekľanie monitoľa. Me]ođia
porównawcza i poprzedzająca ją sekwencja akordów byĘ utwoľzone z sam-
plowanych dŹwięków foľtepianu generowanych przez synŁezator Roland
SC-88 i pľezentowane słuchaczom dwuusznĺe pľzez sfuchawki z wygodną
dla odsfuchu, umiarkowaną głośnością. Sfuchacz udzie]ał odpowiedzi po'
pľzez przyciśnięcie jednego z wyznaczonych klawiszy na k]awíatuľze.

Procedura badawcza

Każde zadanie ľozpoczynało się prezentacją zapisu nutowego melo-
dii wzoľcowej na monitoľze komputera oraz odtwoľzenĺem sekwencji
akoľdów' po któľych następowała mejodia porównawcza. Zadaniem sfu-
chaczy było okreś1enie, czy me1odia porównawcza jest dokładnie taka sa-
ma (identyczna), jak zapisana w nutach me]odia wzoľcowal czy też zmie-
niono w niej wzg1ędną wysokość jednego z dżwlękőw, modyflrkując pľzebieg
melodii czyli sekwencję inteĺwałów. Sfuchacze mieli odpowiadać jak najszyb_
ciej, pľzyciskając na k]awiaturze komputera \<Iawísz oznaczony liteľą R,
gdy uważali, że meloďia porówn awcza tőżni się od standardowej, a klawisz I,
gdy uzna1i że usĘszana melodiajest iđentyczna ze standardową.

Sfuchaczom pozwolono udzie]ać odpowiedzi, nim zakończyła się me-
1odia porównawcza, gdy tylko zallważyli różnicę między me1odią usł5zszaną
a melodią wzoľcową, którą odczytali z zapisu. Po udzie1eniu przez sfucha-
cza odpowiedzi, w okienku monitora zamiast nut melodii wzorcowej poja_
wiała się infoľmacja o poprawności odpowiedzi (R lub I) oľaz o opóźnieniu
czasu odpowiedzi od momentu rozpoczęcia ostatniego đźwięku me1odíi
porównawczej. Dodatkowo pojawiała się też ľubryka historii odpowiedzi,
w któľej dodawano małe puste kólko za każdą odpowieđź poprawną i małe
w;,pełnione kółko, gdy odpowiedź była błędna. Zachęcano uczestników do
zdobycia jak największej liczby pustych kółek (świadectwa sukcesu) i uni-
kania wypełnionych kółek (świadectwa poľażki) oraz do uzyskania jak naj-
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krótszych czasów odpowiedzí. Spodziewano się, że w ten sposób ütrzyma
się wysoką motylvację uczestników. Istotnie, sfuchacze potľaktowali zada-
nia jak swego rodzaju grę i prowadzili między sobą rywď:nację. Sekwencja
czaso'\ň/a kolejnych zađań odbywała się w tempie regulowan;rm przez każ-
dego sfuchacza' Po udzieleniu odpowiedzi pľzyciskał on dowolny klawisz
i po upĘ'wie 1 sekundy ľozpoczynało się następne zadanie.

odbyły się tľzy sesje eksperymentalne, z którycln każda llczyła po
l20 zađan (60 zadań ,,tonďnych'' i 60 ,,atonalnych',), w każdej z grup po
ttzy rodzaje transpozycji, a z każdego ľodzaju po 20 t1żnych melodii.
W sumĺe więc każdy sfuchacz wykonał 360 zađań eksperymentalnych.
W każdej sesji przeđ właściwymi odsfuchami przeprowadzan o 20 zadaí-l
próbnych, których wyniki nie były bľane pod uwagę. Jedna ses.1a tľwała ok'
25 minut, zaś cały eksper;łnent przeprowadzano w ciągu dwóch dni. Każda
sesja składała się z melodii tonalnych i atonalnych pľezentowanych w loso_
wej kolejności' zaś tľanspozycja występowďa w każdym zadaniu ľównież
w sposób losowy.

Przeđ opisanym wyżej testem na rozpoznawanie melodii sfuchacze
brali udział w teście ľozpoznawania absolutnej wysokości dźwięku (test
sfuchu absolutnego), w któľym prezentowano 60 dŹwíęków ska]i chroma-
tycznej równomieľnie temperowanej opaľtej na wzoľcu a1 : 44O Hz ĺtzez
pięć oktaw, od' C (65,4 Hz) đo h3 (1975,5 Hz). W teście posfuzono się tą
samą aparaturą, co w ekspeľymencie głównym. Test sfuchu absolutnego
został skonstr'rrowany z takich samych samplowanych dźwięków fortepia_
nu, jakich użyto \M melodiach testowych. Uczestnicy sfuchali dźwięków
testu prezentowanych jeden po dnrgim i próbowďi zidentyÍikować każdą
klasę wysokości pľzyciskając odpowiedni klawisz na k]awiatuľze m17zycz-
ne.1, w ograniczonym zakľesie oktawy. Nie bľano pod u\Magę tego, w której
oktawie pojawiał się dany dźwięk. Dźwięki testów prezentowano w porząd-
ku ,,pseudolosowym'' przy takim ogľaniczeniu, by dŹwíęki następujące po
sobie ľóżniĘ się więcej niż o jedną oktawę i więcej niż o tľzy stopnie w kole
kwíntow}'rn. Miďo to zapobiec s}'tuacji, w której sfuchacze polegalíby
w swych ocenach na poľówn;zwaniu idenĘďlkowanych rłysokości Z wyso-
kościami dźwięków popľzednio plezentowanych. Mięđzy pojawieniem się
odpowiedzi, a początkiem następnego dŹwięku występowała tľzysekun-
dowa pľzerwa.
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Słuchacze

W eksperymencie wzięło udział 31 studentów uczestnlczących w za-jęciach z solfeżu barwy na Wydziale Reżyserii DŹwĺęku Akademii Muzycz-
nej im' Fryderyka Chopina. Na podstawie wyników testu na słuch abso-lutny wydzielono w sposób arbitralny gľupę 

'JZe 
sfuchem absolutnym,,

(45_1'00Eo poprawnych odpowiedzi; n = 10) i gľupę bez sfuchu absolut-
nego, eĄi,,ze sfuchem relatyłĺ'nym,' (nie więcej niż 35% poprawnych odpo-
wiedzi; n : 21). Wśród sfuchaczy było siedem osób, któreľozpoczę|z naukę
muzyki we \Mczesnym dzieciństwie (3_6 lat); wszystkie te osoby ulokowĄ
się w grrrpie ze sfuchem absolutn;łn' Udział w eksperymencie był opłacany
i mot;'wację sfuchaczy można ocenić jako barđzo wvsoka'

3. WYNIKI

Na Rys.2 pľzedstawiono uśľednione pľocenty poprawnych odpowie-
dzi gr-up: SA (sfuch absolutny) i SR (sfuch relatywny) äla war-irnków pre-
zentacji bez tľanspozycji (0 półtonów) l z transpozycją (minus 4 i plus
6 półtonów). Dla zmiennej zależnej ,,procent pop.u*r'y"ľ' odpowiedzi,,
przepľowadzono tľójczynnikową analizę wariancji (ANOVA) w mode]u
mreszany]n (III ľodzaju) uwzglęđniając rodzaj słuchu (SA vs SR) jako
czynnik mięđzy obiektami oľaz roclzaj transpozycji (0, -4, +6 półtonów)
i istnienie tonalności (melodie tona]ne vs atonalne) jako czynniki wew-
nątrz obiektów. Spośród 31 uczestników badania wykluczono z większoś-
ci obliczeń statystycznych wyniki 5 osób (w tym jedna ze sfuchem abso-
}utnym), które z różnycin powodów nie dokończyý eksperymentu.

Zgodnie z oczekiwaniami główny eÍekt istnieniá bnalności okazał
srę wysoce istotny [F(1,24) = 163,91; M Se = 50,00; p<o,001] wykazując,
ze pľocent poprawnych odpowiedzi był w znaczący sposób większy dia
melodii tonalnych niż d1a atonalnych. Dotyczyło to łącznie całej grupy ba-
danych (SA i SR) oraz wszystkich warunków transpozycji.

Efekty interakc;ine czynników istnienie tonalności x rodzaj słuchu
oraz istnienie tonalności x rodzaj transpozycji okazały się nieistotne [od-powiednio: F(7,2a) = 0,48; MSe = 50,00 i F(2,48) = 2,78; MSe = 75,621,
zugeľując podobieństwo oddziĄłvania czynnika istnienie tonaLności w dwóch
gľupach sfuchaczy posiadających rőżny rod'zaj słuchu (SAi SR) oraz brak
zwi'ązkóvł tĺĺlęđzy istnieniem tonalności i rodzajem transpory/cJi we wpły-
wle na procent poprawnych ođpowiedzi wszystkich bađanych łącznie.
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Rys' 2' Sredni procent popľawnych odpowiedzi słuchaczy ze słuchemabsolutnrłl (SA) i nie mającycń 
"ł""ł'"_ulJo'lr,ii,"go (słuch re-latywny, SR), * *a.'.'ku"hio" 
'.."il"*ji-č;;." pótionów)oraz z Ĺľanspozy.cj* !":Fry i sześć półtonów). Pionowe kľeskiwy'znaczają waľtośtĺ błędórv standärdowych' iľzedstawienieoddzielne dla melodii atonďnych tłl ĺ to"ár"y"Ĺ isl

^ ^ _9ó*.' efekty rodzaju transpoz3lcji okazał się istotny [F(2,48) ==.30'37; MSe:40,68; p<0,001] wskazując, z" |"o""r't popľawnychodpowiedzi wszystkich badanych ł4cznie (sA + snl'nyi a"z" wyższy đlame]o.lij nietľansponowanych nĺż dla transpono*ur.y"hl

.*.- -Głó*''y 
efekt rodzaju słuchu (SA vs SR) okazał się nieistotny

tF(7,24) :0,26; M Se = 392,56l, co łatwo ,'"..ua,lie 
";;;""""- wpĘlvemposiadania sfuchu absolutnego na poziom wyników osiąganych w zada_niach bez transpozycji i z transpozycją. Natomiast bard'zo znacząca oka-zała się inteľakcja między rodzajem słuchu u ,oiłrn^ transpozycji

|'F(2'48) = 25,55: M Se = 40,68; p<0,001]' ľu., o.tutr'i*íy,.ik można uz-nać za najważniejszy dla całego ekspeľym"r't.' uLu"''ju on nlewydolnośćsfuchu absolulnego w rozwiązywaniu zadań , t ansporyc1ą. Osoby z gľu-py SA osiągają tu wyniki Znacząco gorsze od osob z gľu|y SR, dla któľychwpływ wprowadzenia transpozy cji okazał sĺę pľawĺňĺeistotny'
Powyższe stwieľdzenia jako szczegőlnie ważne z,ostałs, dođatkowosprawdzone przez dokonanie jednoczynnikow"l 

".ruli"y 
*u.runcji na czyn_nilan rod.zcLj transpozycji. Anajiza ta ujawnĺła, że pľJste eÍékty tľanspo-
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zycJi byĘ wysoce ístotne dla grupy o sfuęhu absolutnym (SA) tF(2,48) :
55'88; M Se : 40,68; p<0,001], zaś nie byĘ istotne d]a gľupy osób nie-
posiadających sfuchu abso]utnego (SR) tF(2,48) = O,I32; M Se = 40,68]'
Dodatkowo zastosowany test kontrastów (poľównań wielokľotnych Tu-
keya - HSD) đla grupy o sfuchu absolutnym (SA) ujawnił, że wyniki tej
gľupy w pľzypadku me]ođii nietľansponowanych byĘ znacząco wyższe
niż w pozostaĄrch dwóch pľzypadkach melodii tľarrsponowanych (p<0,05),
natomiast nie zanotowano znaczących różnic wyników między dwoma ty-
pami melodií transponowanych.

W eksperymencie uwidoczniły się poważne ľóżnice wyników posz-
czegőll:rych sfuchaczy. Pľzedstawiono je na Rys' 3, gdzie w każd,ej z grup
(osoby ze sfuchem absolutny i nie mające sfuchu absolutnego) indywidual'
rre wyniki sfuchaczy zostałsĺ oznaczone odrębnymi symbo]ami. Zrőżnicowa-
nie poziomów poprawnych odpowiedzi jest wyľaźnie widoczne szczególnie
w przypadku me1odii atonalnych, gdzie pľocent prawidłowych odpowiedzi
zawieľa się w zakľesie od całkowitej przypadkowości (50vo) đo pełnego
rozpoznania (I00o/o). Co ważniejsze, wszyscy sfuchacze zaliczeni đo gľupy
sfuchu absolutnego, z wfrątkiem jeđnej osoby, któľej wyniki oznaczono
pustymi tľójkątami, wykaza]i w'.raźne pogoľszenie wyników przy przejś-
ciu od melodii nietľansponowanych do tľansponowanych. W ođľóżnieniu
od nich, sfuchacze o sfuchu ľelatyłvnym nie wykazyłvali na ogół większych
ľóżnic poziomu pľawidłowych odpowiedzi przy zmianach rodzaju tľanspo-
Zycji. Należy jedynie zauważyć,, że rozpiętość uzyskiwanych przez nicin
wyników, zwłaszcza przy me]odiach atonalnych, była bardzo Zr\aczna'

Dodatkową miaľą popľawności wykonania zadań testowych były war-
toŚci czasu odpowiedzi ]iczone od momentu pojawienia się w melodii po-
ľównawczej ,,Różnej" dŹwięku o zmíenionej wysokości, bądź pľzedosŁaŁ-
niego dźwięku melodii poľównawczej,,Iđentycznej". Uśľednione waľtości
czasu odpowiedzl pokazano na Rys.4, oddzíelnie d]a me]odii tonalnych
i atonalnych. ogólny kształt uzyskanych wykľesów pľzypomina nieco
odwľóconą postać wyników pľawidłowości tozpoznania meiodíi pľzeđsta_
wionych na Rys.2. ogólnie biorąc, kľótsze ľeakcje odpowiadaĘ na ogół
wyższy m procentom poprawnych odpowiedzi.
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(A) l\4elodie atonalne
(B) Melodie tonalne

Rozmiar j średni kierUnek transpozycjiW półtonach

Rys. 4. Śľedni czas odpowiedzi sfuchaczy ze sfuchem absolutn}.n (SA-)
i nie mająrych sfuchu absolutnego (sfuch ľelatył.ny, SR) w wa-
runkach bez transpozycji (zero półtonów) oľaz z Łraĺspozycją
(cztery i sześć pókonów). Pionowe kreski wyznaczają wartości
błędów standaľdowych. Przedstawienie oddzielne dla me]odii
atonďnych (A) i tonďnych (B)'

Podobníe jak dla uśľednionych pľocentów popľawnych odpowieđzi,
na uśľednionych waľtościach czasu odpowiedzi wykonano trójczynnikową
analizę waľiancji (ANovA), moďel mieszany III ľodzaju) pľĄĺnlljąc rodzaj
słuchu jako czynnik między obiektami oraz rodzaj transpozycji í istnienie
tonalności jako czynniki wewnątrz obiektów. Analiza wykazała, że tak
jak przy badaniu wyników pTawidłowych ođpowiedzi, przy badaniu cza-
sów reakcji główny efekt istnienia tonalności był istotny ĹF(I'24) : 25'13;
MSe = 0'36; p<0,001], zaś efekty interakryjne czynników istnienie
tonalności x rodzaj słuchu oraz istnienie tonalności x rodzaj transpozycji
były nieistotne.

Wykazano ponadto, że eťekŁy g!őwne rodzaju słuchu byĘ nieistoŁne
tF(1'24) = 0,14; M Se = 3,08], natomiast efekty glőwne rod'zaju transpo-
złcji, a także eťekty inteľakcfrne rocJzaju słuchu i rodzaju transpozycji byĘ
ZÍ:'acząco istotne [odpowiednio F(2,48) :77,86 MSe = 0,15; p<0,001;
oraz F(2,48) = 10'80; P<0,001J.

Ujawnia się tu v/ażny aspekt wyników: osoby posiadające sfuch
absolutny odpowiadaĘ szybaej przy me]odiach nietransponowanych niż
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przy melodiach tľansponowanych, podczas gdy badani, którzy nie mieli
sfuchu abso]utnego, odpowiađa1i z szybkością prawie taĘ samą przy me-

lod iach transponowa nych jak przy nieLľansponowanych.
Podsumowując wyniki analizy czasów ľeakcji można stvmerdzić, że

wydają się one byó skorelowane ujemnie z wynikami poprawności odpo_

wiedzi; niższemu poŻiomowi poprawnych odpowiedzi odpowiada na ogół

dhlższy czas reakcji. Może to być istotną wskazówką dla pľzyszĘchbađaí,
gdy będzie możliwość wykoľzystania jeđnego ty1ko z obu wymienionych

rodzajów danych.
W następnej kolejności pľzepľowadzono bađanie korelacji między

dokładnością rozpoznawania melodii i dokładnością sfuchu absolutnego

poszczególnych sfuchaczy. Wyniki przedstawiono graflrcznie na Rys. 5, od-

dzielnie d]a melodii nietransponowanych i transponorłanych, oraz TIa

Rys' 6, gdzie đla podkľeślenia ľoli tľanspozycji na osiach rzędnych nanie-

siono dIa każdego sfuchacza ľóżnicę wyników, jakie uzyskał on w ľozpo-

znawaniu me]odií nietľansponowanych i transponowanych. Rysunki 5 i 6

zamieszczol-lo w dalszej części tekstu, ponieważ wspomniane wyniki pod-

dane są tam szeľszej dyskusjl.

4. DYSKUSJA OGOLNA t WNIOSKI

Przedstawione wyniki wykazały , że słlchacze nie mający sfuchu

abso1utnego nie kieľowali się w zadaniach ľozpoznawania melodii pozio-

mem bezwzg1ędnej wysokoścí dźwięku, z jakím wykonyi;vano melodie' 
-Wy-

kazywali oni niema] taką samą dokładnośó tozpoznania, nieza]eżnie od

tego, czy melodie poľównawcze odtwaľuane były w tej samej tonacji co

wzorcowe' czy też byĘ w stosunku do nich transponowane' odpowiada to

ogólnym zasađom psychologii postaci; zgodníe z ml7zyczÍ|ą interpľetacją

tych zasad, transponowane wzoľy melođyczne powinny być percepcyjnie

i rĺĺzyczĺie równoważne, pomimo że w procesie transpozycji wszystkie

dŹwięki melodii zmíeniają swą wysokośó. Warunkiem niezbędnym do ľoz-

poznania melodii jest jedynie to, by zachowane zostaĘ interwały między

poszczególnymi dźwiękami. Wynik ekspeľymentu uzyskany dia osób níe

mających sfuchu absolutnego potwieľdza powższą zasadę i oznacza, że

osoby te odczytują z zapisĺ nutowego infoľmacje o wysokości względnej'

w oderwaniu od infoľmacji o wysokości bezwzględnej. odmiennie przed-

stawiają się wyniki sfuchaczy posiadających sfuch absolutny' Wykazują
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się oni niezwyk]e ]ťysokim poziomem rozpoznawania melodii nietranspo-
nowanych, natomiast osiągają wyniki znacznie gorsze niż pozostali sfucha-
cze w przypadku melodii transponowanych. Dotyczy to zan:ówno mniejszej
pľawidłowości odpowiedzi (Rys. 2), jak i dŁuższych czasőw reakcji (Rys. 4).

Porównując wyniki sfuchaczy ze sfuchem absolutnym i nie mają-
cych słuchu absolutnego można zaobseľw ować. za|ety í wady posiadania
tego rodzaju zdolności' Zateta, taka jakułatwienie ľozpoznawania melodii
nletľansponowanych nie dziwi, gđyż sfuch absolutny pozwalana bezpoś-
ľednie porówny.wanie wysokości wszystkich dźwięków melodii zapisanych
w nutach Z prezentowanymi słuchowo dźwiękami melodii porównaw_
czych. Sfuchacze mający sfuch absolutny pľezentowali się jednak znacznie
gorzej od sfuchaczy bez sfuchu absolutnego, gdy melodie porównawcze
były transponowane. Ten fakt może wydać się zaskakujący, gdyż powszech-
nle przyj'ęło się uważać sfuch absolutny za wszechstronn ie użyteczną zđo|-
ność mĺzyczną. Wbrew temu pogląđowi, uzyskane obecnie wyniki wskazu-ją, iż posiadanie takiego sfuchu może pľzysparzać tľudnoŚci w rozróżnja-
nru stosunków wysokościowych w muzyce i na przekór intuicji sugeľują,
że sfuch absolutny może stanowić niekiedy poważną niedogodność'

Trrrdności, jakie mogą mieć sfuchacze ze sfuchem abso]utnyrn zostałyjuż częściowo przedstawione w poprzednich eksper5rmentach (Miyazaki,
1993; 1995), w których osoby te wykazaĘ się znacznie gorszą identyíika-
cją interwałów muzycznych, rozpoczynających się na rőznycn poziomach
wysokości w stosunku do tych, które ľozpoczynaĘ się od dźwięku C. Wy_
niki te nie wskazywały jednak dostatecznie jasno na niedogodność spowo-
dowaną sfuchem absolutnym, gdyż można je było częściowo wy.1aśnić nie-
wygodnyn systemem nazewnictwa, jaki zmuszeni byli stosować posiadacze
sfuchu abso]utnego pľzy ľozwiązywanĺu zadań. W ekspeľymentach tych
zadanie identfikacji interwałów muzycznych wymagało od uczestnĺków
nazywania interwałów przy użycil relat;'wnego systemu solmizac;zjnego.
Dla osób nie posiađających sfuchu absolutnego nazwy ,,sol'', ,,ťa,, są naz-
waml wysokości względnej w opaľciu o system r-uchomego ,,do,,, w którTłn
w zależności od kontekstu tonalnego dŹwięk o dowolne; wysokości bez-
względnej może stanowić ,,do". Dla sfuchaczy ze słuchem absolutn;rm naz-
wy ,,sol'', ,,fa" są nazwami wysokości bezwzględnej w opaľcru o utrwalony
system, w którym ,,do'' oznacza zawsze đźvmęk C (w dowo]nej oktawie),
nrezďeżnie od kontekstu múZyczne1o. Stąd sfuchacze ze sfuchem abso]ut-
nym mogli stanąć wobec konfliktu między okľeśleniem wysokości względ-
nej, a nazwami jakich należało użyć w ođpowieđziach. W obecnym ekspe-
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rymencie zadanie sfuchaczv

""y"h 
p"u"ur,to_-""'''''r'*,,*"*" na rozróźnieniu melodii porównaw-

przedstawionycn ř-.a* "lľj':j'"j:P 
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;;T*T'J,ľJ:lľ;:;:::,ľl"ľľĺ"#"äffj:ľ'i jŁäľ:J,,"':
liwość powstani;;;;"'ľ 1"" "różne''' W tej sytuacjĺ wyk]uczono moż-
ze sfuchem .o"ł"'ffi..: 

* nazewnictwie, jaką mogliby -ĺ"ĺ .ł'"I'u."_"
wyniki, i co więcej' 

""r";^:::.::"' 
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,^, 1o]'" "ń;;#ľöä:;: "J:ľ"#ľł:jľ#:ľľ"TJ"" ;.Je slę spľzeczne 
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ĺ"t"ĺ"ja^^|_,o11c pod uwagę fakt, ," .ł""i' absolutny poz-wala na identyfikację wysokosci' dźwięu";";;;; należaloby sądzić,
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wypisane nazwy. Sfuchacze ze sfuchem absolutnym miewają w związku
,/, Lym przewagę nad osobami ze sfuchem relat1łvnym w przypadku dyk-
tanda ze skomplikowanymi sekwencjami dŹwięków, a zwłaszcza przy rne-
Iodiach atonalnych. Należy jednak podkreślić, że lepsze wyniki osíągane
pľzy pisaniu dyktand muzycznycľr pl:zez osoby ze sfuchem absolutnym
nie ođzwíeľciedlają ich zđolności do usĘszenia różnych związków wyso-
kości dźwięku, jakie należało ocenić w teście, ale po pľostu zdolność đo
oceny wysokości absolutnej '

Dľugi aspekt sfuchu absolutnego to możlíwość odtwaľzania właści-
wej wysokości na podstawie zapisu nutowego, co jest baľdzo pľzydatne dla
muzyków wykonawców, zwłaszcza na etapie początkowego czytania nĺt.
Mlzycy ze sfuchem absolutnym, od,czytując nuty wykorzystują poczucie
absolutnej wysokości dźwięku, produkując pojed5nrcze dŹwięki, a następnie
lącząc je w melodíe. Tak więc, podobnie jak przy dyktanđach, ľówĺlież
i przy odczytywaniu muzykj z nut, sfuch absolutny jest szczegő\nie pľzy-
datny w przypadku skomplikowanych paľtytuľ zawieľających sekwencje
tr-udne do rozpoznania, jak chromatyczne czy dodekafoniczne struktury
đźwięków. Jednak i w takiej sytuacji można domniem1łvać, że wevłnętrz-
na reprezentacja sekwencji mĺzycznych odtwoľzonych z pomocą sfuchu
absolutnego może nie być prawdziwym muzycznym twoľem powstałym
ze związków wysokościowych odczytanych bezpośľednio Z nut, ]ecz Stano-
wi twór nieoľyginalny, skonstrrrowany pośrednio z ľepľezentacji indywi-
dualnych dźwięków'

Choć koľzyści wynikające ze sfuchu absolutnego wydają się nie mieć
zbyt wielkiego znaczenia m:uzyczrrego' nie można zaprzeczyć, że osoby ze
sfuchem absolutnym mają na ogół większe osiągnięcia w działalności mu_
zycznej. Może to jednak łTnikać również z faktu lepszego, wcześniej ľoz-
poczęŁego kształcenia n:luzyczrrego tych osób. W większości przypadków
sfuch absolutny wiąże się z ]ň/czesnym rozpoczęcieĺĺ szkolenía mnzycz-
nego' Posiadające go osoby rnają za sobą dfuższy okľes nauki i to nauki
rozpoczęteJ Y/e wcześniejszym okľesie życia, niż osoby nie mające tego ro_
dzaju sfuchu. Trudno zatem okľeślió, który z cz;.rrników ma większy wpĘ'w
na wyniki osiągane pľzez osoby ze sfuchem absolutnym w późniejszym
życiu zawodowym.

Również poľównując w;.nikí obecnych ekspeľymentów należałoby
wziąć pod wwagę przýoczone wyżej fakty. Niezbyt pľawídłowe jest bez-
pośľednie poľówny'wanie ze sobą odpowiedzi udzielanych w zadaniach tes-
towych pľzez sfuchaczy nie posiadających sfuchu abso1utnego i posiadają-
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cych taki sfuch. Prawidłowe porównanie mające na celu wyłącznie wy-hycie wpýwu, jaki na osiągane w;miki w1wađ sam fakt posiadanía sfuchuabsolutnego w],lľnagałoby zr-ównania w obu gr-upach ewentuĺnego oddzia-ływania innych czyrrników. W nasz;,łn uL"pJrvńu.'"i" 
""ylrniki te ewident-nre nie został5r wvľównane, skoro jedynie w gľupie sfuchu absolutnegoznaleźli się sfuchacze, którzy swą -,r"y"".'ą 

""drrkację 
rozpoczynali we\řczesnym dzieciństwie (w wre_ľu 3-6 tat), stánowiąc ło7o te; gľupy' Nĺemozna zatem mówić, że posiadanie sfuchu absolutnego było tu jedynym,

czy nawet głównym czynnikiem różnicującym. osoby že sfuchem absolut-
"."T 

l"ł" dłużej, a zatem 
ryu1lowniej kształcone murycznle niż te, ktőresłuchu absolutnego nie posiađĄ. Pomimo to, ich offiięcia w zadaniachz transpozycją' a wíęc tych, które opieraĘ .ię nu ,.u;*äz.ri"1szej w muzyceumiejętności uchwycenia ľelacji między *y.áms"ĺuti a żwięków, okazałysię goľsze niż osób bez sfuchu absolutnego. ĺĺozĺru )utu^ hipotetyczniezałożyć, że gdyby míędzy porówny'wanymig."pJ 

'""liminować różnicęwynikającą z czasu kształcenia i oddziafującą ,'ä t*r"si sfuchaczy ze słu-chem absolutnym, ich wyniki okazaýby.li:"*""" g".. ze. \Ęyostrza towniosek o negatywnym wpływie sfuchu abJutnegoiia niektóre istotnefoľmy sřuchowej aktywności muzycznej.
nie ulega najmniejszej wąipliwości. Pt:zy rozpoznawan'u me-lodii transponowanych sfuch absolutny 

"iu 
tyk" ;í";;maga, lecz możestanowić przeszkodę. Gdyby jego funkcje można było kontľoiować, sfu_chacze ze sfuchem absoiutn

i próbować opieľać się ". J#ľ:x'ff;T#::::ľ#"#:iŕ":J"ľäT
ekspeľymentu wydają się wskazywać, że słuchacze 

"i.rrugulĺ silnej ten-dencji, aby opierać się na strategii.wysokości abso]utnej i sfuch absolutnybył dla nich _ może nieświadomie í automaty urL _ głá*nastrategią sfu-chania m uzycznego.
Na zakończenie waľto wrócić na chwilę do spľawy, której w dotych-czasowym opisie ekspervmentu nie poświęcono dosiatecźne; uwagi' Sfucha-cze uczestnlczący w badaniach nie stanowi]i dwóch silnie skontľastowa-nych gľup, a więc specjalnie wyselekcjonown"".i g.'"py o.on posiadającychtzw. ,,aütentyczny', słrrch absolutny, czyli niemJ .tĘ"o.".rro*ą zdo]nośćokľeś]ania muzycznej nazwv kaz.degl azwĺęłu i L""i"ä.i":ą*: z nią grupyosób takiego słuchu pozbawionych. Zespół si o.ot lr""u"tr'l"zących w ekspe-

'yŤ::"'" stanowił typową ľepľezentację studentów tych wydziałów Akade-mii Muzycznej, w których do sprawy kształcenia sfuchu przywiązuje sięszczególne znaczenfe. Mieli oni za sobą na ogőł przesÁ dziesięcioletnie
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iltudia muzyczne i wszyscy mogli bez tr-udu odczytywaó prosty zapis mu-
n;yczny wtvłarzając sobie dokładne wyobľażenie słuchowe odczytanej z n.ut

llrelodii. Natomiast, jak wykazaĘ wyniki testu sfuchu abso1utnego, ich
zdolności do ľozpoznawania bezwzględnej wysokości dźwięku byĘ baľđzo
'/,r'őżnicowarrc. Z wfrątkiem kilku' być może tľzech osób, które w teście wy-
kazaĘ ponad 9ovo trafnycln odpowiedzi, pozostali sfuchacze nie kwalifiko'
walí się właściwie do gľupy ,,osób o sfuchu abso1utn1łn''. Rozkład wyni
ków testu sfuchu abso]utnego w badanej gľupie był praktycznie ciągły (od

odpowiedzi najzupełniej pľzypadkowych do 100vo tľafreń) i pođział na dwie
grupy (do 33vo i ođ 45vo trafnych odpowiedzi) został dokonany w sposób
całkowície arbitralny. Ten niekonwencjonalny Sposób podejścia do pľob1e-

mu pozwolił jednakże na usta]enie dwóch spraw. Po pieľwsze okazało się,
że cechy sfuchu absolutnego występują w populacji muzyków z ľozkładem
zb]iżon}'rn do ciągłego i w miaľę swego nasi1enia powodują w coľaz większyĺn
stopniu przejmowarie przez poszczególne osoby stľategii opierania się na
ľozpoznawaniu bezwzględnej wysokości dźwięku ze wszystkimi jej dobľy-
mi i zbłni skutkami. Po dľugie można było stwieľdzić, że konsekwencje
zrőżnicowanía tej stľategii są na tyle si1ne, iż pľzy arbítľalnym podziale
wyżej scharakteryzowanej populacji na dwie grrrpy różniące się nasíleniem
występowania cechy sfuchu absołutnego, skutki zastosowania przez Łe gru-
py ľóżnych sposobów rozwiązywania zađań mĺzycznych okazl;ją się zľőżni-
cowane na wysokim poziomie istotności statystycznej.

W przybliżeniu równomierne rozłożeĺie nasi]enia własności sfuchu
absolutnego wśľód członków badanej gľupy słuchaczy pozwoliło na zaob-
serwowanie koľelacji pomiędzy stopniem występowania tej cechy a stop-

niem osiągania sukcesu w zadaniach rozpoznawania zmian me]odii pľZy
rőżnych waľunkach transpozycji. Zależnoścl te pľzedstawiono na ľysun-
kach 5 i 6. Na Rys.5 są one pokazane w sposób baľdziej anal'ityczny, co

pozwala na sformułowanie w dalszym tekście ki]ku inteľesujących wnios-
ków i hipotez.

Rys. 5(A) pokazuje, jak posiadacze sfuchu abso]utnego mogą wyko-
rzysŁywać swą zdolność rozpoznawania bezwzględnych wysokości dźwię-
ku przy analizie melođii atonalnych, w sytuacji gdy analizowana konstľr-Lk'

cja nie ulega transpozycji wysokościowej. Korelacja między dokładnością
tozpoznawania zmian me]odii a jakością sfuchu absolutnego jest tu nie-
duża (1 = 0,48; p<0,05), lecz gdyby (aľbitľalną pľzecież) gľanicę grupy
słuchu abso]utnego przesunąć w dół, obejmując nią wynik sfuchacza,
który uzyskał w teście tego sfuchu 33qo poptawnych identyÍikacji, współ-
czynnik korelacji wzľósłby đo wysokiej waľtości ľ = 0,89'
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. Percepcj(I melod,ii pľzez osoby ze słuchem absoluhLlm.'.

W powyżej ľozpatľywanym zadaniu tRys.5(A)] gľupa sfuchaczy ze
flluchem absolutnym jako całość uzyskała wyniki w sposób istotny lepsze
el grupy sfuchaczy posfugujących się wyłącznie sfuchem re1at1łvnym.

Można założyć., że posługĺwali się oní przy tym dwoma kryteriami: ľoz-
poznawaniem kształtu melodii i możtiwością zauważania zmian upľZed-
trio zidentfrkowanych bezwzględnych wysokości dźwięku. W odľóżnieniu od
trich, osoby nie posíadające sfuchu absolutnego miały do dyspozycji jedy-
nie to pieľwsze kryterium, które wobec bľaku powiązań tonalnych melodii
wspomagających jej zapamíętywaniebyło z natuľy dość słabe i zawodne'

Całkowicie ođmiennie przedstawiała się sytuacja obu gľup sfucha'
czy, gdy atona]ne me]odie należało poľównywać w war-unkach tľanspo'
'/,ycjí, co ilustruje Rys. 5(B). Pozostawało Łu włącznie kľyteľium ľozpoz-
nanía kształtu melodii. Ptzy caLej swej słabości spowodowanej bľakiem
powiązań tonainych było ono dostępne d1a sfuchaczy posfugujących się
słuchem relatywn}-rn stale jednakowo , nieza\eżnie ođ wplowadzonej tľans_
pozyĘl, toteż poziom uzyskiwanych wyników w tej gľupie nie uległ zmia-
nie. Natomiast możliwości sfuchaczy posiadających sfuch absolutny uległy
w norŇych warunkach znacznem1J pogoľszeniu. Istotne pogorszenie wynĹ
ków całej gTupy pľZy tych zadaniach pokazano już wcześniej (Rys. 2) lecz
Ltl, zwłaszcza na Rys.5(B) odnoszącym się do melodii atona1nych, może-
tny zaobserwować, jak ľadykalnie zaŁamaĘ się świetne upľzednio wyníki
inđywidualne niektórych sfuchaczy obdarzonych autentycznym sfuchem
absolutnym (ponad 907o pľawidłowych idenĘfikacji wysokości w teście sfu-
chu abso1utnego). W przeciwieństwie do sytuacji pľzy melodiach nietrans-
ponowanych występuje tu ujemna koľelacja pomiędzy intensywnością
cechy słuchu absolutnego a dokładnością rozpoznawania zmian me]odii
(ľ = -0,43, p<0,05). Można wnioskować, że osoby, któľe posiaclają sfuch
abso]utny w stopniu ogľaniczonym, nie polegają zbyt silnie na tej włas-
noścl pamięci i w wyższym stopniu rozwijają swój sfuch relatywny dla
oceny istotnych cech konstľukcji wysokościowych w muzyce' Dzięki temu
pogorszenie w}ników w warrrnkach transpozycji występuje u nich w mniej-
szym stopnlu, bądź nie występuje wcale'

obseľwacja danych pľzedstawionych na rysunkach 5(C) i 5(D) pľo-
wađzi do dalszych wniosków' W obu pľzypadkach pľezentowane są wyni-
ki uzyskiwane pľzy rozpoznaýłaniu zmian melodii tonalnych. Do kryteriów
stosowanych przez shlchaczy przy ťozpoznawaníu zmian me1odii atonal-
nych (porównanie sekwencji inteľwałów i identyfikacja wysokości bez-
względnych) dołącza się tu niezwykle istotne kľyterium odniesień tona]-
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nych, ogTomnie ułatwiające ZapamiętJĄvanie melodii. zadania stają się łat-wiejsze, co w,raźnie podnosi ogólny poziom trafności odpowiedzi u obu grup
sfuchaczy. Sfuchacze dysponujący lepszJ,łn sfuchem ub*l.,t.'ym i w war-un-kach bez tľanspozycji mogąc go wykorzystać., przy dodatkowym wspomo-żeniu pamięci rozpoznaniem ľelacji tonalnycr, o.iąg";ą tu na ogół ,,eťektsuŕrtowy'', czyli IO0?o ľozpoznania tRys' 5(C)]. pĺ"łi t"" ginie jednak
całkowicie w warunkach melodii tonalnych transponowanych tRys. 5(D)]ĺ podobnie jak w przypadku melodii tľanspo.'o*u.'y"h atonalnych szcze-gólnemu pogorszeniu u1egają wyniki osób crraľakte-ry zujących się najlep-szym sfuchem absolutnym.

Dla bardziej wyľazistego przedstawienia omówionych za|eżności
obliczono dla każdego ze sŁachaczy rőżnicę wynikającą z odjęciaśľedniego
procentu pľawidłowych odpowiedzi w melodiach nietransponowanych odanalogicznej waľtości uzyskanej dla melodii tľansponowanych. Wynikipľzedstawiono w funkcji rosnących wartości wyników testu sfuchu absolut-
nego, oddzielnie dla melodii tonalnych tRys_ 6(A)l i atonalnych tRys. 6(8)1.Jak można się było spodzie wać. przy tyrn sposobie przedstawienia, pogar-
szanre wyników ľóżnicowych w miarę rosnącej jakości sfuchu absolutnego
rysu3e się bardzo w1ľaźnie. Zjawisko to można jednak obser.wować wyłącz-
nle u tych sfuchaczy, którzy dysponują pewną' choćby nlewielką zdolnoś-
clą typu ,,sfuch absolutny', (na Rys. 6 oznaczono ich wyniki niewypełnio-
nymi kółkami). Korelacja miedzy opisanymi różnicami pľocentÓw a wyni_kami testu sfuchu absolutnego wynosi tu ľ=_0,80; pio,ĺ-los dla me]odii
atonalnych oraz r:-0,63; p<0,00b dla melodii tonalnvch.

Inaczej pľzedstawia się Spľawa w przypadku .fu"ľ'u""y pozbawio_
nych sfuchu absolutnego, któľych wyrriki oznaczono na Rys. 6 wypełnio-
nymi kółkami' Efekt transpozycji był tu znĺkomy' Pľzewaga wyników uzys-
kiwanych pľzy braku transpozycji była praktycznie niezaiważalna i częstowyniki uzyskiwane d]a melođii tľansponowanych okazryały się lepsze
niż przy braku tľanspozycji (dodatnie wartości rőżnic) '

Na zakończenie war.to sfoľmułować pewien ważny wniosek praktycz-
ny dotyczący pedagogikj muzycznej' Na zajęciach z kszlałcenra słuchu pľo_
wadzonych w szkołach muzycznych należy poświę cić. szczególnąlwagę me-
todom kształcenia stosowan5rm wobec osób posiadających sfuch absolutny.
Ich udział w zajęciach wspólnie z osobami .,ĺ" posĺuäáją"y-l tego rodzaju
sfuchu jest niezwykle mało efektywny, ponieważ .'i"".i*n."u motywacji
do rozwijania tych cech sfuchu, które w datszej mĺzycznej dziďalności
będą im najbaľdziej potrzebne. Polegając .ru .*"1 

"dol.,oi"i do rozpoznawa-
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rria bezwzg1ędnej wysokości dźwięku starają się oni rozvmązywać większość
xadań przy nżyciu natuľalnej dla nich stľategii sfuchu absolutnego, nie dos-

lronaląc swych zdolnoścí posfugiwania się sfuchem ľelat}łvnym. Kształcenie
sľuchu muzycznego osób dysponujących sfuchem absolutnym wymaga.
wypľacowania w szkolnictwie muzycznym nowej, odľębnej metodyki.

(A) Melodie atonalne

l- '.
o

o )o

(B) Melodie tonalne

ol
t ta' %

o
)o o

o

o

0 20 40 60 80 100

Procent poprawnych odpowiedzi
W teście słuchU absolutnego

Rys.6' Różnice pľocentów poprawnych rozpozĺaíl nrelodii tľarlspĺl-
nowanych i nietľansponowanych uzyslĺane pľz ez poszczegól-
nych sfuchaczy, przedstawione w zaleźności od precyzji ich
słuchu abso]utnego. Kółka niewpďnione _ słuchacze zali-
czeni do gľupy osób ,,posiadających słuch absolutny'', kółka
wypelnione - pozostala grupa sluchaczy.
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