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Abecadło recytacji (IX)
Poezja  Śpiewana

A Antoni Słociński, Erwin Regosz

Zacznijmy od literatury przedmiotu. 
Wieloletni obserwator i juror najstar-

szego polskiego konkursu poświęconego 
poezji śpiewanej, czyli  Festiwalu Piosenki 
Studenckiej  – Jan Poprawa – przed kilkoma 
laty napisał:

Przywykliśmy do czytania. Trudno nam 
wyobrazić sobie, że skupienie nad  zadrukowaną  
kartką  papieru  (…) w  ciszy  i  bez  świadków  
niekoniecznie musi być najlepszym sposobem 
obcowania z dziełem literackim. (…) Gdy 
w starożytnych epokach pieśniarz melo-
recytował swoje strofy, czy aktorzy wypowia-
dali rozpisaną na głosy historię Edypa – chodziło 
w jakiejś mierze także i o zwiększenie zasięgu, 
o rozpowszechnienie dzieła. W rękopisie (jeśli 
nawet był ) mógł się z nim zapoznać co najwyżej 
pojedyńczy (i to wykształcony) odbiorca.

Jak wiemy z historii, pierwsze ślady poezji 
śpiewanej znajdujemy w przedhomerowej 
Grecji. Już wtedy antyczni śpiewacy – aojdowie 
– przy wtórze formingi czy kitary opiewali 
czyny bohaterów i losy  władców. W średnio-
wieczu staroceltyccy bardowie, prowansalscy 
trubadurzy, francuscy truwerzy, niemieccy 
minnesingerzy, angielscy i francuscy min-
strele do wtóru violi lub harfy śpiewali pieśni 
miłosne.

I dalej Jan Poprawa: Dziś po paru 
tysiącach (i setkach) lat obserwujemy jakby 
zamknięcie się swoistej pętli czasu. Oto (…) 
wiersz dzięki (…)  płycie  i  internetowi  dociera  
do  milionów  konsumentów. Poeci wpisują 
(…) w swoje utwory miejsce na muzykę. (…) 
Piosenka jest  dziś  jedną  z  najważniejszych  
i  najbardziej  charakterystycznych dyscyplin  
sztuki  popularnej.  Generalnie  wiadomo,  że  jest 
to  dzieło synkretyczne,  w  którym  niezbędne 
są  przynajmniej  trzy  elementy: muzyka,  tekst 
i  interpretacja. W zależności od tego, co wysuwa 
się na plan pierwszy – wkładamy piosenkę do 
odpowiedniej (…) szufladki.

Bywa  więc  piosenka  rozrywkowa,  
oparta  na  prostym  pomyśle muzycznym (…)  
Bywa „aktorska”, eksponująca indywidualny 
sposób interpretacji, uwypuklająca osobliwości 
niepowtarzalnego odczytania, w którym 
interpretator właściwie staje się współautorem 
sensu. I bywa piosenka „literacka” (…) ten 
rodzaj dziełka, w którym najważniejszy jest 
artystyczny tekst (…)  „piosenka literacka”  to  
po  prostu  poezja, której muzyka co najwyżej  
dodała skrzydła. Piosenkarz, pieśniarz jest 
–  w przypadku tej właśnie formy artystycznej  
–  przede wszystkim  nośnikiem  a  nie  źródłem 
wartości.

W Polsce przed laty ukształtowała się 
szczególna hybryda, przynależna do świata  
piosenki: tak zwana „poezja śpiewana”. Jest 
to zjawisko polegające na próbie znalezienia  
ekwiwalentu muzycznego do istniejących już 
wierszy. (…) kompozytorzy adaptują na piosenkę 
utwory mistrzów i adeptów pióra (…) „Poezja 
śpiewana” jest w Polsce zjawiskiem szczególnym. 
Ma (…) oryginalny festiwal, od trzydziestu lat 
organizowany w Olsztynie: Zamkowe Spot- 
kania z Poezją  „Śpiewajmy Poezję”. Jest też 
w Polsce miejsce dla „poezji śpiewanej”  
szczególnie znaczące, rodzaj artystycznego 
laboratorium – „Piwnica pod Baranami”, która  
stanowiła poligon doświadczalny wielkich  
kompozytorów  (obok Zygmunta Koniecznego 
– Stanisław Radwan,  Andrzej  Zarycki,  Jan  
Kanty  Pawluśkiewicz,  Zbigniew Preisner (…)  
Grzegorz Turnau.)  Jest wszakże w Polsce jeszcze 
jedno zjawisko – mające odpowiedniki na całym 
świecie. Myślę tu  o tak zwanych  „bardach”.  
O śpiewających poetach.  Ma podobną   
tradycję kultura rosyjska (jej charakter i po- 
ziom wyznaczają: Bułat Okudżawa i Włodzi-
mierz Wysocki). Słynie z tego typu twórczości 
kultura francuskojęzyczna (Georges Brassens  
i Jaques Brel). Na marginesie globalnego,  
anglojęzycznego show-businessu istnieje  
podobne zjawisko, którego najwybitniejsi  
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przedstawiciele  stają się nawet mega-gwiazdami 
(Bob Dylan i Leonard Cohen). „Śpiewający poeci” 
są oryginalnym i nieporównywalnym zjawiskiem 
polskiej kultury współczesnej. Zarówno ich 
pojawienie się, charakter ich sztuki, jak i 
społeczna  baza  (odbiorcy) wyraźnie  odbiegają  
od stereotypu piosenki jako rozrywki.

O prześwietna ironio! Jonasz Kofta  
–  śpiewający przecież poeta  (Jej  portret,  
Song o ciszy, Pamiętajcie o ogrodach i wiele, 
wiele innych) –  dając  wyraz  irytacji,  gdy 
słyszał określenie: „poezja śpiewana”, 
zawsze kpiąco dodawał: jak „poezja śpie- 
wana” to  „muzyka  grana”.  Jakby chciał 
zaznaczyć, że sformułowanie to niczego 
istotnego do nazewnictwa sztuki bycia 
na estradzie nie wnosi. Nie zgadzamy się 
z mistrzem. Czym wszakże, jak nie poezją 
śpiewaną, są śpiewane przez Czesława 
Niemena, Ewę Demarczyk, Marka  Grechutę   
wiersze Cypriana Kamila Norwida, 
Adama Mickiewicza czy Krzysztofa Kamila  
Baczyńskiego?, wiersze Agnieszki Osieckiej 
i Edwarda Stachury śpiewane przez  
niezliczonych wykonawców? Nie inaczej jest 
również ze śpiewającymi poetami, wywodzą-
cymi  się  z  kręgu  krakowskiego Festiwalu 
Piosenki Studenckiej, czy olsztyńskich 
Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy poezję”. 
Bo „śpiewający poeci” tacy jak: Marek Grechuta, 
Jan Wołek, Jacek Kaczmarski, Leszek Długosz, 
Mirosław Czyżykiewicz – korzystając z tej formy 
artystycznej wypowiedzi jaką jest poetycki 
tekst połączony z często niebanalną muzyką 
– idąc tropem Jana Poprawy: … przetworzyli  
czas  sobie  współczesny,  opowiedzieli  o  nim,  
o  ludziach i  ich niepokojach (…) stworzyli  
osobliwy  gatunek  polskiej  literatury. Dodajmy  
gatunek, który posiadał nadzwyczajną moc 
oddziaływania na słuchaczy i często wręcz 
wpływał na ich życiowe postawy i wybory. 
Pamiętamy niezwykłą siłę słynnej Piosenki na 
wskroś optymistycznej Jana Wołka zaczyna-
jącą się od słów:

Pozwól do domu iść wódko
Pozwól się z żoną przywitać
Mówiłaś, że wpadniesz na krótko
Patrz knajpę chcą już zamykać
Siedzimy tak razem pół życia
A ty je na setki rozmieniasz
I więcej ze sobą do picia
Mamy niż do powiedzenia

– wykonanej wstrząsająco prawdziwie na jed- 
nym z krakowskich Festiwali Piosenki 
Studenckiej w latach siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku… Pamiętamy niezwykłą 
siłę powszechnie znanych  Murów, śpiewa- 
nych przez Jacka Kaczmarskiego i tysiące 
gardeł razem z nim lub bez niego na 
najprzeróżniejszych imprezach, od studenc-
kich po – organizowane, jak słyszeliśmy, 
przez Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Zasłużonym uznaniem w kręgu 
wykonawców piosenki literackiej cieszą się  
dwaj  bardowie  z  Torunia. Mowa  oczywiście  
o  Mariuszu Lubomskim i Adamie Nowaku, 
których wyrazista, osobna stylistycznie, 
niezwykle  ciekawa  pod  względem  literacko 
– muzycznym  obecność na scenie cieszy nas 
od lat niezmiernie.

Zjawisko artystyczne  „poezji śpiewanej”  
znalazło swoje odbicie   (i poczesne miejsce)  
w roku 1975 poprzez utworzenie osobnej 
kategorii XXI Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, którego pierwszy finał odbył 
się w Koszalinie  (później  przeniesiony do 
Olsztyna).

Wracając do OKR–u musimy przy-
pomnieć, że „poezja śpiewana” poddana  
jest oczywiście rygorom całego Konkursu. 
W regulaminie ustalono, że repertuar 
obejmuje 3 utwory śpiewane  i  1 recytowany  
z tym, że:

– wykonywane być mogą wiersze 
opublikowane w książkach i prasie  literackiej, 
a  także,  że:
Sądy Konkursowe dokonują ocen według 
kryteriów : 

– dobór repertuaru
– interpretacja  utworów
– kultura  słowa
– ogólny  wyraz  artystyczny
– zgodność  muzyki z  charakterem  

             wiersza
– muzykalność  i  warunki  głosowe   

             wykonawcy
– wartości  artystyczne  muzyki.
W odniesieniu do pierwszych czterech 

rygorów należy przypomnieć, iż  wskazówki  
metodyczno-warsztatowe dla recytacji  
odpowiednio odnoszą się do „poezji 
śpiewanej”, co znaczy, że:

– doboru repertuaru należy dokonywać 
pod kątem wysokiej wartości artystycznej 
utworów, a także ich dostosowania do 
możliwości  i  umiejętności wykonawczych  
uczestnika, że:

– interpretacja utworów winna być  
rezultatem dogłębnej analizy myślowej 
i emocjonalnej, a także stosować się do 
wymogów stawianych przez kształt literacki, 
zwłaszcza w dziedzinie  wersyfikacji,  że:
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– kultura  słowa –  jako szersze określenie 
(a raczej zjawisko) musi przekroczyć 
barierę zrozumiałości i zgodności z ogólnie 
przyjętymi zasadami poprawnej wymowy 
– w tym również czystości dykcji i emisji głosu 
jako najważniejszego instrumentu wykonaw-
czego, że:

– ogólny wyraz artystyczny – oprócz 
respektowania w/w zasad, w tym także 
zgodności wykonawczej z zapisanymi przez 
autora nakazami rytmicznymi – obejmuje 
również pozasłowne środki wyrazu, 
takie jak  postawa i wygląd wykonawcy 
(w tym ubiór), jego zachowanie się, mimika 
i gestyka, które nie tylko nie powinny 
odwracać uwagi odbiorcy od treści, jak 
też i nastroju wykonywanych utworów, 
ale wspomagać ich interpretację głosową 
i w ten sposób wpływać na ogólny wyraz 
prezentacji artystycznej, wreszcie, że:

– zgodność muzyki z charakterem wier- 
sza – to najogólniej rzecz biorąc brak  
dysonującego napięcia między linią  
melodyczną a tekstem. Podstawowym 
warunkiem takiej zgodności jest 
prawidłowe nakładanie się na siebie 
akcentów melodycznych z wyrazowymi i 
zdaniowymi.  Ponieważ w języku polskim 
regułą akcentowania wyrazowego jest 
podkreślanie sylaby przedostatniej, 
akcentowanie zgłosek w nieodpowiednim 
miejscu wyrazu lub też słowa w zdaniu to 
transakcentacja. Łatwo sprawdzić, że wszelkie 
próby przesunięcia akcentu w wyrazie np. 
„roz-ma-ry-nie” na którąkolwiek inną sylabę 
niż przedostatnia (ry) powodują,  że słowo 
to zaczyna brzmieć obco i nienaturalnie. 
Zarówno wtedy, gdy je mówimy, jak też wtedy, 
gdy śpiewamy O mój rozmarynie…

Aby uzyskać pozbawioną transakcentacji 
płynność narracyjną w historii opowiadanej  
za pomocą dźwięku, na prowadzonych 
przez nas warsztatach emisji głosu, zawsze 
radzimy młodym adeptom sztuki estradowej: 
śpiewaj tak, jakbyś mówił – ale również: 
mów, jakbyś śpiewał,  podkreślając  wagę melo- 
dyki języka mówionego. Im większe jej 
bogactwo, tym dalsza od beznamiętnej, 
sztucznej, nieprzyjemnie brzmiącej mowy 
skandowanej.

Niemniej ważnym czynnikiem twór-
czym jest odpowiadający treści wiersza   
nastrój   muzyki,   jej   klimat  melodyczno-
harmoniczny.

Zgodność muzyki z tekstem doskonale 
współgra we wcześniej przywołanym 
utworze: Mury. Co bardzo ciekawe, trój- 

dzielną, nieparzystą miarę – 6/8 – można  
potraktować jednocześnie jako dostojny,  
poważny marsz (gdzie raz, dwa, trzy 
i cztery odpowiadają kolejnym grupom 
trzech ósemek). Marsz zdeterminowanego, 
gotowego na wszystko tłumu.

A mury ru-ną, ru-ną, ru-ną (  ́– –, –́ –, 
–́ –) to kulminacja melodyczna idąca w parze 
z podkreślaną powtórzeniami kulminacją 
znaczeniową, intencjonalną twórcy utworu.

Wyznacznikiem zgodności tekstu z muzy- 
ką jest brak chęci jakiejkolwiek zmiany 
jednego lub drugiej. Absolutna, nierozer-
walna zgodność znaczenia werbalnego ze 
znaczeniem języka emocji sztuki czystej, 
jaką jest muzyka. Przykładami takich 
zgodności jest twórczość wymienionych  
poprzednio  autorów  i  wykonawców  ze  
szczególnym podkreśleniem roli autorów 
„piwnicznych” z genialnymi Madonnami 
Zygmunta  Koniecznego  na czele (które stały 
się przecież dźwignią sukcesu artystycznego 
Ewy Demarczyk). (Analizujące  niezwykłość  
muzyki Zygmunta Koniecznego skompono-
wanej do poezji Juliana Tuwima Zofia  Bud-
rewicz i Elżbieta Kram-Mikoś przytoczyły 
wypowiedź tego wybitnego artysty: 
założeniem było (…) żeby muzyka 
interpretowała tekst (…). Zdaniem  krakows-
kich badaczek fenomenu muzycznego  Grande 
Valse  Brillante u Koniecznego muzyka wynika 
z poezji, jest jej  twórczym  dopełnieniem.)

Muzykalność i warunki głosowe 
wykonawcy: Głos, jego podstawowa barwa, 
to dar przekazywany nam w głównej mierze 
genetycznie. I tak jak linie papilarne, mimo 
czasami znacznego podobieństwa, nigdy nie 
są identyczne, tak i głosy różnią się od siebie, 
z  czego  wynika  dobra  nowina,  że  każdy  z  nas  
jest  posiadaczem jedynego, niepowtarzalnego 
w całym świecie, należącego tylko do nas 
głosu.

Nieustannie od lat namawiamy do 
wykorzystywania tej jedyności i niepowtarzal-
ności. Ona  jest  naszą  tarczą  ochronną,  naszą  
Egidą w walce z udawaniem  i  imitacją.  Nasza  
wyjątkowa  zwyczajność (nie tylko głosowa) 
jeśli pozwolimy jej być – jest zawsze prawdzi-
wa. Broni nas przed fałszem interpretacyjnym  
i  daje  szansę  na  kreację.

Warunki głosowe, czyli możliwości 
wykonawcze (barwa, intonacja, ambitus 
i sprawność artykulacyjna) właściwie decy- 
dują o wyborze  repertuaru.

Dobór repertuaru z kolei w wielkim 
stopniu decyduje o powodzeniu naszej 
obecności na scenie. Świadczy na naszą 
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korzyść –  jeśli  jest  oryginalny, interesujący 
pod względem muzyczno-literackim – lub 
obniża  nasze  noty, jeśli  jest  przypadkowy,  
nieprzemyślany i nieciekawy. A bywa 
również, że narzucony, nie uwzględniający 
naszych predyspozycji głosowo-ruchowo-
mimicznych, leżący daleko poza zasięgiem 
naszych możliwości – albo odwrotnie – tych 
możliwości nie wykorzystujący. 

Muzykalność, to – najogólniej rzecz  
biorąc – zdolność precyzyjnego odtwarzania 
rytmiczno-harmoniczno-melodycznych figur  
muzycznych  z  jednej  strony  oraz  umiejętność  
tworzenia nowych (od  twórczej  interpretacji,  
po twórczość kompozytorską), z drugiej. 
To zdolność do przeżyć emocjonalnych  
i estetycznych doznań związanych 
z  percepcją,  wykonywaniem  i  tworzeniem 
muzyki. O muzykalności świadczy umieję-
tność stylowego, zgodnego z  charakterem  
utworu,  frazowania  (przeciwieństwem  są  tzw. 
„kwadratowe  podziały”  i  charakterystyczny  
dla  nich brak rubato). Zaśpiewanie  trudniej-
szej  pod  względem  wykonawczym,  bardziej 
skomplikowanej  melodycznie, harmonicznie 
i rytmicznie piosenki świadczy na ogół (na ogół, 
bo istnieją oczywiście szalenie muzykalne 
wykonania utworów bardzo prostych) 
– o większej muzykalności.

Wartości artystyczne muzyki: Wartość  
artystyczna  muzyki  zależy,  można  by  
rzec, od muzykalności trzech podmiotów: 
twórcy, wykonawcy i słuchacza. Przy czym  
twórca, jak w przypadku śpiewających 
autorów, czy też grających kompozytorów, 
może być również  wykonawcą. Najbardziej 
oryginalna, fantastyczna muzyka nie wywoła 
żadnego rezonansu u niewyrobionego 
odbiorcy (choć istnieją, jak od każdej reguły, 
wyjątki)  i odwrotnie,  muzyka  „lekka  łatwa  
i  przyjemna”, pod względem melodyczno-
harmonicznym wtórna nie przyprawi 
o dreszczyk emocji wyrobionego, muzykal-
nego słuchacza.  Zatem to  nie  tylko  zdolności  
twórcze  i  wykonawcze  artysty  decydują 
o odbiorze jego sztuki, ale również  słuchacz  
i  panorama  (lub miniatura)  muzyczna,  jaką 
w sobie nosi.  Dotyczy to oczywiście również 
jurora.

O poziomie artystycznym muzycznej 
prezentacji  przesądza w decydującej mierze 
oryginalność linii melodycznej i opraco-
wania harmonicznego (aranż), warsztat, 
czyli  umiejętności  techniczne oraz warunki 
głosowe, jakimi dysponuje wykonawca. 
Oprócz tego, nie  mniej  ważną  rolę  spełnia  
również  oryginalność  wyborów  literackich.

Im mniej znany utwór, tym lepiej, bo 
nie wywołuje u słuchacza odruchowej 
chęci porównywania naszego wykonania 
z pierwowzorem, który nie musi być, ale 
na ogół jest lepszy. Lepszy z tego względu, 
że w nagraniu pierwowzoru uczestniczyli 
zawodowcy, a w kategorii „poezji śpiewanej” 
OKR-u  uczestniczą – mający prawo do błędu 
– amatorzy.

Jeśli decydujemy się na prezentację  
utworu znanego, powinniśmy zadbać o to, 
aby jego opracowanie muzyczne było 
poprawne pod względem harmonicznym 
(bez pogubionych funkcji, na ogół  przejścio-
wych) i ciekawe od strony aranżacyjnej. 
Ciekawie można zaaranżować utwór nawet 
na jednym instrumencie harmonicznym (np. 
na gitarze) i – jeśli sami nie potrafimy tego 
zrobić, poprośmy o konsultacje i pomoc 
zawodowców.

Przestrogi.
Nie wybierajcie znanego, bardzo często 

już prezentowanego utworu, takiego jak np. 
Ballada o nocy czerwcowej Gałczyńskiego, 
bo zdarza się, że w tym samym konkursie  
śpiewa  ten  sam  utwór kilkoro wykonawców, 
tym bardziej, że w regulaminie zapisano: 
Prezentowanie utworu znanego i posiadają-
cego określony kształt wykonawczy dopusz-
cza się tylko wówczas, gdy uczestnik 
opracował własną (twórczą) interpretację. 
Mimo regulaminowej zgody na wykonywanie 
– jako trzeciego – utworu własnego, zdecydo- 
wanie radzimy unikać prezentacji takich 
utworów, dopóki nie poddaliśmy ich 
oczyszczającej, rzetelnej ocenie uznanego 
w branży fachowca.

Ponieważ w regulaminie określono, że 
wykonawca jest solistą, nie dobieraj sobie 
„chórków”.

Nie akompaniuj sobie na instrumencie, 
na którym jeszcze nie bardzo umiesz grać.

Nie  wybieraj  utworów  zbyt  trudnych,  
leżących poza zasięgiem  twoich możliwości 
wykonawczych.

Nie wybieraj utworów mało ciekawych,  
wtórnych pod  względem muzyczno-literac-
kim,  które  nie  są  w  stanie zainteresować  
słuchacza,  które  nudzą!

Jeśli masz braki w umiejętności  inter-
pretacji, czyli ciekawego  opowiadania  historii  
za pomocą dźwięku, co jest szczególnie istotne 
w prezentacji tekstu poetyckiego, skorzystaj 
z pomocy fachowców, weź udział w warszta-
tach dla piosenkarzy i recytatorów.

Nie pozwalaj sobie na brak mocy, 
śpiewanie ciche, unikanie mikrofonu (zwią- 
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zane najczęściej z brakiem umiejętności 
opanowania związanego z publicznym wystą-
pieniem, stresu).

Nie bądź magnetofonem, na który raz 
na zawsze się nagrałeś i za każdym razem 
odtwarzasz, odklepujesz  wyuczone na pa-
mięć: tekst i melodię.

Nie bądź słupem ogłoszeniowym, staraj 
się mówić, śpiewać za każdym razem po raz 
pierwszy.

Nasze serdeczne rady.
Pierwsza, podstawowa i najważniejsza: 

Bądź naturalny, nie udawaj kogoś, kim nie 
jesteś. Nie musisz. Taki jaki jesteś teraz, jesteś 
wyjątkowy. Jedyny na całym świecie.

Pamiętaj, że masz ciało. Bądź świado-
mym tego, że je masz. Pamiętaj siebie. Nie  
mówisz,  nie  śpiewasz  samymi  ustami, ale 
całym ciałem. Ono mówi cały czas. Jeśli o nim 
nie pamiętasz, często  daje  sygnały  prze- 
czące  deklaracjom,  wynikającym z  mówio-
nego lub śpiewanego tekstu. Najczęściej 
mówi, że jesteś niepewny w tym, co robisz.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości  
–  pytaj !  Pytaj, czy jesteś wiarygodny 
w tym, co robisz. Pytaj nauczyciela, przyjaciela, 
a najlepiej uznanego, sprawdzonego 
fachowca. Jest wiele warsztatów (m.in. 
organizowanych przez toruński WOAK), 
na których możesz się nauczyć mówić, 
śpiewać, radzić sobie z tremą (tą zabójczynią 
naturalności) i nabrać wiary we własne 
umiejętności.

Repertuar wybieraj sam, jeśli jesteś 
pewien swoich zdolności, ale bierz pod 
uwagę to, co  inni mają na ten temat do 
powiedzenia.

Sprawdź,  czy  nie  nudzisz,  prezentując  
najpierw wybrane przez siebie utwory 
kolegom, siostrom, braciom.

Dobry wybór repertuaru oznacza cieka- 
wą historię do opowiedzenia, która jest 
możliwie najbardziej spójna z naszymi 
możliwościami wykonawczymi. Ciekawa his- 
toria, ciekawa piosenka,  to szansa na zadziwie-
nie widza. A zadziwienia, jak ożywczego 
powiewu wiatru w dusznej atmosferze 
sztampy, nijakości i rutyny z niecierpliwością 
zawsze czekamy.

Pomóż, ach pomóż wyjątku czuły
Pokonać tłumne armie reguły

wołamy za wielkim, magicznym specjalistą 
od takich wyjątków, Edwardem Stachurą 
i życzymy seryjnych, lawinowych,  nieustan-
nych i  fantastycznych  –  zadziwień.
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