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W STĄP
KsiÇĢka ta jest efektem moich doĉwiadcze÷, jakie zdobywaõam podczas wieloletniej pracy akademickiej, a takĢe
pracy w charakterze instruktorki emisji gõosu. W swojej
dziaõalnoĉci popularyzatorskiej zach×cam do wykorzystywania zasad emisji gõosu sprawdzonych w profesjonalnej wokalistyce. Publikacja ta zawiera zbiór wskazówek, dzi×ki którym Twój gõos b×dzie silny, przekonujÇcy
i noĉny — b×dzie wyraĢaõ TwojÇ pewnoĉÉ siebie. Jako
odpowiednio przygotowany rozmówca (prelegent), ĉwiadomy swojego gõosu oraz znajÇcy zasady jego funkcjonowania, b×dziesz umiaõ sprawnie komunikowaÉ si× z innymi, zarzÇdzaÉ uwagÇ odbiorców i skutecznie kreowaÉ
swój wizerunek.
KsiÇĢk× adresuj× do osób, dla których gõos jest narz×dziem
codziennej pracy i które chcÇ poprawiÉ jakoĉÉ swojej
mowy. Z pewnoĉciÇ b×dzie przydatna dla wykõadowców
i nauczycieli, aktorów czy dziennikarzy, prelegentów,
osób wyst×pujÇcych publicznie, zajmujÇcych si× marketingiem, sprzedaĢÇ, zarzÇdzaniem.
9
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KsiÇĢka obejmuje zagadnienia zwiÇzane z dykcjÇ i artykulacjÇ gõosek, higienÇ gõosu, wpõywem stresu na gõos,
podpowiada, w jaki sposób moĢna wykorzystaÉ walory
gõosu w budowaniu wizerunku oraz przedstawia wybrane
techniki pracy nad gõosem i liczne Éwiczenia pozwalajÇce
doskonaliÉ dykcj×.
Serdecznie dzi×kuj× najbliĢszym — synowi Tytusowi i m×Ģowi Pawõowi — za okazane mi wsparcie. Dzi×kuj× wszystkim, którzy motywowali mnie do pracy.
Zach×cam do lektury!
Katarzyna Pietro÷
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R OZDZIAĬ 1.

W YKORZYSTYWANIE

GĬOSU

W TWORZENIU WIZERUNKU
W komunikacji interpersonalnej wiele informacji przekazujemy pozawerbalnie — gestami, mimikÇ, spojrzeniem, tonem gõosu, pauzami — a takĢe w metakomunikatach1, którymi mogÇ byÉ intonacja czy silniejsze
zaakcentowanie jakiegoĉ sõowa. Nadawca nieraz mimowolnie ujawnia w ten sposób swoje myĉli i odczucia,
których nie chce werbalizowaÉ (na przykõad z obawy
przed odrzuceniem). ChociaĢ metakomunikat nie jest
wypowiedziany wprost, moĢe byÉ dekodowany przez
odbiorc×.

1

M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania
si×, Gda÷skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda÷sk 2007, s. 81 – 85.
11
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ZauwaĢmy, Ģe na przykõad pauza zapobiega monotonii
mowy. DĠwi×k jest kontrastowany z ciszÇ, podobnie jak
w muzyce. Jest to uwarunkowane psychologicznie —
czõowiek po ciÇgu napi×É potrzebuje odpr×Ģenia. Gra takim kontrastem zapewnia walory ekspresyjne i jest stosowana w róĢnych sztukach — gdzie kontrastowane sÇ
rozmaite elementy. Kiedy np. van Gogh zestawia kolor
Ģóõty z granatowym na obrazie, ma to olbrzymiÇ ekspresj×. RzeĠba w muzeum prezentuje si× najlepiej, gdy jest
ustawiona poĉrodku pomieszczenia, dzi×ki czemu kontrastuje z przestrzeniÇ. Podobnie jest w przemówieniach. Kiedy podczas prezentacji wspominamy o czymĉ
waĢnym, moĢna stosowaÉ celowe pauzy, aby zbudowaÉ
odpowiednie napi×cie i wzbudziÉ tym zainteresowanie
sõuchaczy. Podczas pauzy nasze gesty równieĢ muszÇ
zastygnÇÉ. Dzi×ki temu sõuchacze wyt×ĢajÇ uwag× i podÇĢajÇ ĉwiadomie za tokiem wywodu — pauza wzmacnia
ekspresj× naszej wypowiedzi.
WaĢnym ĉrodkiem skutecznej autoprezentacji jest spojrzenie — podstawowy õÇcznik z odbiorcÇ. Zanim zabrzmi
gõos i konkretna treĉÉ zostanie wyartykuõowana, spojrzenie jest pierwszym etapem nawiÇzania kontaktu. Znana
jest sentencja: „Nigdy nie dostaniesz drugiej szansy na
wywoõanie pierwszego wraĢenia”. Tak mawiajÇ doradcy
i eksperci w dziedzinie public relations. Gdy mamy rozbiegane i niezdyscyplinowane spojrzenie, tracimy jednÇ
z moĢliwoĉci sterowania uwagÇ odbiorców. Ponadto jest
12
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to postrzegane nawet jako oznaka nieszczeroĉci, niekompetencji i braku pewnoĉci siebie. Rozpraszamy uwag×
sõuchacza, przez co nasz komunikat nie jest przez niego
przyswajany. Warto spróbowaÉ kontrolowaÉ ĉwiadomie
spojrzenie jako element mowy ciaõa. Istnieje Éwiczenie,
które sõuĢy utrzymaniu spojrzenia w ryzach. Przeskakujemy wzrokiem po róĢnych cz×ĉciach sali, w której si×
znajdujemy, i zatrzymujemy go na kilka sekund. Mamy
dzi×ki temu dyscyplin× spojrzenia i ĉwiadomÇ kontrol×
nad nim. Inne Éwiczenie uczy zachowywania staõego
kontaktu wzrokowego ze sõuchaczami. Wyst×pujÇc na
forum publicznym, np. podczas prelekcji, wygõaszania
referatu czy przemowy na zebraniu, dzielimy nasze audytorium na kilka cz×ĉci. W kaĢdej z nich wybieramy
jednÇ osob×, z którÇ b×dziemy utrzymywaÉ staõy kontakt wzrokowy. To wystarczy, aby takĢe siedzÇcy nieopodal tych wybranych osób równieĢ odczuwali staõy
kontakt z nami.

ZwiÇzek mowy i muzyki
Mi×dzy mowÇ i muzykÇ zachodzi pewien zwiÇzek. W muzyce gõos ludzki jest gõównym elementem w formach
wokalnych. Ĉpiewak jest przed koncertem odpowiednio
przygotowany, np. zna tonacj× utworu, jego metrum,
harmoni×, ma opracowanÇ koncepcj× interpretacyjnÇ,
miejsca kulminacji i rozõadowania napi×cia. WykonujÇc
13
Kup książkę

Poleć książkę

SIôA GôOSU

utwór, artysta moĢe sprawiÉ, by sõuchacz podÇĢaõ za jego intencjÇ. Podobnie, choÉ w mniejszym zakresie, moĢe wykorzystywaÉ swój gõos prelegent bÇdĠ teĢ nadawca
w zwykõej komunikacji j×zykowej — modulowaÉ gõos
(intonacja), mówiÉ szybciej lub wolniej (tempo), gõoĉniej
lub ciszej (dynamika). KaĢdy z tych elementów moĢe zaleĢeÉ od kontekstu sytuacyjnego czy teĢ rodzaju adresata.

Dykcja i modulacja gõosu
Proces ksztaõtowania poprawnej dykcji jest niezwykle
zõoĢony. Niektóre czynnoĉci skõadajÇce si× na mówienie sÇ
automatyczne (wrodzone) i wykonywane nieĉwiadomie,
np. oddychanie. Inne sÇ nabyte, ale równieĢ caõkowicie
zautomatyzowane, np. ruchy artykulacyjne narzÇdów
mowy. Jeszcze inne majÇ charakter dowolny i ĉwiadomy,
np. dobór sõów. JeĢeli jednak chcemy posiÇĉÉ kultur×
Ģywego sõowa, musimy sprawiÉ, aby wykorzystanie wszystkich tych czynników miaõo charakter procesu intelektualnego. NaleĢy objÇÉ ĉwiadomoĉciÇ czynnoĉÉ oddychania,
artykulacj×, poprawnoĉÉ wymowy czy stosowanie si× do
reguõ gramatycznych. Zwracam przy tym uwag× na naturalnÇ koniecznoĉÉ wytworzenia pewnej wspólnej wraĢliwoĉci mówcy i odbiorcy na walory sõowa. EfektywnoĉÉ
komunikacji zaleĢy od obu stron.
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Monotonia w mowie powoduje, Ģe gõos jest przewidywalny,
põaski, oczywisty, nie przyciÇga uwagi i nie intryguje odbiorcy. Ponadto kiedy mówimy bez modulacji, obciÇĢamy nadmiernie aparat gõosowy — gõos staje si× gardõowy, sõychaÉ „nosowanie” czy tubalnÇ mow×. Taki sposób
mówienia jest pozbawiony noĉnoĉci, nast×puje szybsza
m×czliwoĉÉ gõosu.
Modulacja mowy w Ģywej wypowiedzi polega na wspomnianym udziale ĉwiadomoĉci w procesie oddychania
i artykuõowania dĠwi×ków. TakÇ uĉwiadomionÇ czynnoĉciÇ powinna staÉ si× takĢe fonacja, która jest odpowiedzialna za intonacj×. Jak wiadomo, intonacja wpõywa na
znaczenie konkretnych fraz — moĢna by tu wskazaÉ chociaĢby wznoszenie si× melodii gõosu (antykadencja, np.
przy pytaniach) i jej opadanie (kadencja, np. przy stwierdzeniach). ZauwaĢmy, Ģe kiedy mówimy zbyt szybko,
tracimy zdolnoĉÉ do odpowiedniego stosowania linii
intonacyjnych.
Ogólnie o brzmieniu gõosu decydujÇ dĠwi×ki, które mogÇ
byÉ artykuõowane najdõuĢej, czyli samogõoski. W kontekĉcie techniki emisji gõosu mówimy, Ģe spóõgõoski „wypychajÇ” samogõosk×. Wiedza o tym pozwala nadaÉ mowie
róĢne walory i sprawiÉ, by byõa interesujÇca i przyciÇgaõa
uwag×.

15
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Ĉwiadome zarzÇdzanie gõosem polega wi×c na zintegrowaniu wielu czynników. Wypracowanie ciekawej melodii
mowy (intonacji), dobrego tempa mówienia czy nat×Ģenia
dĠwi×ku pozwala osiÇgnÇÉ lepsze porozumienie ze sõuchaczem i wpõywa pozytywnie takĢe na samoocen× nadawcy.
Tym samym zmniejsza si× negatywny wpõyw stresu na
gõos oraz oddalajÇ si× problemy takie jak m×czliwoĉÉ
gõosu czy urazy aparatu gõosowego.

Ekspresja wypowiedzi
Ekspresja w kaĢdej dziedzinie sztuki to gra kontrastami.
Na przykõad sam kolor Ģóõty moĢe si× wydawaÉ nudny,
ale gdy van Gogh wykorzystuje go w swych Sõonecznikach
czy Polu pszenicy przed burzÇ, to w grze bõ×kitów, zieleni
i czerni kolor ten zyskuje ekspresyjny õadunek. W muzyce
ekspresja jest wynikiem operowania napi×ciami i kulminacjami — znajdziemy je w kaĢdym utworze muzycznym.
Podobnie moĢna kontrastowaÉ elementy wypowiedzi
(prelekcji). Warto przemyĉleÉ swoje wystÇpienie pod
tym wzgl×dem i zdecydowaÉ, kiedy powinniĉmy mówiÉ
gõoĉniej, a kiedy ciszej, które frazy powinny byÉ wypowiedziane szybciej, a które wolniej itd. Fraz× moĢe stanowiÉ
fragment zdania, zdanie lub kilka zda÷ — nie utoĢsamiamy jej z jednym zdaniem. RównieĢ w muzyce frazy
majÇ rozmaite dõugoĉci.
16
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ZauwaĢmy, do czego doprowadza brak tej róĢnorodnoĉci. Przypomnijmy sobie jednostajny potok sõów põynÇcy
z gõoĉnika radiowego, pozbawiony wyraĠnych kontrastów
w dynamice czy tempie, albo nuĢÇce kazanie w koĉciele,
charakteryzujÇce si× jednostajnym i przewidywalnym tonem, majÇce jednakowe wzniesienia i spadki tonu w kaĢdym zdaniu. Taka niezmiennoĉÉ i monotonia sprawiajÇ,
Ģe sõuchacz traci wÇtek i odchodzi myĉlami gdzieĉ indziej.

Co robiÉ, Ģeby mówiÉ ekspresyjnie?
Aby wypowiedĠ prelegenta byõa ekspresyjna, powinien
on dobrze wiedzieÉ, o czym mówi. TreĉÉ wypowiedzi
powinna byÉ bazÇ do sterowania uwagÇ sõuchacza. Podobnie muzyk na scenie musi wiedzieÉ, „o czym” gra,
dokÇd podÇĢa tok jego muzycznej narracji. Artysta moĢe
dzi×ki temu kierowaÉ uwagÇ sõuchaczy.
W ĉwiadomym zarzÇdzaniu gõosem naleĢy wykorzystywaÉ
odpowiednie ĉrodki, aby sõuchacz wykazaõ zainteresowanie i aby wejĉÉ z nim w oczekiwane relacje. Ĉrodkami
tymi mogÇ byÉ tempo, dynamika, artykulacja, precyzja
rozõoĢenia akcentów i linii intonacyjnych czy logika frazowania. Prawidõowa emisja gõosu i kultura Ģywego sõowa
wymagajÇ, aby wszystkie te elementy doskonaliÉ, wykonujÇc systematyczne Éwiczenia (przedstawi× je w dalszej
cz×ĉci).
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Radzenie sobie z tremÇ
Stres ogranicza swobodne mówienie, co odczuwamy podczas egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, wygõaszania
referatów czy w trakcie innych wystÇpie÷ o charakterze
publicznym. Lekka trema jest zjawiskiem pozytywnym,
poniewaĢ wzmaga naszÇ koncentracj×, ale u niektórych
osób jest to paraliĢujÇcy l×k przed audytorium2.
IstniejÇ róĢne sposoby oswajania tremy. Przede wszystkim naleĢy przestaÉ rozmyĉlaÉ o tym, jak jesteĉmy postrzegani, co o nas myĉlÇ inni albo Ģe na przykõad juĢ
posiadajÇ przekazywanÇ przez nas wiedz× i dlatego wyglÇdajÇ na znudzonych. Prelegent jest jak artysta na estradzie — powinien przyjÇÉ wzgl×dem odbiorców postaw× wykonawcy (powoõujÇcego dzieõo do Ģycia),
odznaczajÇcÇ si× lekkim tupetem. Na scenie bowiem to
artysta stanowi najwi×kszÇ wartoĉÉ, a nie scenariusz czy
partytura. Prelegent jest skuteczny i pewny siebie, gdy
wie, o czym mówi, jest przygotowany merytorycznie,
przekonany o sõusznoĉci wypowiadanych treĉci i nie ma
powodów do obaw. JuĢ sama ta ĉwiadomoĉÉ niweluje
chociaĢ w pewnym stopniu l×k przed audytorium.

2

A. Rz×dowska, J. Rz×dowski, Mówca doskonaõy, Helion, Gliwice 2009,
s. 39.
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NaleĢy zdaÉ sobie spraw× z tendencji do nadmiernego
snucia wyobraĢe÷ o tym, jak jesteĉmy postrzegani przez
innych. Po prostu róbmy swoje! Nigdy nie uzyskamy caõoĉciowej wiedzy na temat kaĢdego odbiorcy, jego myĉli
w danej chwili, doĉwiadcze÷ i zainteresowania naszym
wykõadem. Nie ma wi×c sensu, aby zagõ×biaÉ si× w takie
rozwaĢania.
W eliminowaniu tremy pomaga ponadto dokõadny plan
wystÇpienia, który powinien zawieraÉ takie elementy,
jak: czas trwania prelekcji, cele wystÇpienia, czas na pytania sõuchaczy, czas prezentacji przykõadów i slajdów,
czas na przerw×, okreĉlenie formuõy spotkania (wykõad,
dyskusja, spotkanie informacyjne) itp. Im wi×cej takich
kwestii okreĉlimy, tym wi×ksza szansa, Ģe b×dziemy mieÉ
kontrol× nad swoim wystÇpieniem, a sõuchacz dostrzeĢe
nasz wkõad. „Zajmij si× zachowaniem:
x zmie÷ sposób mówienia;
x obniĢ lub podwyĢsz ton gõosu, mów gõoĉniej lub ciszej
niĢ dotÇd, zwolnij lub przyspiesz w zaleĢnoĉci od tego,
jak mówiõeĉ do tej pory;
x zmie÷ styl mówienia — jeĉli zazwyczaj mówisz sucho
i informacyjnie, dodaj troch× obrazów i emocji; (…)
x zmie÷ pozycj× ciaõa — usiÇdĠ, jeĉli staõeĉ; wsta÷,
jeĉli siedziaõeĉ; dodaj ruch lub zatrzymaj si× itp.”3
3

TamĢe, s. 40.
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W ciekawym artykule Magdaleny K×dzior na temat tech4
niki Alexandra czytamy: „Alexander twierdziõ, Ģe zaniechanie nieprawidõowego wykonywania wielu ruchów,
czynnoĉci i reakcji nadwer×ĢajÇcych organizm przywraca naturalnoĉÉ funkcjonowania caõego systemu, a takĢe
jego poszczególnych cz×ĉci”5. Wypõywa z tego wniosek,
Ģe we wszystkie czynnoĉci b×dÇce efektem bodĠców
nerwowych wkõadamy nadmiernie duĢy wysiõek, nieadekwatny do realnych potrzeb. Zatem jest to metoda redukcji
tych wõaĉnie nadmiernych czynnoĉci nadwer×ĢajÇcych organizm, aby przywróciÉ jego pierwotnÇ sprawnoĉÉ. Zdaniem Alexandra naleĢy pozbyÉ si× obciÇĢe÷ i blokady
cz×ĉci ciaõa, które nie uczestniczÇ w danym momencie
w procesie mowy — najcz×ĉciej sÇ to sztywnoĉÉ karku,
zacisk pi×ĉci, szcz×koĉcisk, usztywnienie ĉciany brzucha,
blokada klatki piersiowej.
Efekty stosowania tej techniki wynikajÇ z tego, Ģe jest ona
caõkowicie empiryczna, doĉwiadczalna. Powstaõa jako wynik samoobserwacji jej twórcy, który sam zmagaõ si× z problemem dysfunkcji gõosu w stresie i badaõ jej przyczyn×.

4

Frederick Matthias Alexander (1869 – 1955) — australijski aktor
i metodyk sztuki przemawiania.

5

M. K×dzior, Technika Alexandra, w: Emisja gõosu nauczyciela. Wybrane
zagadnienia, red. M. Przybysz-Piwko, Instytut Polonistyki Stosowanej, Warszawa 2006, s. 73.
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SÇdz×, Ģe jako jedna z metod redukowania wpõywu stresu
na gõos jest warta uwagi. Jej istota jest lapidarnie uj×ta
w tytule jednej z ksiÇĢek Alexandra, The Use of the Self
— „Posõugiwanie si× sobÇ”.
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