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PSYCHOMOTORYKA DYNAMICZNA INSTRUMENTU G!OSU
„Wszystkim rz#dzi rozum, ca!y $wiat w mniejszym lub wi"kszym stopniu
podlega prawom logiki (...), a wszystko co nas otacza, jest wynikiem praw
natury.”1
Od zarania wieków ludzie sterowani natur# podejmowali badania maj#ce na
celu jej poznanie, wykorzystanie dla potrzeb %ycia, jego rozwoju i ulepszania.
Po$wi"cali si" temu i po$wi"caj# naukowcy niemal wszystkich dziedzin nauki,
szczególnie tych dotycz#cych przyrody, fizyki, matematyki, socjologii, etyki, a
nawet teologii. Wiele rozpraw naukowych podkre$la przede wszystkim
SYMETRIE NATURY i idealn# równowag" wyst"puj#cych w NIEJ zjawisk, które
egzystuj# na bazie przeciwie&stwa, np.: ciemno$' i jasno$', g!"boko$' i p!ytko$',
napi"cie i odpr"%enie, czy te% w ogóle dobro i z!o.
Ca!o$' praw natury podporz#dkowana jest najwi"kszej sile dzia!aj#cej w
naszym uk!adzie s!onecznym, któr# jest SI(A GRAWITACJI i odniesie&
grawitacyjnych materii, dzia!aj#c# w niezmiennym kierunku. Jak wszystkie
ziemskie organizmy i przedmioty, mi"$nie cia!a ludzkiego tak%e podporz#dkowane
s# tej sile. Jednak cz!owiek wyposa%ony w antagonistyczne pary mi"$ni:
przywodz#ce i odwodz#ce, zginaj#ce i rozprostowuj#ce etc., potrafi poprzez rozkaz
psychiczny przyspieszy' lub zwolni' natur" opadu grawitacyjnego. Wi#%e si" to z
rozkazami psycho-emocjonalnymi i funkcyjnymi, odnosz#cymi si" do
ró%norodnych czynno$ci cz!owieka, a wi"c i do jego $piewu.
Cz!owiek ze sw# psyche i phisis jest nie tylko cz"$ci# NATURY, jest JEJ
najdoskonalsz# FORM)! Energia dana cz!owiekowi ju% w momencie pocz"cia
rozwija si" przez okres prenatalny, który zawiera w sobie pokoleniowe
do$wiadczenia genetyczne obojga rodziców, te za$ dalej kieruj# jego %yciem we
wszystkich etapach: dzieci&stwa, okresu m!odzie&czego, doros!o$ci, staro$ci a% do
uj$cia ENERGII, czyli tzw. „momentu ostatniego tchnienia”.
W zrozumieniu energii cz!owieka mie$ci si" jego ogó! zachowa&, czyli
typologia. W jej okre$laniu znajdujemy informacje o temperamencie, jako$ci
stanów psycho-emocjonalnych, szybko$ci reakcji itp. ludzi z ró%norodnych krain
geograficznych i klimatów.
Wiadomo, %e temperatura powietrza i ukszta!towanie terenu maj# bezpo$redni
wp!yw na budow" i jako$' cia!a cz!owieka w sensie fizycznym i psychicznym, oraz
na jego %yciowe potrzeby. Podstawow# potrzeb# psyche cz!owieka jest mo%liwo$'
kontaktowania si" z innymi lud*mi, przekazywanie informacji, do$wiadcze& itp.
Jako najdoskonalszy twór NATURY cz!owiek pragnie J) podziwia',
opisywa' i chwali' poprzez osobliwy TALENT, którym jest MOWA. Pos!uguj#c
si" ni# w sposób organicznie poprawny, ludzki temperament domaga si" czego$
wi"cej, a mianowicie: wyzwolenia swoich pozytywnych emocji poprzez +PIEW.
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Podstaw# metody pracy nad g!osem jest kszta!cenie poprawnej mowy,
traktuj#c $piew jako przed!u%enie artykulacji na d*wi"kach. Ten sposób wywodzi
si" ju% z Antyku bowiem „Grecy nie znali innego $piewu jak mowa i innej muzyki
jak $piew”. +piew jest wi"c zwi"kszon# potrzeb# wyzwolenia emocjonalno$ci,
rado$ci i smutku, szcz"$cia i tragedii. +piew matki kszta!tuje psycho-fizycznie
dziecko w jej !onie, towarzyszy dzieci&stwu, a potrzeba „wy$piewania si"”
prowadzi na wielkie artystyczne sceny $wiata.
Psychiczna kumulacja energii mo%e wyzwoli' si" wy!#cznie w tych
czynno$ciach, którym towarzyszy fala wydechu powietrza, a w przypadku
wokalnym – fala d*wi"kowa. Jest ni# powietrze atmosferyczne zassane przez p!uca
na skutek naturalnej potrzeby cz!owieka zakodowanej w jego mózgu, któr# jest
potrzeba zmiany ci$nie& w p!ucach i narz#dach wewn"trznych. Wokali$ci
$piewaj#c odczuwaj# wewn#trz ci$nienia, które sami inspiruj# swoimi
wyobra%eniami wyprowadzanych fal d*wi"kowych jako muzycznych fraz. Ta
psychiczna czynno$' musi mie' jednak bardzo konkretne oparcie w czynno$ciach
muskulatury instrumentu g!osu, którym jest ca!e cia!o cz!owieka.
Ka%dy $piewak pragnie by' bardzo dobrym wykonawc# i to dotyczy zarówno
solistów jak i chórzystów. Niew#tpliwie ma on na to szans" w przypadku, gdy jego
talent muzyczny (dobry s!uch, poczucie rytmu, wra%liwo$' na barw" itp.) b"dzie
rozwija! si" proporcjonalnie do sprawno$ci fizycznej cia!a.
Rozwój muskulatury cia!a dla czynno$ci $piewu rz#dzi si" swoimi kanonami,
przede wszystkim zdrowiem takich uk!adów jak:
• uk!ad nerwowy,
• uk!ad oddechowy,
• uk!ad trawienny,
• uk!ad gruczo!ów dokrewnych – wydzielania wewn"trznego,
• uk!ad kr#%enia,
• uk!ad narz#dów zmys!owych – przede wszystkim kontroli czynno$ci poprzez jej
odczuwanie.
Wiele nieporozumie& w metodach pracy z wokalistami wszelkiego rodzaju,
dotyczy tzw. oddechu $piewaczego. Aby zrozumie' z!o%ono$' tego zagadnienia,
nale%y zdoby' gruntown# wiedz" o cz!owieku i jego anatomiczno-fizjologicznych
powi#zaniach.
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Rys. 1. Uk!ad trawienny i oddechowy. Wg Brausa.2
Powy%sza rycina przedstawia g!ówne uk!ady wn"trza cz!owieka, których
czynno$ci zale%# od wszelkich pod$wiadomych stanów emocjonalnych cz!owieka.
Poza tym wynika z niej jeden zasadniczy wniosek: wielka ilo$' trzewi cz!owieka
tworzy bardzo obci#%aj#cy s!up i mas" w stosunku do niewielkiej powierzchni dna
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miednicy, która zawiera niezwykle wa%ny dla zmian ci$nieniowych organizmu
cz!owieka mi"sie&, a mianowicie PRZEPON, MIEDNICY.
„Jednak powierzchnia dna jest niewielka, nie na niej wi"c spoczywa ca!e
obci#%enie powierzchni przekroju s!upa trzewi. Najwa%niejszymi czynnikami, które
d*wigaj# trzewia i odci#%aj# dno miednicy s#: dzia!anie ss#ce p!uc czynne jeszcze
pod przepon# i napi"cie pow!ok brzusznych. Je%eli napi"cie p!ucne zmniejsza si",
wzrasta ucisk na dno miednicy. Je%eli zmniejsza si" napi"cie pow!ok brzusznych,
trzewia opadaj# i równie% wzrasta ucisk na dno miednicy. W#ska klatka piersiowa i
lu*ne pow!oki brzuszne stwarzaj# najbardziej niekorzystne warunki statyczne.
Wdechowe za$ po!o%enie klatki piersiowej, obszerna górna cz"$' jamy brzusznej,
oraz silne napi"cie p!uc i pow!ok brzusznych odci#%aj# dno miednicy.”3
P!uca zawieszone s# na ko$'cu %ebrowym klatki piersiowej w ten sposób, %e
ich szczyty przekraczaj# otwór górny klatki piersiowej, natomiast podstawa
spoczywa na przeponie.

Rys. 2. Uk!ad oddechowy. Granice p!uca prawego (po!o"enie wydechu) i op!ucnej
prawej w rzucie na klatk# piersiow$. Widok ze strony prawej.4
3
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Czynno$' oddechowa !#czy funkcje p!uc, uk!adu trawiennego i wydalniczego,
przy czym wszystkie wn"trzno$ci cz!owieka s# „zawieszone” mi"dzy tymi
uk!adami i od nich zale%# w sensie fizjologii, a co za tym idzie – zdrowia. Potrzeba
zaczerpni"cia powietrza ( wymiany tlenowej ) i rytmo-emocja zawarta w rozkazie
nerwowym przepony miednicy ( dzia!aniu jej $rodka $ci"gnistego ) tworz# ca!o$'
procesu napi"' i odpr"%e& energetycznych cz!owieka. W prze!o%eniu na
terminologi" tzw. „g!"bokiego oddychania” to w!a$nie przepona miednicy jest jego
oparciem, wzmocniona rozkazem emocjonalnym pod$wiadomo$ci cz!owieka. W
pracy nad g!osem t" to emocjonalno$' nale%y wdra%a' w energetyk" fraz
muzycznych. Pracuj#c z adeptem sztuki wokalnej nad wyd!u%eniem fazy wdechu,
logicznym si" staje, %e nie mo%na kierowa' polece& odnosz#cych si" do czynno$ci
oddechowych jego klatki piersiowej. Jej mi"$nie nie odpowiadaj# bowiem na
bod*ce emocjonalne, tylko na zakodowan# w mózgu potrzeb" wymiany ci$nie&
atmosferycznych. Energia ci$nie& rytmo-emocjonalnych jest przenoszona na
mi"$nie dna cia!a, czyli przepony miednicy.
Opisane czynno$ci mo%na porówna' do pracy mechanizmu zawieszenia i
nap"du. P!uca bowiem zawieszone s# na sztywnej (szczególnie w górnym odcinku)
konstrukcji %eber, kr"gos!upa i mostka, a zmian# ci$nie& steruje t!ocznia brzuszna
ze swym oparciem – w %adnym wypadku „podparciem” – o unerwion#
emocjonalnie przepon" miednicy.
Zablokowanie pracy t!oczni brzusznej spowoduje zaburzenie pracy
„komputera mózgu”, doprowadzaj#c $piewaka do niew!a$ciwych odczu' kr#%e&
ci$nieniowych, a tym samym do z!ej wymiany tlenowej w p!ucach. Taki
niekorzystny dla organizmu proces zachodzi przy stosowanej w dydaktyce
wokalnej metodzie $piewania na „podparciu oddechowym”. Nazewnictwo
„podparcie oddechowe” jest z!# nomenklatur# z nast"puj#cych powodów:
• „podparcie” w nomenklaturze czynno$ci oznacza jej zatrzymanie dla uzyskania
poprawy jako$ci mi"$ni i ich pracy. Nic bardziej myl#cego, a w szczególno$ci w
odniesieniu do %ywego organizmu, który egzystuje na bazie symetrii i
systematyki pracy,
• „podparcie” sugeruje blokad" czynno$ci mi"$nia prostego brzucha, a tym
samym ogranicza elastyczno$' t!oczni brzusznej,
• „podparcie” prowadzi do zaburze& w!a$ciwej natury oddychania, która
samorzutnie w!#cza samodzielno$' organizmu ludzkiego do funkcji %yciowych
w momencie jego narodzenia,
• terminologia tego s!owa sugeruje pomoc komu$, lub czemu$ s!abemu (np.
podparcie lask# starego cz!owieka lub stalow# %erdzi# uginaj#cej si" pod
ci"%arem owoców ga!"zi drzewa), a przecie% oddychanie jest najmocniejszym
motorem naszego istnienia.
Niektórzy pedagodzy u%ywaj# polece& prowadz#cych do jeszcze wi"kszych
zaburze& natury oddechu, jak cho'by: „zatrzymaj %ebra”, „pchaj od wewn#trz” itp.
Bardzo niekompetentna jest równie% jedna z definicji podparcia (ci#gle aktualna
w$ród wielu pedagogów $piewu), a mianowicie: podparcie oddechowe jest to
zatrzymanie pozycji wdechowej klatki piersiowej przy wydechu. Nic bardziej
niezgodnego z kanonami egzystencji we wszech$wiecie. Spróbujmy chocia% na
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u!amek sekundy zatrzyma' ORGANIZM otaczaj#cej nas NATURY. W
konsekwencji takiego zatrzymania mo%emy dokona' w niej ogromnych spustosze&,
zaburze& a nawet galaktycznej katastrofy.
Podobnie dzieje si" z g!osami, które na skutek „sztywnego” traktowania
naturalnych kr#%e& ci$nieniowych (czyli wy!#czenia w!a$ciwych mechanizmów,
np. mi"$ni klatki piersiowej zamiast nóg i t!oczni brzusznej) zmieniaj# pierwotne
„oprogramowanie komputera mózgu”. W efekcie takiego kszta!cenia $piewacy
choruj#, maj# zaburzenia typu somatycznego, a mi"$nie krtani nie mog# utrzyma'
jej w zdrowym niskim po!o%eniu oraz zapewni' regularnej wibracji. Skracaj#c
bowiem s!up ci$nienia emocjonalnego, zmienia si" równie% natur" kr#%enia emocji
oddechowych, których *ród!o znajduje si" w centrum przepony miednicy.
Powoduje to „nat!ok” w"z!ów akustycznych fali g!osowej w gardle i jamie ustnej, a
krta& samorzutnie ju% i poza $wiadomo$ci# $piewaka w!#cza swój zakodowany w
mózgu mechanizm ochronny, którym jest zwi"kszone wibrato – do „tremolo” a
nawet tzw. „ko!ysania g!osu” w!#cznie. S!yszy si" cz"sto u „wykszta!conych”
wokalistów frazy $piewane nieintonacyjnie, tremoluj#ce, nieprawid!owe w
strukturach frazowych, wr"cz niemuzyczne. S!uchaj#c takiego $piewu
niejednokrotnie s!uchacz zastanawia si" nad okre$leniem wysoko$ci s!yszanych
d*wi"ków i przebiegów tonacyjnych.
Wracaj#c do mechanizmów kr#%e& emocjonalnych i zwi#zanych z nimi
ci$nie& oddechowych, podkre$li' nale%y, %e zale%# one od jako$ci i sprawno$ci
muskulatury cia!a $piewaka oraz prawid!owej chemii5 jego organizmu.
Wspomnianemu ju% w niniejszym artykule zawieszeniu narz#dów wewn"trznych
cz!owieka na stela%ach kr"gos!upa i ko$'ca krzy%a, towarzyszy praca mi"$ni.
Poddana jest ona sile grawitacji i psychicznemu kodowi mózgu, zak!adaj#cemu
symetri" czynno$ci i stanów psychicznych. W tzw. oparciu (nie podparciu) pracy
oddechu $piewaczego, ca!e cia!o ulega wymienionym prawom natury.
Kszta!tuj#c sylwetk" $piewaka nale%y w!a$nie rozpocz#' od $wiadomo$ci jego
odczu' grawitacyjnych. Psychofizjologia ci#%e& i napi"' $piewaka kszta!tuje si"
nast"puj#co:
• mi"$nie i ko$ciec tu!owia, pocz#wszy od pierwszego kr"gu piersiowego i
ramion, a sko&czywszy na palcach r#k i stopach, powinien $piewak odczuwa'
jako si!" grawitacji,
• kark, przód szyi i g!ow" jako lewitacj" – nie tylko unoszenie si" ich w gór", ale
wr"cz „utrzymanie” ci#%enia grawitacyjnego tu!owia.
To psychofizjologiczne zjawisko mo%na porówna' do zachowania balonu
nape!nionego helem (g!owa), który unosi ci"%ki balast (tu!ów).
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Pod tym okre$leniem autorka rozumie czynno$ci gruczo!ów dokrewnych cz!owieka.
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Rys. 3. Psychofizjologiczne ci$"enie grawitacyjne instrumentu g!osu.6
+wiadomo$' tych przeciwdzia!aj#cych psychicznie ci#%e& kszta!tujemy
poprzez gimnastyk" mi"$ni pleców pocz#wszy od ich przyczepów do kr"gos!upa.
W metodzie „podparcia” poczucie pracy mi"$ni krzy%a jest wy!#czone poprzez
przeniesienie koncentracji czynno$ci na przód klatki piersiowej.
Poni%sza rycina przedstawia schemat kr"gos!upa, zawiera informacje o
unerwieniu pleców, r#k i nóg. Jasno z niej wynika zale%no$' umacniania ko$'ca od
unerwienia, a tym samym od muskulatury, któr# ten%e schemat nerwowy steruje.
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Rys. 4. Schemat nerwów rdzeniowych kr#gos!upa.7
Nerwy rdzeniowe przechodz#ce przez ca!y kr"gos!up s# odpowiedzialne za
wi"kszo$' czynno$ci naszego cia!a na poziomie neurogennym, a tym samym za
wykonywanie wi"kszo$ci ruchów. Wynika z tego prosty wniosek: wszelkie
zwi"kszone wysi!ki i napi"cia nale%y wykonywa' poprzez mi"$nie krzy%a, które s#
bezpo$rednio uruchamiane nerwami rdzeniowymi kr"gos!upa. Odnosi si" to przede
wszystkim do najtrudniejszej czynno$ci $piewu – a mianowicie dynamiki
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oddechowej, d!ugo$ci frazy muzyczno-wydechowej, jej elastyczno$ci i ogólnej
energetyki.
Oparcie (nie podparcie) oddechu $piewaczego zaczyna si" wi"c w receptorach
stóp, dalej przechodz#c przez nerwy, mi"$nie !ydek i ud uruchamia najwi"kszy
motor energetyczno-emocjonalny cz!owieka, który znajduje si" w przeponie
miednicy. Mi"$nie krzy%a za$ powinny pracowa' od swoich przyczepów do
kr"gos!upa ku bokom tu!owia i jego przodowi, a nie odwrotnie – od klatki
piersiowej i mostka na boki.

Kierunek si!y
wektorów
pracy mi"$ni
przy%ebrowych
krzy%a od ich
przyczepów
przy
kr"gos!upie

Pierwszy kr"g
piersiowy

Ko$' guziczna

Rys. 5. Schemat symetryczno%ci pracy mi#%ni przy"ebrowych.8
+piewak musi mie' poczucie jakby obustronnego, symetrycznego otwarcia
krzy%a, którego centrum stanowi kr"gos!up.
Reasumuj#c ca!o$' niniejszych wywodów, nale%y zda' sobie spraw" z faktu,
i% mi"$nie szkieletowe cz!owieka tworz# uk!ad narz#dów ruchu czynnego. W jaki
8
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sposób ten ruch b"dzie wykorzystany zale%y to od psychofizyczno$ci cz!owieka, a
w omawianym przypadku – $piewaka. Od jego psychoakustycznej $wiadomo$ci
wyprzedzaj#cej rozkaz czynno$ciowy zst"puj#cy z mózgu, który inicjuje ka%dy
ruch i decyduje o jego kontynuacji.
Poniewa% rozkaz energetyczny oddechu dynamicznego ($piewaczego)
skierowany jest do centrum instrumentu (cia!a), dlatego wyobra%enia i odczucia
psychoakustyczne odgrywaj# kluczow# rol" w tej%e czynno$ci. Te odczucia
towarzysz# te% procesowi wdechu. +piewak nie powinien tego etapu kszta!towa'
(mówi si" np. o nauczaniu wdechu) – jak to zalecaj# niektóre podr"czniki $piewu.
Ta faza oddechowa jest w sztuce $piewania ca!kowicie podporz#dkowana
wyobra%eniom emocjonalno-akustycznym $piewaka. Wa%ne bowiem jest, by
moment wdechu uwzgl"dnia! natychmiast tzw. otwarciow# „przestrzenno$'” cia!a.
Jest to proces psychoenergetyczny, gdy% wiadomo, %e wewn#trz cia!a nie mo%na
stworzy' pustej przestrzeni. Zaczyna si" on jednak bardzo namacaln# fizjologi#, a
mianowicie otwarciem gard!a niskiego poprzez technik" pracy j"zyka
utrzymuj#cego chrz#stk" nag!o$niow# krtani w pozycji wyprostowanej, napi"ciami
$cian gard!a i mi"kkiego podniebienia.
Wyobra%enia psycho-energo-emocjonalne $piewaka sprawiaj#, %e wy%ej
wymienione organy dzia!aj# w jednej pobudliwo$ci napi"' i odpr"%e&, a po!#czone
z pobudliwo$ci# przepony stanowi# pe!ny ci#g energetyki $piewanej frazy
muzycznej.
Poni%sza rycina stanowi schemat wspó!dzia!ania poszczególnych aparatów
wykonawczych instrumentu g!osu. +piew bowiem nie polega tylko na tzw. nauce
oddychania. Nic bardziej b!"dnego ni% takie uproszczone uj"cie metodyczne.
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aparat rezonacyjno-artykulacyjny
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Rys. 6. Podzia! instrumentu g!osu na aparaty wykonawcze.9
Równoczesne w czasie i sposobie napi"cia i wyzwolenia energo-emocji w
postaci fali d*wi"kowej poprzez dzia!ania mi"$ni i uk!adów akustycznych
wszystkich aparatów b"d# stanowi!y o artyzmie $piewu i zdrowiu instrumentu
g!osu, rozumianego jako ca!e cia!o cz!owieka – $piewaka.
Ca!o$' opisanych procesów mo%na wi"c uj#' w proste polecenie metodyczne:
• wypracowa' u m!odego $piewaka poczucia grawitacyjne,
• uruchomi' jego wyobra*ni" psychoakustyczn#,
• zobowi#za' go do utrzymania zdrowia i sprawno$ci muskulatury cia!a,
• zobowi#za' go do systematyki 'wicze& koordynuj#cych prac" wszystkich
aparatów instrumentu g!osu w kontek$cie energetyki muzycznych fraz.
Wy!#czna praca nad tzw. oddechem $piewaczym jest wielkim merytorycznym
b!"dem. Oddech bowiem jest cz"$ci# sk!adow# ca!ej psychomotoryki dynamicznej
instrumentu g!osu czyli ca!ego cia!a $piewaka.
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