
2. Dzi ki sk adajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.

Trzecia odpowied  zawiera 3 akcenty s owne oraz jeden poboczny (na sylabie 
spra-). Przypominamy, e w uzasadnionych przypadkach tak e na akcencie 
pobocznym (zwykle jest to czwarta sylaba od ko ca w wyrazach paroksytonicznych) 
mo na zmieni  akord. Inaczej ni  w poprzednich dwóch odpowiedziach, tutaj od razu 
zaczynamy od sylaby akcentowanej Go-, a tym samym od razu zabrzmi pe ny akord. 
Jest to akord, którego pierwszy d wi k grupy z kwilizm  jest prym  (w przyk adzie 
rejestru typicznego jest to a-moll). Na kolejnym akcencie (sylaba to) nale y przej  na 
akord, którego d wi k melodii jest kwint  (e-moll). Na akcencie pobocznym nale y 
powróci  do wspó brzmienia, od którego rozpocz to ca  odpowied , by na ostatnim 
akcencie (sylaba -dli-) postawi  znowu e-moll. Ze wzgl dów brzmieniowych nale y 
zastosowa  opó nienie 6-5 w tenorze wykorzystuj c dysonans przygotowany na 
d wi ku c. W tej odpowiedzi us yszymy dok adnie tak  sama kadencj , jak w 
odpowiedzi drugiej. 

Jak wida , w harmonizacji wszystkich trzech odpowiedzi niniejszego przyk adu 
pos u yli my si  wy cznie dwoma akordami molowymi (e-moll i a-moll). Racj  tak 
skromnego materia u jest niewielki ambitus melodii dialogu przed prefacj , jak 
równie  fakt, e jego melodia oparta jest na modalno ci archaicznej. Zalet  jest 
prostota, lekko  i w miar  wierne utrzymanie stylu, który odpowiada zasadom 
harmonii modalnej. 

ks. Lucjan Dyka 
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W bie cych Materia ach kontynuujemy prezentacj  harmonizacji odpowiedzi 
mszalnych przygotowanych przez ks. dr. Lucjana Dyk  wraz z komentarzem. 
W niniejszym numerze omówiony jest dialog przed prefacj .  

Diecezjalne Studium Organistowskie prowadzi rekrutacj  na rok szkolny 2022/2023. 
Szczegó owe informacje znajduj¹ siê na stronie studium. 

Terminy zg osze  do 17 wrze nia 2022 r.  



Dialog przed prefacj  

Dialog przed prefacj  jest zestawieniem trzech par aklamacji zawieraj cych 
solow  parti  celebransa oraz odpowied  zgromadzenia liturgicznego. Oczywi cie, 
organista akompaniuje wy cznie odpowiedzi ludu. Od strony harmonizacji modalnej 
dialog ten jest jednym z bardziej wymagaj cych ze wzgl du na jego charakter 
neumatyczny (w ka dej odpowiedzi wyst puje jedna lub dwie neumy dwu- lub 
trzyd wi kowe), brak prostych recytatywów czy powtarzalno ci zwrotów 
melodycznych. Ka da fraza jest inna i trzeba je potraktowa  indywidualnie. Tak te  
poni ej przedstawimy poszczególne pary aklamacji. 

Za przyk ad we miemy ten rejestr, który zanotowany jest w Mszale Rzymskim. 
Zapis ten (od d wi ku g) nie zawiera znaków chromatycznych. Kiedy zobaczymy 
wszystkie wersje transponowane dialogu przed prefacj , ze zdziwieniem mo emy 
stwierdzi , e dwie z nich nie maj  znaków przykluczowych (od g i od c). W systemie 
dur-moll by oby to niemo liwe. Intuicyjnie przy wersji zaczynaj cej si  od g 
spodziewaliby my si  krzy yka. W istocie jednak ze wzgl du na modalno  archaiczn  
ambitus tych odpowiedzi jest na tyle w ski, e zamyka si  w obr bie jednego 
tetrachordu. Czy zatem we miemy szereg d wi ków chromatycznych od c1 do f, czy 
te  od g do c2, nie potrzebujemy adnego z nich alterowa . Co wi cej, w 
dokomponowanych g osach tak e nie pojawi si  aden d wi k alterowany. W 
kolejnych transpozycjach z krzy ykami b dziemy odnosi  wra enie, e jest jakby o 
jeden krzy yk za ma o (np. wersja od d z jednym krzy ykiem, czy wersja od a z dwoma 
krzy ykami). Nie odniesiemy natomiast tego wra enia w transpozycjach z bemolami. 
Warto te  mie  wiadomo , e ostatni d wi k ostatniej z trzech odpowiedzi jest tercj  
akordu finalnego. 

1. Pan z wami. I z duchem twoim. 

Odpowied  I z duchem twoim pojawia si  w liturgii mszalnej wielokrotnie. Je li 
chodzi jednak o t , która jest cz ci  dialogu przed prefacj , posiada w asn  melodi , 
nie wyst puj c  w adnym innym miejscu. 

Ca a fraza ma tylko dwa akcenty: z du- oraz two-. Nale y je podkre li  przez 
wprowadzenie i zmian  akordów. B dzie to sprzyja  w a ciwej prozodii piewu oraz 
przyczyni si  do poprawnej rytmiki i tempa (postawienie akordu na pierwszej, 
nieakcentowanej sylabie cz sto skutkuje nieestetycznym rozwlekaniem pocz tku frazy 
i nale y uzna  za b dne). W zwi zku z tym pierwsz  sylab  I nale y zaopatrzy  
wy cznie w d wi k melodii, a dopiero na sylabie z du- wprowadzi  pe ny akord. W 
naszym przyk adzie b dzie nim e-moll (jest to akord, którego d wi k melodii w tym 
miejscu jest tercj ). Nast pnie na sylabie akcentowanej two- (jest to ostatni akcent 
frazy) nale y da  akord a-moll (jest to akord, którego ostatni d wi k frazy jest prym ) 
w taki sposób, by w tenorze pozostawi  jeszcze d wi k h (dysonans przygotowany), 
który jako opó nienie 2-3 rozwi emy na ostatniej sylabie tekstu. 

2. W gór  serca. Wznosimy je do Pana.

Druga odpowied  zawiera 3 akcenty s owne. Poniewa  jednak akcent drugi na 
sylabie je oraz akcent trzeci na sylabie Pa- wyst puj  bardzo blisko siebie, nie jest 
wskazane, by na sylabie je wprowadza  akord inny od poprzedniego. Konstrukcja 
harmoniczna b dzie zatem wygl da  nast puj co: 

Na pierwszej sylabie Wzno- nale y pozostawi  melodi  bez akompaniamentu, 
poniewa  sylaba ta jest nieakcentowana. Na sylabie akcentowanej -si- wyst puje grupa 
z kwilizm  (scandicus quilismaticus). Tu nale y wprowadzi  w uk adzie skupionym 
molowy akord, którego pierwszy d wi k neumy jest prym  (w naszym przyk adzie 
jest to a-moll). Aby unikn  dwojenia tercji na trzecim d wi ku neumy, nale y 
poprowadzi  tenor na prym  (unisono z basem). Z wzgl dów rytmicznych obejmie on 
tak e nast pn  sylab  -my. Na sylabie akcentowanej je tenor powróci na swoj  
pierwotn  pozycj . Jest to o tyle istotne, e ten d wi k w nast puj cym po nim 
akordzie finalnym b dzie stanowi  dysonans przygotowany. Na sylabie Pa- nale y 
wprowadzi  akord o kwart  ni szy od poprzedniego (w naszym przyk adzie b dzie to 
e-moll), koniecznie z prym  w basie. Pryma zabrzmi tak e w alcie. Melodia sama 
poprowadzi nas na tercj  tego  akordu, natomiast w tenorze nale y zastosowa  
opó nienie 6-5, rozwi zane na ostatniej sylabie frazy. Tym sposobem w kadencji 
wyra nie us yszymy dwa opó nienia (4-3 w melodii oraz 6-5 w tenorze) rozwi zane 
jednak w ró nym czasie. Sytuacj  tego typu dostrzegamy zreszt  we wszystkich 
odpowiedziach dialogu przed prefacj , co nadaje mu charakterystyczny rys. 
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