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Wiedza śpiewających amatorów o pieśni tra-
dycyjnej jest znikoma. Dla wielu z nich 

śpiewanie skojarzone jest z aktywnymi współcze-
śnie  wykonawcami, z którymi w ramach muzycz-
nych preferencji, czy też wokalno – instrumental-
no – literackiej estetyki najbardziej się utożsamiają. 
Śpiew tradycyjny natomiast to jakiś bliżej nieokre-
ślony,  ludowy sposób wydobywania dźwięków, 
najczęściej w stylizowanym, cepeliowskim wyda-
niu, który jednakże z prawdziwą kulturą ludową  
i pieśnią tradycyjną ma niewiele wspólnego.

Śpiew tradycyjny, czy jak niektórzy chcą: ar-
chaiczny, posiada niezwykle cenne dla współ-
czesnego adepta sztuki estradowej walory. Naj-
ważniejsza wśród nich wydaje  się  mocna, natu-
ralna, nie ograniczona wzorcami artykulacyjnymi 
otoczenia, donośna emisja. Wynika to z tradycji 
przekazu, który w warunkach naturalnych (rytuały 
i obrzędy związane z pracą, zabawą, kultem religij-
nym, życiem) musiał być na tyle nośny i silny, żeby 
mógł dotrzeć do znajdującego się niejednokrotnie 
w dalszej odległości, w otwartej przestrzeni -  słu-
chacza - odbiorcy. Nie było mikrofonów, a jedyny-
mi kolumnami głośnikowymi były naturalne rezo-
natory, czyli głowa i klatka piersiowa. 

Szczególnym przypadkiem śpiewu tradycyj-
nego jest tzw. głos biały, inaczej zwany śpiewo-
krzykiem, z charakterystycznym, wysokim, gło-
wowym rejestrem (szczególne wykorzystanie pod-
niebienia, nosa i maski), z wyższą pozycją krtani; 
bardzo przenikliwy, wyrazisty i rozpoznawalny 
zwłaszcza u kobiet. Regionalnie utożsamiamy go 
zazwyczaj ze słowiańszczyzną, ale ten sposób arty-
kulacji spotykany jest w różnych odmianach na ca-
łym świecie. Czasami przypomina donośne, przej-
mujące łkanie, szlochanie (Rosja, Serbia, Ukraina), 
czasami wysoki, świdrujący krzyk (np. w tradycji 
mauretańskiej połączony z drobniutkim, szybkim 
wibrato). Jest też mocno rozpoznawalny i obecny 
w amerykańskim stylu country. Nawiasem mówiąc, 
wczesny Bob Dylan bardzo kojarzy mi się z ostrym, 
metalicznie brzmiącym, męskim białym głosem  
i używaniem, czy raczej nadużywaniem rezonatora 
nosowego i wibracjami gdzieś z dźwiękowych oko-
lic  Pieśni  Kozła (nie jest to oczywiście próba oceny 
„poprawności” artykulacyjnej Wielkiego Artysty).

Białym głosem zaciekawionych jest coraz 
więcej ludzi. Ma na to wpływ z pewnością niesłab-
nące od lat zainteresowanie muzyką etniczną, lu-
dową, dźwiękiem naturalnym, tzw. muzyką źródeł. 
Innym ważnym czynnikiem z pewnością jest ze-
społowa  prezentacja, obecność na scenie, radość 
wspólnego śpiewania, tworzenia - przyjemność 
płynąca z  bycia członkiem grupy. Zbiorowa, rozło-
żona na wszystkich odpowiedzialność za rezulta-
ty  wspólnego muzykowania  sprawia, że mniejszy  
jest stres, towarzyszący w dużo większym stopniu  
prezentacjom solowym. 

Głos. Cześć pieśni
AErwin Regosz

Nie trzeba też być wybitnie uzdolnionym 
wokalistą, aby móc brać udział w próbach i kon-
certach grupy, choć - co oczywiste - muzykalność  
i podstawowe predyspozycje głosowe są i tutaj ko-
nieczne.

W Polsce odbywa się coraz więcej imprez  
i warsztatów związanych z muzyką tradycyjną (np. 
wielkie warszawskie Skrzyżowanie Kultur, gdyń-
ska Globaltica, krakowskie Rozstaje, Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 
itp.). W ciągu ostatnich dwóch lat brałem udział 
w warsztatach organizowanych przez ludzi, któ-
rych nieustannie szukam – ludzi  wiedzących. 
Wrocławska Fundacja dla Kultury i Edukacji Ovo 
to dwoje młodych strażników dobrego dźwięku: 
Marzena Motyl i Witek Kozłowski -  o nich śpiewam.  
Ich energia, wiedza, umiejętności i trochę urocze-
go szamanizmu tworzą od lat, dźwięk po dźwięku, 
prawdziwą muzyczną katedrę, w której schronie-
nie znajdują ocalałe od zagłady i niepamięci pie-
śni. Pieśni różnych tradycji i kultur. Ovo rozpozna-
je, odtwarza i kontynuuje również ludową tradycję 
rękodzieła.

Inne, bardzo interesujące bractwo ma swo-
ją siedzibę w Lublinie. Fundacja Muzyka Kresów 
również od kilkunastu lat ocala i pielęgnuje, bada 
i prezentuje muzykę tradycyjną. Jan Bernad i Mo-
nika Mamińska – Domagalska, oraz wolontariu-
sze i  współpracownicy skupieni wokół nich two-
rzą prawdziwe imperium dźwięku naturalnego. 
Warsztaty, wydawnictwa, konkursy, festiwale, se-
minaria, koncerty, konferencje, a nawet ekspe-
dycje naukowe to pola zainteresowań i działań 
Fundacji. 

Dwutygodniowe warsztaty, w których uczest-
niczyłem były czasem nasiąkania dźwiękami tra-
dycyjnych pieśni litewskich, ukraińskich, rosyj-
skich, serbskich, polskich. Zajęcia prowadzili wy-
bitni, wiedzący ludzie. Było to swoiste, prawdziwe, 
również rytualne (tańce i korowody) szukanie, gu-
bienie i znajdowanie  naturalnych wibracji. Nie po-
mylę się, jeśli powiem, że prowadzący i uczestnicy 
oddawali swoisty hołd pieśni, dbając razem  o każ-
dy wydobywany z ludzkiego instrumentu dźwięk. 
Podążaliśmy  dźwiękową ścieżką serca. Dziękuję za 
oba spotkania i polecam wszystkim zainteresowa-
nym nie tylko pieśnią tradycyjną.

Marzena i Witek byli już u nas. Będziemy 
współpracować z obiema fundacjami i posze-
rzać formułę organizowanych przez Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu warsztatów 
estradowych o pieśń tradycyjną. Śpiewanie nie za-
częło się przecież dziś lub wczoraj. Autentyczna, 
tradycyjna pieśń wykonana zgodnie ze starą, 
dźwiękową recepturą jest nie tylko ocalaniem, 
przypominaniem dawnych melodii i harmonii, jest 
prawdziwym, nierzadko ekscytującym dziełem 
sztuki. Cześć pieśni!  


