
tak, jak w przypadku transponowania z jednych tonacji do drugich w znanym nam
systemie funkcyjnym (obowi zuje zasada ko a kwitowego; transpozycja o kwint
w gór  wymaga redukcji jednego bemola lub dodania jednego krzy yka). 

yczymy satysfakcji z poprawnej harmonizacji odpowiedzi mszalnych, która
pomaga wiernym pi knie uczestniczy  w wi tej liturgii. 

ks. Lucjan Dyka

Wielkopostny Dzie  skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej  
19.03.2022 r.

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, ul. Witolda 11a 

Program
9.00 – Konferencja (aula 2.9)

Mistyczny wymiar Liturgii Godzin w praktyce celebracji  
s. mgr M. Bujalska PDDM

9.45 – Przygotowanie liturgii (mo liwo  spowiedzi)
10.00 – Msza wi ta (kaplica seminaryjna)
11.00 – Przerwa na kaw , herbat
11.30 – Wyk ad i wiczenia praktyczne (aula 2.9)

Liturgia Godzin Triduum Paschalnego - s. mgr M. Bujalska PDDM 
13.00 – Modlitwa w ci gu dnia i zako czenie Dnia skupienia
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Materia y formacyjne
dla organistów

Marzec 2022 

    Drodzy Duszpasterze i Organi ci 

Na pocz tku chcia bym zaprosi  na wzi cie udzia u w Wielkopostnym Dniu 
Skupienia dla Organistów, który odb dzie si  19.03.2022 r. w Instytucie Teologiczno-
Pastoralnym w Rzeszowie przy ulicy Witolda 11a. Podj ta zostanie tematyka Liturgii Godzin 
sprawowanej w Wielki Pi tek i w Wielk  Sobot . Wyk ad i wiczenia praktyczne poprowadzi 
siostra Maria Bujalska, któr  jest wspó autork  opracowania „Poranna Liturgia Godzin na 
Wielki Pi tek i Wielk  Sobot ”. S  to gotowe teksty i nuty godziny czyta  i jutrzni na Wielki 
Pi tek i Sobot . B d  one dost pne podczas Dnia skupienia. Plan dnia podany jest w 
Materia ach.  
 Pro ba Dyrektora ds. chórów PZCHiO:  
Dyrektor ds. Chórów Polskiego Zwi zku Chórów i Orkiestr, Kornelia Ignas, zwraca si  z pro b  
o kontakt do wszystkich Organistów, pracuj cych w parafiach, w których istnieje chór.
email: chory.pzchio.rzeszow@gmail.com  
nr tel. 693057794  

W bie cych Materia ach rozpoczynamy cykl artyku ów po wi conych 
harmonizacji odpowiedzi mszalnych. W Diecezjalnym Studium Organistowskim zosta  
opracowany zbiór: Odpowiedzi mszalne z harmonizacj  4-g osow  na organy w 12 
tonacjach. Autorem harmonizacji jest ks. dr L. Dyka. B dziemy w Materia ach prezentowa  te 
harmonizacje z odpowiednim komentarzem. W bie cych zamieszczamy tekst wprowadzaj cy 
wraz z harmonizacj  odpowiedzi: Amen oraz I z duchem twoim.   

B dziemy równie  kontynuowa  cykl artyku ów dotycz cych odpowiedzi mszalnych.   

www.dsorzeszow.pl 



Harmonizacja odpowiedzi mszalnych

Pocz wszy od niniejszego numeru biuletynu Materia y formacyjne dla organistów
b dziemy sukcesywnie prezentowa  harmonizacj  odpowiedzi mszalnych. W Polsce
pojawi o si  do tej pory wiele ró nych opracowa . Niektóre z nich nie budz  zastrze e ,
inne zawieraj  ewidentne b dy, które nale a oby usun  z liturgii. Dobrze wiemy, e
wielu organistów korzysta z w asnych opracowa , a ich poprawno  i jako  zale y od
poziomu wiedzy i umiej tno ci poszczególnych wykonawców. 

Aby pos ugiwa  si  poprawn  i stylow  harmoni , trzeba posi  podstawow
wiedz  z zakresu harmonii modalnej oraz bieg  umiej tno  transpozycji. Nadto, by
poprawnie realizowa  odpowiedzi mszalne podczas liturgii, trzeba mie  dobry s uch
muzyczny albo urz dzenie elektroniczne, które precyzyjnie pokazuje d wi k
emitowany przez celebransa. Obecnie dost pne s  aplikacje na telefon komórkowy i nie
ma przeszkód, by korzysta  z nich podczas liturgii. 

Zanim zaczniemy harmonizowa  poszczególne odpowiedzi mszalne, warto
zwróci  uwag  na poprawno  samej linii melodycznej. Najcz ciej pope niane b dy
znajduj  si  w Amen w tonie I – obie sylaby powinny by  na tym samym d wi ku, a nie
z obni eniem pierwszej sylaby o pó  tonu. Innym problematycznym miejscem w liturgii
jest dialog przed prefacj . Tu wkrada si  wiele ró nych b dów melodycznych,
najcz ciej upraszczaj cych ko cówki frazy (redukcja clivis do punctum na
przedostatniej sylabie). Zdarza si  te  b d w Ojcze nasz we fazie jako w niebie, tak i na
ziemi. Na s owie jako s  dwa d wi ki na tej samej wysoko ci, a nie wy szy i ni szy
o ton. To tylko przyk ady. W praktyce jest wi cej problemów. Du e zamieszanie jest
równie  w samej rytmice, w poprawnym frazowaniu oraz agogice. 

Sama harmonia kieruje si  pewnymi zasadami, których zachowanie gwarantuje
poprawno  stylu. Trzeba pami ta , e melodyka (a tym samym harmonia) wszystkich
odpowiedzi pochodzi z okresu redniowiecza, z czasów, kiedy nieznana jeszcze by a
harmonika funkcyjna dur-moll. Wiele spo ród odpowiedzi skomponowanych jest w
modalno ci archaicznej, czyli tej, która poprzedza a modalno  8 skal gregoria skich.
Nie nale y zatem harmonizowa  tych utworów wed ug zasad pó niejszych.

Podstawow  zasad  w harmonizowaniu odpowiedzi mszalnych jest nadrz dno
tekstu nad melodi . adna z omawianych form (proste odpowiedzi, aklamacje, Ojcze
nasz) nie ma metrorytmiki. Nie ma podzia u na takty, nie wyst puje powtarzalno
równo roz o onych akcentów rytmicznych, nie pojawiaj  si  mocne i s abe cz ci taktu.
Jedynym wyznacznikiem rytmu jest s owo. Mo e zatem zabrzmi to do  specyficznie,
ale w rzeczywisto ci harmonizuj c odpowiedzi mszalne, harmonizujemy nie tyle
melodi , ile tekst. Owszem, interesuj  nas d wi ki tworz ce melodi , ale nie mniej
musz  nas interesowa  konkretne sylaby, s owa i wi ksze jednostki wypowiedzeniowe.
Nie wolno nam ich zagubi , umniejszy  czy wr cz zniekszta ci .

Bardzo du e znaczenie, wr cz formotwórcze, ma akcent poszczególnych s ów.
Je eli dzi ki odpowiedniemu rozmieszczeniu akcentów w tek cie rozpoznajemy wyrazy
i staj  si  one zrozumia e, to nie mo emy tej w a ciwo ci zagubi  zaopatruj c utwór w
harmoni . W praktyce oznacza to, e zmian  akordu (wi c  si  najcz ciej ze zmian
linii basu) stosujemy tylko na akcentach wyrazowych. Trzeba dok adnie rozezna , gdzie
ten akcent jest, poniewa  w j zyku aci skim i polskim mo e by  na 2 lub na 3 sylabie
od ko ca, a nadto tworz  si  ró ne zestroje akcentowe zw aszcza tam, gdzie s  wyrazy

jednosylabowe. Np. w Ojcze nasz na s owach: Chleba naszego nie mo na zmieni
akordu na sylabie na-, ale dopiero na sylabie -sze-, poniewa  tam wyst puje akcent
s owa. Nie wolno te  zmienia  akordu na ostatniej sylabie cz onu, poniewa  akcent
nigdy tam nie wyst puje. Harmonia respektuj ca akcenty s ów b dzie uwydatnia  rytm
tekstu i przyczyni si  do poprawnej melorecytacji. Dzi ki temu odniesiemy wra enie,
e „tak piewamy, jak mówimy”. 

Inna wa na zasada dotyczy doboru akordów. Je eli przebieg melodyczny wynika
z u ycia wy cznie diatonicznych d wi ków skal gregoria skich, to w konstrukcji
harmonicznej nie nale y u ywa  d wi ków alterowanych. Ograniczamy si  do
d wi ków skalow a ciwych. Nie b dziemy mieli zatem mo liwo ci u ycia akordów
wtr conych czy akordów ze sk adnikami alterowanymi. Na miar  mo liwo ci
powinni my pos ugiwa  si  tak  harmoni , która odpowiada stylowi redniowiecznemu
i wczesnorenesansowemu. W praktyce oznacza to niewielki zasób akordów, jednak
dobrze poprowadzone i po czone powoduj , e muzyka jest bardzo estetyczna,
u atwiaj ca piew w naturalnych interwa ach i daj ca poczucie spójno ci tonalnej. 

Konstruuj c harmoni  nale y wystrzega  si  kojarzenia akordów z funkcjami. Nie
mo na u ywa  równie  kadencji znanych z harmoniki funkcyjnej, zw aszcza tych,
w których dominanta rozwi zuje si  na tonik .

Oprócz tych zasad staramy si  równie  na sylabach akcentowanych stosowa
akordy zawieraj ce przynajmniej jeden dysonans, by rozwi za  go na ostatniej sylabie
frazy. Dysonans powinien by  przygotowany, to znaczy nie „uderzony”, ale
„przetrzymany” z poprzedniego akordu. Trudno o zastosowanie tej zasady w tak
krótkiej konstrukcji, jak  jest Amen. W d u szych b dzie to mo liwe.

W Amen (ton I) mamy dwie mo liwo ci – zastosowa  podwójne albo pojedyncze
opó nienie. W przypadku Amen na d wi ku g (przyk ad zamieszczony poni ej) na
sylabie A- ju  stawiamy akord G-dur, z tym e tercja jest opó niona przez kwart  (c-h),
a kwinta opó niona przez sekst  (e-d). Wówczas ca o  brzmi jak kadencja plagalna
(ko cielna) C-G, a ucho nie odbiera adnego dysonansu. Inna mo liwo  to opó nienie
jedynie tercji przez kwart . Wówczas na sylabie akcentowanej (A-) s yszymy wyra nie
dysonans. W tym przypadku nie ma mo liwo ci zastosowania dysonansu
przygotowanego, poniewa  ostatniej (i jedynej) sylaby akcentowanej nie poprzedza
aden akord. 

Je li chodzi o odpowied I z duchem Twoim w tonie I, jest ona pokrewna tonalnie
odpowiedzi Amen. Je li przyjrzymy si  u ytym akordom, zauwa ymy, e s  one
odwrotno ci  akordów u ytych w odpowiedzi Amen. Warto zwróci  szczególn  uwag
na fakt, e pierwszy akcent pojawia si  dopiero na sylabie z du-, w zwi zku z czym
korzystnie jest sylab I pozostawi  bez akompaniamentu. 

Na sylabie akcentowanej (two-) jest dysonans przygotowany, który rozwi zuje
si  na ostatniej sylabie odpowiedzi (d-c). Jest to opó nienie przez sekund  w 
alcie. Niech nikogo nie zdziwi krzy yk (fis) przy kluczu. Ani w melodii, ani w
pozosta ych g osach nie wyst puje ten d wi k, jednak gdyby my sobie za piewali
parti  celebransa (np. W imi  Ojca…, oracj  czy pozdrowienie: Mi o  Boga Ojca…),
zauwa ymy, e poni ej g jest w a nie fis. Wynika to z prostej transpozycji piewu, który
oryginalnie ma recytatyw na c2 i w tym przypadku nie pojawi  si  d wi ki alterowane.

Zach camy do prze wiczenia zaproponowanej harmonii oraz przetransponowania
ich we w asnym zakresie do innych wysoko ci. Transpozycji dokonujemy dok adnie


