
Śpiew w ujęciu systematycznym  

 

W ogólnej systematyce śpiewu moŜna wyróŜnić dwa róŜne jego typy,  

a mianowicie solowy i zbiorowy. Na szczegółowy podział i klasyfikację mają wpływ róŜne 

czynniki, takie jak: miejsce, historia, formy i gatunki muzyczne, ilość  

i rodzaj wykonawców.  

 

1. Śpiew solowy  

 

Solista określany jest jako: „[...] wykonawca partii solowych [...]”1. W przypadku gdy 

partia ta wykonywana jest przez wokalistę nazywana jest śpiewem solowym. Współcześnie 

stosuje się podział, który uwarunkowany jest typami solowych partii wokalnych 

występujących w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej operze2. Wpływ na niego mają między 

innymi: jego rodzaj, skala, siła, barwa głosu oraz technika wykonawcza. PoniŜsza tabela 

przedstawia klasyfikację głosów wokalnych.  

 

Rodzaje głosów solowych Cechy charakterystyczne głosu 
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sopran  
                       koloraturowy 
                       liryczny 
                       
                       dramatyczny 

 
skala (h-fis3), duŜa lekkość, ruchliwość 
skala (h-d3), jasne zabarwienie, silny, posiadający moŜliwości liryczne 
skala (b-cis3), duŜa siła brzmienia, duŜa nośność, ciemna barwa. 

mezzosopran  
                       liryczny 
                       dramatyczny 

 
skala (a-g3), brak innych danych 
skala (g-b3), brak innych danych 

                                                 
1 [hasło] Solista W: Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 827. 
2 B. Tarasiewicz: Mówię i śpiewam świadomie. Kraków 2003, s. 73. 



 
Rodzaje głosów solowych Cechy charakterystyczne głosu 

 
alt 
                      alt 
                      kontralt 

 
skala (e-g2) 
skala (c-c2), ciemna barwa przypominająca brzmienie tenorowe 
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tenor 
                      liryczny   
                     dramatyczny 

 

 
skala (c-c2) lekkość, ruchliwość 
skala (B-h1) ciemne zabarwienie, duŜa nośność, duŜe moŜliwości 
dramatyczne 

baryton 
                     liryczny  
                     dramatyczny 

 
skala (A-g1) 
skala (G-g1) 

bas 
                    basso cantate 
                    basso buffo 
                    basso profondo 

 
skala (F (C)-e1), śpiewność, miękkie ciepłe brzmienie 
skala (C)D – c1( e 1) duŜa ruchliwość 
skala jw., silne brzmienie  

Tabela 1  
Rodzaje głosów solowych3 

 
 

W dzisiejszych czasach często funkcjonuje pojęcie „wokalista zespołu”. Odnosi się ono do 

osób śpiewających solo w róŜnego gatunku zespołach muzycznych. Często są ich liderami i 

mają duŜy wpływ na sukces danej grupy. RównieŜ takich wykonawców  moŜna 

sklasyfikować, co przedstawia tabela nr 2.  

 

Wykonawca Odpowiednik  
wokalista rockowy solista zespołu rockowego 
wokalista jazzowy solista zespołu jazzowego 
wokalista bluesowy solista zespołu bluesowego 

Tabela 2 
Klasyfikacja wykonawców solowych  ze względu na gatunek muzyczny4 

 

 

Obecnie przedstawicielami śpiewu solowego, w muzyce rozrywkowej są równieŜ 

piosenkarze. Wielu z nich dzięki śpiewaniu robi karierę i cieszy się popularnością na całym 

świecie. Na tej podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe śpiew solowy jest równieŜ „kluczem” do 

odniesienia sławy i sukcesu.  

 

                                                 
3 Podaję za: B. Tarasiewicz: op. cit., s. 73-75; [hasło] Głos W: Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski, 
Warszawa 1995, s. 312. 
4 Klasyfikacja własna. 



2. Śpiew zbiorowy  

 

Śpiew zbiorowy dotyczy przede wszystkim działalności róŜnego rodzaju zespołów 

wokalnych, począwszy od najmniejszego składu, jakim jest duet do 

kilkudziesięcioosobowego, wielogłosowego zespołu, jakim jest chór. W śpiewie zbiorowym 

utwór musi być przeznaczony co najmniej dla dwóch śpiewających wykonawców. Od 

wykonawców tworzących zespół wymaga się duŜych umiejętności wokalnych, a przede 

wszystkim radzenia sobie z wielogłosowością. Istnieje wiele zespołów wokalnych, w składzie 

których znajduje się kilku wykonawców. Zespoły takie posiadają swoją nazwę, która odnosi 

się równieŜ do grup wokalno-instrumentalnych oraz instrumentalnych. Ze względu na ilość 

wykonawców zespoły wokalne moŜna podzielić w sposób przedstawiony w tabeli nr 3. 

 

Zespół wokalny Liczba członków zespołu 
duet 2 
tercet 3 

kwartet 4 
kwintet 5 
sekstet 6 
septet 7 
oktet 8 
nonet 9 

Tabela 3  
Klasyfikacja zespołów wokalnych ze względu na liczbę śpiewaków5 

 

 

 Śpiew zbiorowy często realizowany jest w chórze, czyli zespole śpiewaków 

wykonujących utwór muzyczny wielogłosowo lub jednogłosowo, a cappella lub  

z towarzyszeniem instrumentu6. Chóry moŜna podzielić i usystematyzować na kilka 

sposobów, a mianowicie: ze względu na płeć, na liczbę i rodzaj głosów oraz na mecenasa. Ze 

względu na płeć rozróŜnia się chóry mieszane stanowiące głosy kobiece i męskie oraz 

jednorodne, czyli męskie, Ŝeńskie i chłopięce (dziecięce). Chór składający się z dwóch 

równorzędnych zespołów nazywany jest podwójnym. Jeśli mowa o chórze warto wspomnieć 

o głosach w nich występujących. Do głosów kobiecych (Ŝeńskich) zalicza się: sopran, 

mezzosopran, alt, a do głosów męskich tenor, baryton i bas. Głosy dziecięce występują w 

dwóch odmianach. Pierwszą są wysokie dziewczęce i chłopięce głosy, zwane dyszkantami. 

Drugą odmianę stanowią niskie dziewczęce i chłopięce głosy zwane altami7. O zbiorowości 

                                                 
5 Wiedza własna. 
6[hasło] Chór W: Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 1995, s. 156. 
7 B. Tarasiewicz: op. cit., s. 82. 



śpiewu w chórze stanowi liczba wykonawców, a takŜe rodzaj głosów, które w nim występują. 

Tabela nr 4 dotyczy właśnie takiego podziału . 

Rodzaj chóru Obsada 
4-głosowy chór mieszany sopran, alt, tenor, bas  
3-głosowy chór mieszany sopran, tenor, bas  
5-głosowy chór mieszany 3 głosy kobiece (sopran, mezzosopran, alt)  

2 głosy męskie (tenor, bas) 

2 głosy kobiece (sopran, alt) 
3 głosy męskie (tenor, baryton, bas) 

6-głosowy chór mieszany 2 soprany, alt, 2 tenory, bas  
2 soprany, alt, tenor, 2 basy   

8-głosowy chór mieszany  
(podwójny 4-głosowy chór mieszany)  

2 soprany, 2 alty, 2 tenory, 2 basy  
 

2-głosowy chór Ŝeński  sopran, alt 
2-głosowy chór męski  tenor, bas  
3-głosowy chór Ŝeński 2 soprany, alt  
4-głosowy chór Ŝeński 2 soprany, 2 alty  
4-głosowy chór męski  2 tenory, 2 basy  

2 tenory, baryton, bas  
Tabela 4  

Podział chórów ze względu na ilość głosów i ich rodzaj8  
 
 

Wiele chórów istnieje i działa przy róŜnego rodzaju placówkach oświatowych, 

domach kultury, kościołach, zakładach pracy, operach itp., wśród nich wyróŜnić moŜna 

zespoły amatorskie i profesjonalne. Chóry moŜna więc sklasyfikować w poniŜszy sposób 

(tabela nr 5).  

Chóry amatorskie  Chóry profesjonalne  
przedszkolny 

szkolny 
gimnazjalny 

akademicki, studencki 
kościelny, katedralny, schola 

rzemieślniczy 

operowy 
operetkowy 

Tabela 5  
Podział chórów ze względu na grupy społeczne i instytucje sprawujące pieczę nad nimi9 

 
 Obecnie w muzyce popularnej stosuję się całą gamę składów chóralnych. Są to 

zazwyczaj zespoły kilkuosobowe. Do nich naleŜą róŜnego rodzaju boysbandy  

i girlsbandy, których utwory skierowane są zazwyczaj do młodzieŜy.  

 
 
                                                                                                        
 
                                                                                                      Opracowanie: Dariusz Sikora 
 

                                                 
8 Podaję za: [hasło] Chór W: Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 1995, s. 156. 
9 Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna. 


