
Polska ludowa muzyka wokalna 

Polskie pieśni ludowe mają zwykle wyraźnie wykształconą budowę zwrot-

kową, widoczną zarówno w tekście słownym, jak i w melodii. Tę powszechną dziś, 

rozwiniętą formę pieśniową poprzedziły bardziej prymitywne śpiewy, których 

pozostałości przetrwały niejednokrotnie do naszych czasów.  

W repertuarze dzieci przetrwało wiele prymitywnych form śpiewu, niegdyś 

zapewne znacznie bardziej powszechnych. Spotykamy w nim śpiewy polegające 

na ciągłym powtarzaniu frazy melodycznej, czasem opartej na kilku zaledwie 

dźwiękach. 

Do najbardziej popularnych i typowych dla polskiego folkloru muzycznego 

należą jednozwrotkowe pieśni o czterofrazowej budowie tekstowo-muzycznej, 

określane mianem przyśpiewki, wyrywasa, krakowiaka itp.  Zdecydowane centrum 

nasilenia form przyśpiewkowych przypada na południe Polski i Słowację.  

W regionach pogranicznych, na przykład na Podhalu, w Pieninach, na Orawie, inne 

formy należą nieledwie do wyjątków. W miarę oddalania się od tego centrum 

maleje ich częstotliwość występowania, jednakże w całej Małopolsce, na 

Mazowszu, Kujawach, w południowej Wielkopolsce stanowią one poważny 

procent repertuaru, mniej typowe są natomiast na obszarach zachodnich  

i północnych. Z formą przyśpiewki łączą się często wykrzykniki jednosylabowe  

(ej, oj, da itp), rzadziej dwusylabowe (dana i in.) umieszczane mniej lub bardziej 

swobodnie na początku pieśni lub jej członów. 

 Cechą przyśpiewek jest niewspółmiernie wielka liczba podstawowych 

tekstów słownych w stosunku do liczby podstawowych melodii, które jednak łatwo 

ulegają zmianom wariantowym. Identyczna lub podobna struktura wersyfikacyjna 

sprawia, że na daną melodię można śpiewać wiele tekstów i odwrotnie, ten sam 

tekst może łączyć się z wieloma melodiami. Różna może być treść przyśpiewek  



i najróżniejsza jakość wyrazowa melodii. Przyśpiewki łączą się też z obrzędami. 

Często śpiewa się je zwłaszcza przy obiedzie weselnym. Domeną przyśpiewek jest 

jednak przede wszystkim taniec. I tu, wbrew oczekiwaniom, nie śpiewa się ich 

zwykle ściśle taktowo, lecz w swobodnym rytmie, z reguły dość prędko  

i krzykliwie. Nie stanowią one zresztą podkładu muzycznego do tańca. Tę funkcję 

spełnia u nas prawie wyłącznie muzyka instrumentalna. Przyśpiewkę wykonuje 

zwykle tancerz, stojąc przed kapelą, która podejmuje melodię i nadaje jej  

w wykonaniu instrumentalnym regularną postać taktową, podkreślającą rytm tańca. 

Niekiedy przyśpiewki wykonuje się w trakcie tańczenia w formie "wyrywasów" 

zagrzewających do tańca lub przerywa się nimi poszczególne tańce. Do typowych 

przyśpiewkowych melodii należą góralskie formy taneczne, jak "ozwodne", 

"krzesane" lub "drobne", znaczna część melodii krakowiakowych z rytmiką 

synkopową i inne.  

posłuchaj  

przykład nr 1 – Popatrz się Marysiu na Jastrzębskie dzwony - krakowskie  

Z tańców trójmiarowych przyśpiewkowy charakter ma przede wszystkim wiele form 

opartych na rytmice mazurkowej, a więc obertasy, ludowe kujawiaki, mazurki, 

oberki itp.  

Z przyśpiewkami oraz z pieśniami wielozwrotkowymi o podobnej cztero-

wierszowej strukturze melodycznej konkurować mogą w Polsce jedynie 

najróżniejsze pieśni bardziej jeszcze rozbudowane, utrzymane w regularnym rytmie 

tanecznym, chociaż często funkcyjnie z tańcem nie związane. Melodie ulegają 

często rozbudowie przez refreny typu instrumentalnego, wypełniające zwykle 

drugą część melodii. Pieśni takie o najróżniejszej postaci rytmicznej i taktowej 

występują w całej Polsce, a w regionach zachodnich stanowią trzon repertuaru.  

Rytmikę polskich pieśni ludowych kształtuje tok sylabowy śpiewanego 

https://drive.google.com/file/d/1ov_nlO_2CLYZTmFzo0wb1I4beWTcGlKK/view?usp=sharing


tekstu słownego. Są to zresztą pieśni sylabiczne, to znaczy, że z reguły na jedną 

sylabę tekstu przypada jeden dźwięk melodii. Melizmatykę, czyli wykonywanie na 

jednej sylabie dwóch lub więcej dźwięków spotykamy najczęściej w wolno 

śpiewanych melodiach wschodnich obszarów Polski. Dość znaczną rolę spełnia 

ona na przykład w muzyce kurpiowskiej. 

posłuchaj 

przykład 2- Pozic mamo raz, komu córkę das – Kurpie 

Polskie melodie ludowe cechuje prawie absolutna odtaktowość, wyrażająca 

się w braku przedtaktów na początku melodii. Frazy tekstowe i muzyczne, a nawet 

mniejsze cząstki, jak motywy muzyczne, zaczynają się z reguły na początku taktu. 

Przejawy przedtaktowości są niewątpliwym znamieniem obcych wpływów.  

Do folkloru przedtaktowość przenikała albo z muzyki popularnej, albo z tradycji 

niemieckich.  

Z punktu widzenia muzycznego melodie taneczne i spokrewnione z nimi 

możemy podzielić w oparciu o czynniki w tańcu najważniejsze, a więc rodzaj 

metrum, rytmikę i tempo. Wyróżniają się tu przede wszystkim dwie zasadnicze 

grupy: melodie dwumiarowe i trójmiarowe. Dwumiar zdecydowanie przeważa na 

południu Polski, jest zresztą charakterystyczny również dla naszych południowych 

sąsiadów. Ekspansja melodii trójmiarowych objęła przede wszystkim obszary 

zachodnie i centralne, zdobywając na tych terenach hegemonię, na północy mamy 

z kolei do czynienia z względną równowagą tych dwóch upostaciowań 

metrorytmicznych. 

Najbardziej charakterystyczne dla polskiego folkloru muzycznego  

są trójmiarowe melodie z  rytmiką tzw. mazurkową. Można wśród nich wyróżnić 

kilka podgrup w zależności od tempa i innych szczegółów rytmicznych. 

Najszybsze są melodie oberkowe. Typowe mazurki i obertasy  silniej akcentują 

https://drive.google.com/file/d/1wiYGxE6NUkW-C8eXqOUUBE4hhAU_oNAU/view?usp=sharing


słabe części taktu i chętniej występują w nich rytmy punktowane, a wolniejsze 

tempo umożliwia częstsze stosowanie ozdobników. Jeszcze wolniejsze są melodie 

kujawiakowe  o bardziej płynnej rytmice  czasem przypominające rytmikę 

polonezową. Typowe rytmy mazurkowe występują zresztą nieraz w melodiach 

utrzymanych w tempie polonezowym, a nawet jeszcze wolniejszym, 

nietanecznym. Największe nasilenie rytmiki mazurkowej przypada na obszary 

centralne i zachodnie, prawie całkowicie obca jest ona na Podhalu, nietypowa jest 

również w muzyce kurpiowskiej. 

posłuchaj 

przykład nr 3 -  Moja matka dobro beła i nr 4 – A zagrejta muzykanty -  

łowickie 

Z melodiami mazurkowymi szczególnie chętnie łączy się maniera śpiewania 

rubato melodii taktowych, w tym również ściśle tanecznych. Pod pojęciem rubata 

kryją się dość różne zjawiska, w różny też sposób termin ten definiowano. Mogą to 

być nieznaczne wydłużenia jednych dźwięków kosztem innych w ramach taktu lub 

frazy muzycznej, nieznaczne wyprzedzenia lub opóźnienia grup rytmicznych, 

przyspieszenia i zwalniania tempa wewnątrz fraz. 

Maniera rubato zaciera wyraźne schematy rytmiczne i metryczne, nadaje im 

charakter pewnej płynności, sprawia, że stają się trudne do zanotowania. Rubato 

jest bardzo charakterystyczne dla polskiej muzyki wokalnej, a nawet 

instrumentalnej, zwłaszcza w centralnych i południowych obszarach. Jedynie  

w regionach północno-wschodnich, skłonnych do równomiernej pulsacji 

rytmicznej, maniera rubato nie odgrywa większej roli. 

Rozwój polskiej muzyki ludowej, podobnie jak w ogóle muzyki 

słowiańskiej, szedł między innymi w kierunku zwiększania objętości dźwiękowej 

melodii (ambitus). Wąskozakresowe melodie, które dziś występują u nas głównie 

https://drive.google.com/file/d/17Q2MgMbEnp-taBGGXTlmAGeNxfU3iVtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Q2MgMbEnp-taBGGXTlmAGeNxfU3iVtX/view?usp=sharing


w starszych warstwach folkloru  dawniej były niewątpliwie znacznie bardziej 

powszechne.  

posłuchaj 

przykład nr 4 – Nasza młoda Marynia – Lubelskie  

Polskie pieśni ludowe wykonuje się zwykle jednogłosowo. Chętnie śpiewa 

się zresztą solo, co jest prawie regułą w typowych przyśpiewkach tanecznych. 

Śpiew zespołowy, choć wszędzie uprawiany, nie zdobył sobie u nas tak 

dominującej roli, jak to obserwujemy na przykład u Słowian wschodnich. Dzisiaj 

można też spotkać się w Polsce z typowym śpiewem wielogłosowym, zwłaszcza  

z dwugłosem. 

Zwyczaj ten, częściej spotykany w zachodnich regionach, na przykład na Śląsku  

i Pomorzu, przyszedł do ludu stosunkowo niedawno: przenikał zwłaszcza poprzez 

liczne i popularne koła śpiewacze, szkolne zespoły chóralne itp., w których 

szablonowo harmonizowane pieśni ludowe stanowią od dawna poważną część 

repertuaru. Wielogłosowość mimo wszystko z dużym oporem zadomawia się  

w naszym folklorze muzycznym. Rozwój polskich melodii ludowych poszedł  

w kierunku, który znacznie utrudnił, jeśli zgoła nie uniemożliwił, śpiewanie ich na 

głosy: w kierunku zwiększania tempa melodii, w kierunku utanecznienia rytmiki, 

wzbogacania linii melodycznej, ruchliwie falującej nieraz w dużej przestrzeni 

dźwiękowej. 

Wielogłosowość śpiewu ludowego bynajmniej nie musi być wynikiem 

oddziaływania muzyki artystycznej. Przejawy wielogłosowości spotykamy u wielu 

ludów pozaeuropejskich już na prymitywnym stopniu rozwoju społecznego, 

nieobce były one również dawnej Europie. Niektóre rodzaje dawnych śpiewów 

wielogłosowych przewinęły się zapewne również przez obszar dzisiejszej Polski, 

nie pozostał jednak po nich ślad w źródłach historycznych lub w ludowej praktyce 

https://drive.google.com/file/d/1Tbeh_WMUXXDk32zPU34mUvYTZHvsW9m6/view?usp=sharing


wykonawczej. Jedynie na obszarze obejmującym Podhale, Podtatrze z przyległymi 

Pieninami i Gorcami występuje w Polsce autentyczna, ludowa wielogłosowość 

wokalna Na głosy śpiewają górale z reguły pieśni powolne, "wierchowe" lub 

"wałęsane", zachowujące wiele cech charakterystycznych w budowie melodycznej 

i rytmicznej. Pierwsze dźwięki intonuje zwykle jedna osoba, następnie dopiero 

dołączają pozostali. Jedni podejmują zasadniczą melodię, inni dodają do niej od 

dołu głos drugi. Linie melodyczne czasem się krzyżują: dodany głos wychodzi 

ponad melodię główną. Dzisiejszy wysoki rozwój poczucia harmonicznego górali 

sprawia nieraz, że pomimo iż śpiewa się w zasadzie dwugłosowo, a tylko na kilka 

akordów melodia rozchodzi się czasem na trzy, wyjątkowo cztery głosy, to 

faktycznie każdy ze śpiewających tworzy własną linię melodyczną, wybierając ze 

śpiewanych akordów raz niższe, raz wyższe dźwięki. 

    posłuchaj 

przykład nr 5 – Posmutniały hale i nr 7 – Ej kiedy se pójdziemy śpiewający – 

Podhale 

Pieśniom ludowym obcy jest w zasadzie śpiew ekspresywny, ściśle uzależ-

niony od emocjonalnej treści słów, charakterystyczny dla europejskiej muzyki 

artystycznej. Styl śpiewania w folklorze jest głównie uwarunkowany regionalnie  

i częściowo związany z rodzajem pieśni.  

Powszechna jest skłonność do śpiewania w wysokich pozycjach głosowych, 

typowa zwłaszcza w Małopolsce, południowej Wielkopolsce i w pewnym stopniu na 

Mazowszu, szczególnie wyraźna w przyśpiewkach. Górale na przykład śpiewają 

bardzo wysoko, głosem krzykliwym, czasem na wpół falsetem. Najwyższe dźwięki  

biorą "na siłę", forsując struny głosowe. Śpiew góralek jest bardziej naturalny, 

utrzymany w niższych pozycjach, z tym jednak, że śpiewają one rejestrem 

piersiowym. Podobne "białe śpiewanie" spotykamy również w innych regionach, 

zwłaszcza wschodnich. W Kieleckiem i na sąsiednich ziemiach w wysokim 

https://drive.google.com/file/d/1ZihQoTa26I4UOQbOY-8wtkiyinS4_68o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZihQoTa26I4UOQbOY-8wtkiyinS4_68o/view?usp=sharing


śpiewie lubują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W miarę posuwania się na 

północ, zachód i wschód na ogół pozycje głosowe zbliżają się do średnich; śpiew  

w niskim rejestrze nawet w tych regionach nie jest faworyzowany. 

Ciekawą pozostałością dawnych manier wykonawczych występującą  

na północnych ziemiach Polski (Kurpie, Mazury, północne Podlasie)  jest tzw. 

apokopa, czyli niedomówienie, ściszenie lub wymówienie bezdźwięczne ostatniej 

sylaby i wydłużanie dźwięku przedostatniego. Maniera ta stosowana głównie  

w tzw. pieśniach leśnych ułatwiała śpiewakowi wsłuchanie się w rozbrzmiewające 

echo, pomagała wysłyszeć jego pieśń w akustycznej przestrzeni – czyli odpowiedź 

lasu. 

    posłuchaj 

przykład nr 6 – Po cózesta przyjechali – Kurpie  
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