tak, jak w przypadku transponowania z jednych tonacji do drugich w znanym nam
systemie funkcyjnym (obowiązuje zasada koáa kwitowego; transpozycja o kwintĊ
w górĊ wymaga redukcji jednego bemola lub dodania jednego krzyĪyka).
ĩyczymy satysfakcji z poprawnej harmonizacji odpowiedzi mszalnych, która
pomaga wiernym piĊknie uczestniczyü w ĞwiĊtej liturgii.
ks. Lucjan Dyka
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Drodzy Duszpasterze i Organici

Wielkopostny DzieĔ 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 (moĪliwoĞü spowiedzi)
10.00 – Msza ĞwiĊta (kaplica seminaryjna)
11.00 – Przerwa na kawĊ, herbatĊ
11.30 – Wykáad i üwiczenia praktyczne (aula 2.9)
Liturgia Godzin Triduum Paschalnego - s. mgr M. Bujalska PDDM
13.00 – Modlitwa w ciągu dnia i zakoĔczenie Dnia skupienia

Na pocz©tku chcia¤bym zaprosiÖ na wziÚcie udzia¤u w Wielkopostnym Dniu
Skupienia dla Organistów, który odbÚdzie siÚ 19.03.2022 r. w Instytucie TeologicznoPastoralnym w Rzeszowie przy ulicy Witolda 11a. PodjÚta zostanie tematyka Liturgii Godzin
sprawowanej w Wielki Pi©tek i w Wielk© SobotÚ. Wyk¤ad i Öwiczenia praktyczne poprowadzi
siostra Maria Bujalska, któr© jest wspó¤autork© opracowania „Poranna Liturgia Godzin na
Wielki Pi©tek i Wielk© SobotÚ”. S© to gotowe teksty i nuty godziny czytaá i jutrzni na Wielki
Pi©tek i SobotÚ. BÚd© one dostÚpne podczas Dnia skupienia. Plan dnia podany jest w
Materia¤ach.
Proba Dyrektora ds. chórów PZCHiO:
Dyrektor ds. Chórów Polskiego Zwi©zku Chórów i Orkiestr, Kornelia Ignas, zwraca siÚ z prob©
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 powiÚconych
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. BÚdziemy w Materia¤ach prezentowaÖ te
harmonizacje z odpowiednim komentarzem. W bie¯©cych zamieszczamy tekst wprowadzaj©cy
wraz z harmonizacj© odpowiedzi: Amen oraz I z duchem twoim.
BÚdziemy równie¯ kontynuowaÖ cykl artyku¤ów dotycz©cych odpowiedzi mszalnych.

www.dsorzeszow.pl

Harmonizacja odpowiedzi mszalnych
Począwszy od niniejszego numeru biuletynu Materiaáy formacyjne dla organistów
bĊdziemy sukcesywnie prezentowaü harmonizacjĊ odpowiedzi mszalnych. W Polsce
pojawiáo siĊ do tej pory wiele róĪnych opracowaĔ. Niektóre z nich nie budzą zastrzeĪeĔ,
inne zawierają ewidentne báĊdy, które naleĪaáoby usunąü z liturgii. Dobrze wiemy, Īe
wielu organistów korzysta z wáasnych opracowaĔ, a ich poprawnoĞü i jakoĞü zaleĪy od
poziomu wiedzy i umiejĊtnoĞci poszczególnych wykonawców.
Aby posáugiwaü siĊ poprawną i stylową harmonią, trzeba posiąĞü podstawową
wiedzĊ z zakresu harmonii modalnej oraz biegáą umiejĊtnoĞü transpozycji. Nadto, by
poprawnie realizowaü odpowiedzi mszalne podczas liturgii, trzeba mieü dobry sáuch
muzyczny albo urządzenie elektroniczne, które precyzyjnie pokazuje dĨwiĊk
emitowany przez celebransa. Obecnie dostĊpne są aplikacje na telefon komórkowy i nie
ma przeszkód, by korzystaü z nich podczas liturgii.
Zanim zaczniemy harmonizowaü poszczególne odpowiedzi mszalne, warto
zwróciü uwagĊ na poprawnoĞü samej linii melodycznej. NajczĊĞciej popeániane báĊdy
znajdują siĊ w Amen w tonie I – obie sylaby powinny byü na tym samym dĨwiĊku, a nie
z obniĪeniem pierwszej sylaby o póá tonu. Innym problematycznym miejscem w liturgii
jest dialog przed prefacją. Tu wkrada siĊ wiele róĪnych báĊdów melodycznych,
najczĊĞciej upraszczających koĔcówki frazy (redukcja clivis do punctum na
przedostatniej sylabie). Zdarza siĊ teĪ báąd w Ojcze nasz we fazie jako w niebie, tak i na
ziemi. Na sáowie jako są dwa dĨwiĊki na tej samej wysokoĞci, a nie wyĪszy i niĪszy
o ton. To tylko przykáady. W praktyce jest wiĊcej problemów. DuĪe zamieszanie jest
równieĪ w samej rytmice, w poprawnym frazowaniu oraz agogice.
Sama harmonia kieruje siĊ pewnymi zasadami, których zachowanie gwarantuje
poprawnoĞü stylu. Trzeba pamiĊtaü, Īe melodyka (a tym samym harmonia) wszystkich
odpowiedzi pochodzi z okresu Ğredniowiecza, z czasów, kiedy nieznana jeszcze byáa
harmonika funkcyjna dur-moll. Wiele spoĞród odpowiedzi skomponowanych jest w
modalnoĞci archaicznej, czyli tej, która poprzedzaáa modalnoĞü 8 skal gregoriaĔskich.
Nie naleĪy zatem harmonizowaü tych utworów wedáug zasad póĨniejszych.
Podstawową zasadą w harmonizowaniu odpowiedzi mszalnych jest nadrzĊdnoĞü
tekstu nad melodią. ĩadna z omawianych form (proste odpowiedzi, aklamacje, Ojcze
nasz) nie ma metrorytmiki. Nie ma podziaáu na takty, nie wystĊpuje powtarzalnoĞü
równo rozáoĪonych akcentów rytmicznych, nie pojawiają siĊ mocne i sáabe czĊĞci taktu.
Jedynym wyznacznikiem rytmu jest sáowo. MoĪe zatem zabrzmi to doĞü specyficznie,
ale w rzeczywistoĞci harmonizując odpowiedzi mszalne, harmonizujemy nie tyle
melodiĊ, ile tekst. Owszem, interesują nas dĨwiĊki tworzące melodiĊ, ale nie mniej
muszą nas interesowaü konkretne sylaby, sáowa i wiĊksze jednostki wypowiedzeniowe.
Nie wolno nam ich zagubiü, umniejszyü czy wrĊcz znieksztaáciü.
Bardzo duĪe znaczenie, wrĊcz formotwórcze, ma akcent poszczególnych sáów.
JeĪeli dziĊki odpowiedniemu rozmieszczeniu akcentów w tekĞcie rozpoznajemy wyrazy
i stają siĊ one zrozumiaáe, to nie moĪemy tej wáaĞciwoĞci zagubiü zaopatrując utwór w
harmoniĊ. W praktyce oznacza to, Īe zmianĊ akordu (wiąĪącą siĊ najczĊĞciej ze zmianą
linii basu) stosujemy tylko na akcentach wyrazowych. Trzeba dokáadnie rozeznaü, gdzie
ten akcent jest, poniewaĪ w jĊzyku áaciĔskim i polskim moĪe byü na 2 lub na 3 sylabie
od koĔca, a nadto tworzą siĊ róĪne zestroje akcentowe zwáaszcza tam, gdzie są wyrazy

jednosylabowe. Np. w Ojcze nasz na sáowach: Chleba naszego nie moĪna zmieniü
akordu na sylabie na-, ale dopiero na sylabie -sze-, poniewaĪ tam wystĊpuje akcent
sáowa. Nie wolno teĪ zmieniaü akordu na ostatniej sylabie czáonu, poniewaĪ akcent
nigdy tam nie wystĊpuje. Harmonia respektująca akcenty sáów bĊdzie uwydatniaü rytm
tekstu i przyczyni siĊ do poprawnej melorecytacji. DziĊki temu odniesiemy wraĪenie,
Īe „tak Ğpiewamy, jak mówimy”.
Inna waĪna zasada dotyczy doboru akordów. JeĪeli przebieg melodyczny wynika
z uĪycia wyáącznie diatonicznych dĨwiĊków skal gregoriaĔskich, to w konstrukcji
harmonicznej nie naleĪy uĪywaü dĨwiĊków alterowanych. Ograniczamy siĊ do
dĨwiĊków skalowáaĞciwych. Nie bĊdziemy mieli zatem moĪliwoĞci uĪycia akordów
wtrąconych czy akordów ze skáadnikami alterowanymi. Na miarĊ moĪliwoĞci
powinniĞmy posáugiwaü siĊ taką harmonią, która odpowiada stylowi Ğredniowiecznemu
i wczesnorenesansowemu. W praktyce oznacza to niewielki zasób akordów, jednak
dobrze poprowadzone i poáączone powodują, Īe muzyka jest bardzo estetyczna,
uáatwiająca Ğpiew w naturalnych interwaáach i dająca poczucie spójnoĞci tonalnej.
Konstruując harmoniĊ naleĪy wystrzegaü siĊ kojarzenia akordów z funkcjami. Nie
moĪna uĪywaü równieĪ kadencji znanych z harmoniki funkcyjnej, zwáaszcza tych,
w których dominanta rozwiązuje siĊ na tonikĊ.
Oprócz tych zasad staramy siĊ równieĪ na sylabach akcentowanych stosowaü
akordy zawierające przynajmniej jeden dysonans, by rozwiązaü go na ostatniej sylabie
frazy. Dysonans powinien byü przygotowany, to znaczy nie „uderzony”, ale
„przetrzymany” z poprzedniego akordu. Trudno o zastosowanie tej zasady w tak
krótkiej konstrukcji, jaką jest Amen. W dáuĪszych bĊdzie to moĪliwe.
W Amen (ton I) mamy dwie moĪliwoĞci – zastosowaü podwójne albo pojedyncze
opóĨnienie. W przypadku Amen na dĨwiĊku g (przykáad zamieszczony poniĪej) na
sylabie A- juĪ stawiamy akord G-dur, z tym Īe tercja jest opóĨniona przez kwartĊ (c-h),
a kwinta opóĨniona przez sekstĊ (e-d). Wówczas caáoĞü brzmi jak kadencja plagalna
(koĞcielna) C-G, a ucho nie odbiera Īadnego dysonansu. Inna moĪliwoĞü to opóĨnienie
jedynie tercji przez kwartĊ. Wówczas na sylabie akcentowanej (A-) sáyszymy wyraĨnie
dysonans. W tym przypadku nie ma moĪliwoĞci zastosowania dysonansu
przygotowanego, poniewaĪ ostatniej (i jedynej) sylaby akcentowanej nie poprzedza
Īaden akord.
JeĞli chodzi o odpowiedĨ I z duchem Twoim w tonie I, jest ona pokrewna tonalnie
odpowiedzi Amen. JeĞli przyjrzymy siĊ uĪytym akordom, zauwaĪymy, Īe są one
odwrotnoĞcią akordów uĪytych w odpowiedzi Amen. Warto zwróciü szczególną uwagĊ
na fakt, Īe pierwszy akcent pojawia siĊ dopiero na sylabie z du-, w związku z czym
korzystnie jest sylabĊ I pozostawiü bez akompaniamentu.
Na sylabie akcentowanej (two-) jest dysonans przygotowany, który rozwiązuje
siĊ na ostatniej sylabie odpowiedzi (d-c). Jest to opóĨnienie SU\P\przez sekundĊ w
alcie. Niech nikogo nie zdziwi krzyĪyk (fis) przy kluczu. Ani w melodii, ani w
pozostaáych gáosach nie wystĊpuje ten dĨwiĊk, jednak gdybyĞmy sobie zaĞpiewali
partiĊ celebransa (np. W imiĊ Ojca…, oracjĊ czy pozdrowienie: MiáoĞü Boga Ojca…),
zauwaĪymy, Īe poniĪej g jest wáaĞnie fis. Wynika to z prostej transpozycji Ğpiewu, który
oryginalnie ma recytatyw na c2 i w tym przypadku nie pojawią siĊ dĨwiĊki alterowane.
ZachĊcamy do przeüwiczenia zaproponowanej harmonii oraz przetransponowania
ich we wáasnym zakresie do innych wysokoĞci. Transpozycji dokonujemy dokáadnie

