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WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROPOZYCJE MELODII DLA TEKSTÓW JUTRZNI I NIESZPORÓW W JĘZYKU POLSKIM



JAK ZACZĄĆ?

 Słuchając (udział w liturgii, nagrania – zob. linki)

 Czytając z nut



JAK ZACZĄĆ?

 Czytając z nut

(Notacja – zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Neumy; ENG: An Idiot’s Guide to Square Notes, 

https://media.musicasacra.com/pdf/squarenotes.pdf)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neumy
https://media.musicasacra.com/pdf/squarenotes.pdf


ŚPIEW W LITURGII JUTRZNI I NIESZPORÓW
 Można łączyć części w języku narodowym i łacińskim (zob. OWLG 276; np. kantyk z Ewangelii i Ojcze nasz po łacinie,

a pozostałe części po polsku, ew. także hymn i antyfony po łacinie na melodie gregoriańskie).

 Można przeplatać śpiew i recytację w zależności od stopnia uroczystości (zob. OWLG 277-284; „zwykła” recytacja lub

recto tono = śpiew na jednym dźwięku)

– Werset wprowadzający –recytacja lub śpiew

– [Psalm wezwania z antyfoną – śpiew lub recytacja (jeśli psalmodia jest śpiewana, warto zaśpiewać)]

– Hymn – raczej śpiew

– Psalmodia z antyfonami – śpiew lub recytacja

– Czytanie krótkie – przeznaczone do czytania (śpiew lub recytacja tylko w wyjątkowych sytuacjach)

– Responsorium po czytaniu – raczej śpiew

– Kantyk z Ewangelii z antyfoną – warto zaśpiewać

– Prośby – czytane/recytowane (śpiew w wyjątkowych sytuacjach)

– Ojcze nasz – śpiew lub recytacja



ŹRÓDŁA: ŁACIŃSKIE
 Liber usualis (1961) - https://media.musicasacra.com/pdf/liberusualis.pdf

 Antiphonale monasticum pro diurnis horis (1934) –

https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-antiphonale-monasticum-free-pdf-download/

 Antiphonale monasticum (2005) – zob. produkty na https://sklep.grzegorzwielki.pl/kategoria-

produktu/liturgia/spiew-gregorianski/page/2/

 Antiphonale romanum (2009) – zob. produkt na 

https://sklep.grzegorzwielki.pl/produkt/antiphonale-romanum-ii-2009/

**Msza Święta:

 Graduale simplex (1967) - https://media.musicasacra.com/books/graduale_simplex.pdf

 Graduale romanum (1974; przedruk z Solesmes, 1908) -

http://archive.ccwatershed.org/media/pdfs/14/02/17/10-18-21_0.pdf

https://media.musicasacra.com/pdf/liberusualis.pdf
https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-antiphonale-monasticum-free-pdf-download/
https://sklep.grzegorzwielki.pl/kategoria-produktu/liturgia/spiew-gregorianski/page/2/
https://sklep.grzegorzwielki.pl/produkt/antiphonale-romanum-ii-2009/
https://media.musicasacra.com/books/graduale_simplex.pdf
http://archive.ccwatershed.org/media/pdfs/14/02/17/10-18-21_0.pdf


ŹRÓDLA: POLSKIE

T.M. Dąbek, J.P. Konobrodzki (red.), Antyfonarz monastyczny, Kraków: Opactwo 

Benedyktynów Tyniec, 1988.



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
WERSET WPROWADZAJĄCY

K: Panie, otwórz wargi moje. W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu… Jak była na początku…

Alleluja.

 Recto tono (śpiew na jednym dźwięku)

 Lub ton własny:



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
PSALM WEZWANIA Z ANTYFONĄ

 Jak tony psalmodii (initium wykonuje się po każdym powtórzeniu antyfony – zob. niżej)

 Lub ton własny:



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
HYMNY

 Można skorzystać z tonów schematycznych

 Melodię należy dobrać w zależności od liczby sylab i struktury akcentu w wersecie 

(najczęściej: 8-8-8-8, 11-11-11-5) oraz według treści tekstu (radosna – poważna?)



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
HYMNY

PROPOZYCJE: 8-8-8-8 sylab (tony poważne)

A. B.



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (W JĘZYKU POLSKIM):
HYMNY

 PROPOZYCJE: 8-8-8-8 sylab (tony radosne) 

A. B.



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
HYMNY

PROPOZYCJE: 11-11-11-5 sylab

A. (ton poważny) B. (ton radosny)



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
HYMNY

PROPOZYCJE: Ton schematyczny



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
PSALMY I KANTYKI Z ANTYFONAMI
 Osiem tonów gregoriańskich (+ tonus peregrinus)

 Antyfona i psalm/kantyk są w tym samym tonie (klasycznie ton psalmu wyznacza antyfona)

 Do kantyków z Ewangelii odnosi się to samo co do psalmów i innych kantyków – z tym tylko wyjątkiem, 

że initium (zob. niżej) wykonuje się na początku każdego wersetu, a w pozostałych tekstach tylko na 

początku pierwszego wersetu

 Struktura tonu:

(Struktura tonów psalmowych – zob. http://www.kul.pl/files/37/Eklezjalna/Oficjum.doc)

Nie nam, Panie, nie nam, † lecz Twemu imieniu daj chwa-łę * za łaskę i wier-ność Two-ją.
initium tenor     flexa tenor                                          mediatio tenor                      terminatio

initium flexa tenor    mediatio tenor                  terminatio

http://www.kul.pl/files/37/Eklezjalna/Oficjum.doc


POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
PSALMY I KANTYKI

 Mediatio i terminatio dostosowują się do akcentu słownego (zob. VII ton)

 W języku polskim zdecydowana większość wyrazów akcentowana jest na drugą sylabę od końca

 Z tego powodu najłatwiej stosować tony jednoakcentowe (tony „parzyste” – II, IV, VI, VIII)

 Rytm: „na gwiazdce” pauza na jedną nutę z kropką (lub na spokojny oddech, lub „Ave Maria”), 

chóry zmieniają się bez pauzy 

Nad rze-kami Babi-lo-nu sie-dzie-liśmy * płacząc na wspo-mnie-nie Sy-jo-nu



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
PSALMY I KANTYKI
PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA dla Jutrzni i Nieszporów:

 Tony psalmodii: II, VIII, IV

 Ton kantyku z Ewangelii: VIII



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
ANTYFONY
Przykłady antyfon psalmodii



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
ANTYFONY
Jeśli nie mamy do dyspozycji / nie chcemy zastosować własnej melodii antyfony:

 Recto tono (antyfonę śpiewamy na tym samym dźwięku, na którym później będzie tenor danego tonu 

psalmu/kantyku)

 Dla języka polskiego można użyć tonów schematycznych z St Meinrad Archabbey

(zob. https://www.saintmeinrad.org/media/1478/meinrad_psalm_tones.pdf) 

https://www.saintmeinrad.org/media/1478/meinrad_psalm_tones.pdf


POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
*KANTYK Z ALLELUJA
Kantyki z Nowego Testamentu w psalmodii II Nieszporów niedzieli (ton VI)

Kantyk wykonuje sam kantor, a wspólnota odpowiada „alleluja”, albo chóry śpiewają naprzemiennie.



POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI (w języku polskim):
RESPONSORIUM
 Recto tono

 Lub jeśli nie mamy do dyspozycji / nie chcemy zastosować własnej melodii (zob. Antyfonarz 
monastyczny) – ton schematyczny:

Okres zwykły, Adwent, Wieli Post, t. własne/wspólne Wielkanoc, Narodzenie Pańskie itd.



PRZYDATNE LINKI
Źródła chorałowe do pobrania online

 Księgi i śpiewniki w języku łacińskim: https://musicasacra.com/music/latin-settings/

 Antiphonale monasticum (1934): https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-antiphonale-monasticum-free-pdf-download/

 Dostęp do rękopisów i innych źródeł: https://gregorien.info/en

Kursy, linki, materiały

 Szkoła św. Benedykta (metoda Solesmes): http://szkolachoralu.pl

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego: http://www.aiscgre.pl

Nagrania

 Gregoriańskie tony psalmowe – nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=cz-

otqQSNHE&list=PLk0vHS0XO3qCUscYr8KdJhd_EmRdaREzn&index=8

 Schola Benedyktynów Tynieckich, Barvy chorału (tony I-IV): https://www.youtube.com/watch?v=jbjA0KypoqA&t=1080s

Transmisja liturgii

 Transmisja liturgii godzin z Le Barroux (po łacinie): https://www.barroux.org/en/liturgie/listen-to-our-offices.html

 Transmisja z kościoła Opactwa Benedyktynów w Tyńcu: http://tyniec.tv

https://musicasacra.com/music/latin-settings/
https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-antiphonale-monasticum-free-pdf-download/
https://gregorien.info/en
http://szkolachoralu.pl/
http://www.aiscgre.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=cz
https://www.youtube.com/watch?v=cz-otqQSNHE&list=PLk0vHS0XO3qCUscYr8KdJhd_EmRdaREzn&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=jbjA0KypoqA&t=1080s
https://www.barroux.org/en/liturgie/listen-to-our-offices.html
http://tyniec.tv/


ŹRÓDŁA

 T.M. Dąbek, J.P. Konobrodzki (red.), Antyfonarz monastyczny, Kraków: Opactwo Benedyktynów Tyniec, 1988.

 Liber usualis (1961) - https://media.musicasacra.com/pdf/liberusualis.pdf

 Antiphonale monasticum pro diurnis horis (1934) – https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-

antiphonale-monasticum-free-pdf-download/

 Antiphonale monasticum (2005) – zob. produkty na https://sklep.grzegorzwielki.pl/kategoria-

produktu/liturgia/spiew-gregorianski/page/2/

 Antiphonale romanum (2009) – zob. produkt na https://sklep.grzegorzwielki.pl/produkt/antiphonale-romanum-

ii-2009/

**Msza Święta:

 Graduale simplex (1967) - https://media.musicasacra.com/books/graduale_simplex.pdf

 Graduale romanum (1974; przedruk z Solesmes, 1908) -

http://archive.ccwatershed.org/media/pdfs/14/02/17/10-18-21_0.pdf

https://media.musicasacra.com/pdf/liberusualis.pdf
https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-antiphonale-monasticum-free-pdf-download/
https://sklep.grzegorzwielki.pl/kategoria-produktu/liturgia/spiew-gregorianski/page/2/
https://sklep.grzegorzwielki.pl/produkt/antiphonale-romanum-ii-2009/
https://media.musicasacra.com/books/graduale_simplex.pdf
http://archive.ccwatershed.org/media/pdfs/14/02/17/10-18-21_0.pdf


PODRĘCZNIKI, INNE

 Szkoła św. Grzegorza, Laus in Ecclesia: Szkoła śpiewu gregoriańskiego, t. 1, Dębogóra: Wydawnictwo Dębogóra, 

2013.

 Szkoła św. Grzegorza, Laus in Ecclesia: Szkoła śpiewu gregoriańskiego (Podręcznik chórzysty), t. 2, Dębogóra: 

Wydawnictwo Dębogóra, 2017.

 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego: Podręcznik, Kraków: Astraia, 2019.

 B. Sawicki, W chorale jest wszystko: Ekstremalny przewodnik po śpiewie gregoriańskim, Kraków: Wydawnictwo 

Benedyktynów Tyniec, 2014.

 E. Cardin, Semiologia gregoriańska, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 2008.

 Podręczniki, nagrania i inne teksty w języku angielskim: https://musicasacra.com/literature/

https://musicasacra.com/literature/


PSALLITE DOMINO SAPIENTER


