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PSALM RESPONSORYJNY W LITURGII MSZALNEJ

WPROWADZENIE

Zwyczaj przeplatania czytañ biblijnych psalmem znano i praktyko-
wano na Wschodzie ju¿ w staro¿ytno�ci w nabo¿eñstwach synagogalnych1.
Wzorem dla pierwszych wspólnot chrze�cijañskich by³y w pierwszym rzê-
dzie nabo¿eñstwa w dzieñ szabatu, podczas których, oprócz czytañ Tory
i Proroków, �piewano psalmy2. S³owo Bo¿e proklamowano zawsze w for-
mie uroczystej recytacji, tzw. kantyleny3. Na wzór synagogi tak¿e gminy

* Kap³an diecezji p³ockiej, absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Paw³a II, magister teologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie
historii-muzykologii, wicedyrektor Punktu Konsultacyjnego w P³ocku Uniwersytetu Kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, wyk³adowca muzyki ko�cielnej w WSD w P³ocku,
cz³onek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II i To-
warzystwa Naukowego P³ockiego.

1 Zob. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny jako aktualizacja czytañ mszalnych, Warszawa
1977, s. 56. Monografia ta jest obszernym i fundamentalnym studium nad psalmem respon-
soryjnym tak¿e w jego rozwoju historycznym.

2 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykañskim II w �wietle dokumentów
Ko�cio³a, Lublin 2000, s. 311; por. J. Pikulik, �piew i muzyka w historii liturgii, Ateneum Ka-
p³añskie 72 (1980), nr 426, s. 187.

3 Zob. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny�, s. 56; termin kantylacja pochodzi od angiel-
skich i francuskich naukowców badaj¹cych muzykê kultow¹ u ¯ydów. S³owem tym pos³ugi-
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chrze�cijañskie pos³ugiwa³y siê kantylen¹ przy wyg³aszaniu s³owa Bo¿ego.
�piew psalmów, stosowany najpierw pomiêdzy czytaniami w liturgii s³o-
wa, w nied³ugim czasie rozpowszechni³ siê we wszystkich wspólnotach
chrze�cijañskich4. W pierwszych wiekach Ko�cio³a psalmodia by³a jednak
raczej �piewn¹ recytacj¹, ni¿ �piewem we w³a�ciwym znaczeniu. Akcentu-
j¹c w ten sposób funkcjê psalmu jako s³owa Bo¿ego, traktowano psalm jako
jedno z czytañ liturgii s³owa5. W pierwotnym Ko�ciele psalm miêdzylek-
cyjny by³ przede wszystkim lektur¹ Pisma �wiêtego6.

1. DOKUMENTY KOŚCIOŁA

Znaczenie psalmu responsoryjnego w liturgii podkre�li³ Sobór Waty-
kañski II. Jego warto�æ podkre�li³ m. in. w Konstytucji o Liturgii �wiêtej:
�Celem wzmo¿enia czynnego uczestnictwa nale¿y pobudzaæ wiernych do
wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, pie�ni� (KL, nr 30)7.
W podobnym duchu wypowiada siê instrukcja o muzyce w liturgii, Musi-
cam Sacram: �Wskazane jest, by zgromadzeni wierni, o ile to mo¿liwe, brali
udzia³ w �piewie czê�ci zmiennych [�]. Spo�ród �piewów czê�ci zmien-

wano siê pierwotnie do oznaczenia specjalnego wyg³aszania tekstów biblijnych. Dzisiaj u¿y-
wa siê go na oznaczenie deklamacji tekstów liturgicznych. W badaniach naukowych o wiele
czê�ciej stosuje siê pojêcie recytatyw liturgiczny. W rozumieniu naukowców (L. Agustoni)
kantylacja jest specyficznym sposobem wyg³aszania tekstu lub melodyczn¹ jego stylizacj¹.
Kantylacja jest czym� po�rednim pomiêdzy mow¹ a �piewem. Jej celem jest lepsze zrozu-
mienie s³owa przez s³uchaczy. Innymi s³owy jest to sztuka proklamacji tekstu na podwy¿-
szonym d�wiêku. Na pierwszym miejscu znajduje siê zawsze s³owo. Element melodyczny
ograniczony jest do najprostszych schematów. Zob. R. Adamko, Kantylacje liturgiczne w msza-
le s³owackim �Rímsky Misál� z 1980 roku, Levoèa 2005, s. 29.

4 Zob. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny�, s. 56�57; Zarówno w liturgii synagogalnej, jak
i w liturgii pierwszych wspólnot chrze�cijañskich, najwa¿niejsze by³o �s³owo �piewane�. W li-
turgii hebrajskiej, by poszczególnym utworom nadaæ uroczysty charakter, kantylacji podlega
ka¿de s³owo. Por. H. Siekierka, Muzyka a liturgia. Zagadnienia wybrane, Wroc³aw 2005, s. 22.

5 Tam¿e, s. 57; por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 312; zob. tak¿e:
B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznañ 1992, s. 143; �Psalmy mia³y w liturgii wyj¹t-
kowe znaczenie. Najpierw traktowane by³y jako czytanie na równi z innymi ksiêgami Biblii�
(Cyt. za: B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznañ 2006, s. 1257). Wed³ug badañ B. Nadolskiego,
liturgia synagogalna nie potwierdza jakoby psalm by³ traktowany jako odpowied� na czyta-
nie. Natomiast w liturgii chrze�cijañskiej przeciwnie, psalm traktowano nie tylko jako czyta-
nie, ale tak¿e jako modlitwê wiernych i odpowied� na czytanie (tam¿e, s. 1259); zob. tak¿e:
M. Reißer, Psalmem � Der Antwortpsalm, Regensburg 2000, s. 4.

6 Zob. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny�, s. 57.
7 Sobór Watykañski II, Konstytucja o liturgii �wiêtej Sacrosanctum concilium (=KL),

w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Kraków 1967.
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nych (Proprium) szczególne znaczenie posiada �piew nastêpuj¹cy po czyta-
niach, wykonywany na sposób gradua³u lub responsoryjnego psalmu. Z isto-
ty swej nale¿y on do liturgii s³owa, st¹d te¿, gdy jest wykonywany, wszy-
scy siedz¹ i s³uchaj¹, a je�li to mo¿liwe, w³¹czaj¹ siê do �piewu� (MS,
nr 33)8. My�l tê podejmuje tak¿e Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskie-
go z 2002 roku: �Po pierwszym czytaniu nastêpuje psalm responsoryjny,
który jest integraln¹ czê�ci¹ liturgii s³owa oraz posiada wielkie znaczenie
liturgiczne i duszpasterskie, gdy¿ sprzyja medytacji nad s³owem Bo¿ym.
Psalm responsoryjny powinien odpowiadaæ ka¿demu czytaniu i z zasady
winien pochodziæ z lekcjonarza� (OWMR, nr 61)9.

Przywo³ane dokumenty jednog³o�nie podkre�laj¹ wyj¹tkowe znacze-
nie tego �piewu w liturgii s³owa. Jego dowarto�ciowanie w liturgii mszal-
nej wskazuje zarazem, ¿e jest on obowi¹zuj¹cym �piewem w odnowionej
liturgii10. Oznacza to, ¿e spe³nia on w obrzêdach liturgicznych okre�lo-
ne zadania.

2. FUNKCJE PSALMU RESPONSORYJNEGO

Zasadnicz¹ funkcj¹ psalmu po czytaniu jest aktualizacja s³owa Bo¿e-
go11. Z tego nadrzêdnego celu mo¿na wyodrêbniæ przynajmniej dwie bar-
dziej szczegó³owe jego funkcje: kerygmatyczn¹ i medytacyjn¹.

2.1. FUNKCJA KERYGMATYCZNA

Psalm responsoryjny wykonywany po pierwszym czytaniu od same-
go pocz¹tku by³ lektur¹ biblijn¹. Jego kerygmatyczne znaczenie przejawia
siê przede wszystkim w ukazaniu my�li przewodniej poprzedzaj¹cego go
czytania12. Wykonanie psalmu po pierwszym czytaniu, które jako tekst ze
Starego Testamentu daje nam obietnice, upomina nas, ale wlewa tak¿e na-
dziejê i pocieszenie. W³a�nie na te s³owa zgromadzenie liturgiczne odpo-
wiada Bogu w psalmie responsoryjnym13. �piew miêdzylekcyjny, bêd¹cy

8 Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja o muzyce w �wiêtej liturgii Musicam Sacram
(=MS), w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997, s. 49.

9 Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego oraz Wskazania Episkopatu Polski
(=OWMR), Poznañ 2006, s. 30.

10 Zob. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny�, s. 66.
11 Tam¿e, s. 108.
12 Tam¿e, s. 82.
13 Zob. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzi¹ ludu na s³owo Bo¿e, Anamnesis 41

(2005), s. 32.
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spoiwem lekcji mszalnych14, mo¿na rozumieæ tak¿e jako komentarz do dru-
giego czytania15. Jest on tekstem proklamuj¹cym s³owo Bo¿e16. My�l tê jesz-
cze wyra�niej przybli¿a Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego: �W czy-
taniach [...] Bóg przemawia do swego ludu [�]. Lud przyswaja sobie to
Bo¿e s³owo w milczeniu i przez �piewy [...]� (OWMR, nr 55). �piew psal-
mu jest zatem bardzo wa¿nym momentem, wprowadzaj¹cym nas w jed-
no�æ z Chrystusem, b¹d� wyra¿aj¹cym jej pragnienie17. Psalm responsoryj-
ny staje siê w ten sposób aktualizacj¹ proklamowanego s³owa w sercach
wiernych, którzy poprzez uwa¿ne jego s³uchanie wyra¿aj¹ gotowo�æ wspó³-
pracy z Chrystusem18.

2.2. FUNKCJA MEDYTACYJNA

W swej funkcji medytacyjnej psalm responsoryjny jest wezwaniem
do pog³êbionej refleksji us³yszanego s³owa Bo¿ego. W OWMR 2002 czyta-
my: �Po pierwszym czytaniu nastêpuje psalm responsoryjny, który jest in-
tegraln¹ czê�ci¹ liturgii s³owa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne
i duszpasterskie, gdy¿ sprzyja medytacji nad s³owem Bo¿ym. [...] Psa³te-
rzysta wiêc [...] wykonuje wersety psalmu, podczas gdy cale zgromadzenie
siedzi i s³ucha oraz uczestniczy w �piewie poprzez refren�(OWMR,
nr 61). Funkcja medytacyjna psalmu miêdzylekcyjnego wynika w³a�nie
z dwóch wskazanych wy¿ej wyra¿eñ: �siedzi� i �s³ucha�. Okre�lenie �sie-
dzi� wskazuje w³a�ciw¹ postawê medytacji, z kolei �s³ucha� zak³ada, ¿e
wierny nie wykonuje, ale s³uchaj¹c �piewu psa³terzysty, dopowiada odpo-
wiedni refren19. Medytacyjny charakter tego �piewu przeznaczony jest wiêc

14 Zob. M. Nowak, ¯yæ Msz¹ �wiêt¹, Warszawa 2005, s. 60.
15 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 318.
16 Zob. F. Koenig, Psa³terzysta w historii i w ujêciu wspó³czesnych dokumentów Ko�cio³a,

w: F. Koenig (red.), Muzyka w s³u¿bie Bogu i cz³owiekowi. Studia i materia³y Diecezji Gliwickiej,
t. 1, Gliwice 2006, s. 158; B. Nadolski, wskazuj¹c na funkcje psalmu responsoryjnego w litur-
gii, dowodzi, ¿e wspó³cze�nie toczy siê dyskusja nad charakterem tego �piewu. Kiedy trak-
tuje siê liturgiê jako dialog miêdzy Bogiem i Ko�cio³em, przyjmuje siê, ¿e Bóg przemawia
w s³owie czytanym, natomiast Ko�ció³ odpowiada s³owem Bo¿ym w formie psalmu. Wska-
zuje, ¿e liturgia zak³ada triadê: s³uchaæ, zastanawiaæ siê i odpowiadaæ. Por. B. Nadolski, Lek-
sykon�, s. 1259.

17 Zob. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzi¹ ludu�, s. 31.
18 Zob. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny�, s. 82; zob. tak¿e: Z. Piasecki, Rola �piewów

w liturgii w �wietle �Sacrosanctum concilium�, Ateneum Kap³añskie 72 (1980), nr 427, s. 218.
19 Zob. I. Pawlak, Funkcje muzyki w liturgii, w: R. Po�piech, P. Tarliñski (red.), �piew

wiernych w odnowionej liturgii, Opole 1993, s. 16; zob. tak¿e: M. Nowak, ¯yæ Msz¹..., s. 61.
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bardziej do s³uchania, ni¿ do �piewania20. Zwraca na to uwagê tak¿e in-
strukcja Musicam Sacram: �[...] wszyscy siedz¹ i s³uchaj¹, a je�li to mo¿liwe,
w³¹czaj¹ siê do �piewu�(MS, nr 33). Medytacyjna funkcja psalmu wynika
jeszcze z faktu, ¿e ma on byæ wykonywany na sposób psalmu. Oznacza to,
i¿ zaprzeczeniem tego by³oby na przyk³ad wspólne za�piewanie jakiej� pie-
�ni. Przed tego rodzaju �pomys³em� przestrzega m.in. List okólny o przygo-
towywaniu i obchodzeniu �wiat paschalnych (1988): �Pilnie trzeba czuwaæ nad
tym, aby pie�ni ludowe (cantica popularia) nie by³y wykonywane zamiast
psalmów�21. Psalm responsoryjny nale¿y do najwa¿niejszego �piewu litur-
gii s³owa22. Ksiêgi liturgiczne pozwalaj¹ niekiedy zast¹piæ psalm miêdzy-
lekcyjny chwil¹ milczenia, je�li jego wykonanie jest na przyk³ad niemo¿li-
we. Tak¹ mo¿liwo�æ odnajdujemy w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich,
w formularzu liturgii Wigilii Paschalnej: �Psalm responsoryjny mo¿na rów-
nie¿ zast¹piæ chwil¹ �wiêtego milczenia� (nr 23)23. I. Pawlak, komentuj¹c
ten zapis, stoi na stanowisku, ¿e milczenie sprzyjaj¹ce medytacji o wiele
bardziej jest bli¿sze charakterowi psalmu, ni¿ wspólne �piewanie pie�ni
przez zgromadzenie liturgiczne24.

Obie przybli¿one funkcje psalmu responsoryjnego s³u¿¹ przede
wszystkim nawi¹zaniu dialogu zgromadzenia liturgicznego z Bogiem, �dia-
logu, który, tworz¹c jedno�æ ducha zebranej wspólnoty, aktualizuje spotka-
nie osobowe ka¿dego z obecnych z Chrystusem�25.

3. SPOSOBY WYKONYWANIA PSALMU RESPONOSORYJNEGO

Psalm responsoryjny, jako �piew miêdzylekcyjny, zawsze by³ �pie-
wany. Potwierdza to ca³a tradycja gregoriañska26. Równie¿ w my�l OWMR
2002 psalm responsoryjny powinien byæ proklamowany za pomoc¹ �pie-

20 Zob. Z. Wit, Zaanga¿owanie �wieckich w pos³ugi muzyczne w liturgii, w: W. Hudek
(red.), Muzyka liturgiczna w Ko�ciele Katowickim 1925�2005, Katowice 2005, s. 33.

21 Cyt. za: I. Pawlak, Funkcje muzyki�, s. 16; ten¿e, Spór o pie�ñ w liturgii, w: W. Hu-
dek (red.), dz. cyt., s. 21.

22 Zob. F. Koenig, Psa³terzysta w historii�, s. 159.
23 Msza³ Rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 1986, s. 168.
24 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 318.
25 Z. Piasecki, Psalm responsoryjny�, s. 86.
26 Zob. Psalm responsoryjny: recytowany czy �piewany?, Collectanea Theologica 46 (1976),

z. 1, s. 105.
27 Wskazania Episkopatu Polski po og³oszeniu nowego wydania �Ogólnego Wprowadzenia

do Msza³u Rzymskiego� (=WEP), w: Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego oraz Wskazania
Episkopatu Polski, Poznañ 2006, nr 14.
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wu: �Wypada, aby psalm responsoryjny by³ �piewany� (OWMR, nr 61).
Podobnie we Wskazaniach Episkopatu Polski po og³oszeniu nowego wydania
�Ogólnego Wprowadzenia do Msza³u Rzymskiego� powiedziano, ¿e �psalm
responsoryjny, który nastêpuje po pierwszym czytaniu, powinien byæ �pie-
wany (�)� (WEP, nr 14)27.

Zgodnie z Ordo lectionum missae z 1981 roku (OLM, nr 20) psalm
miêdzylekcyjny mo¿na wykonywaæ na dwa sposoby: responsorialny albo
ci¹g³y28.

3.1. SPOSÓB RESPONSORIALNY

Sposób ten zaleca szczególnie Ordo czytañ mszalnych, w którym
psa³terzysta wykonuje poszczególne wersety, a zgromadzenie liturgiczne
dopowiada podany respons w dwojaki sposób: a capite i a latere29. W ten
sposób dialogowy charakter psalmu miêdzylekcyjnego ukazuje dialogowy
charakter s³owa Bo¿ego, które domaga siê od cz³owieka przyjêcia i odpo-
wiedzi30.

3.1.1.  A CAPITE

Forma ta polega na podaniu responsu przez psa³terzystê i powta-
rzaniu go przez wszystkich po jednym wersecie psalmowym lub po dwóch.
Taki sposób przyjêto w lekcjonarzu mszalnym31. Refren powtarzany jest wiêc
w pe³nej postaci pocz¹tkowej po ka¿dej zwrotce psalmu32. Jest to forma
typiczna wykonywania psalmu miêdzylekcyjnego, najczê�ciej praktykowa-
na w ko�cio³ach. W tym sposobie ujawnia siê charakter dialogowy tego
�piewu. W psalmie responsoryjnym ów dialog dokonuje siê pomiêdzy kan-
torem psalmu a ca³ym zgromadzeniem. W zwi¹zku z tym psa³terzysta, chc¹c
zachowaæ tê formê, nie powinien razem z wiernymi powtarzaæ ka¿dorazo-
wo podanego na pocz¹tku refrenu. W przeciwnym razie psalm zatraca swój
w³a�ciwy charakter i staje siê �piewem ca³ej wspólnoty. Psa³terzysta jest
�oficjalnym przedstawicielem Boga w zgromadzeniu�. Lud z kolei, odpo-

28 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznañ 1992, s. 143.
29 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 314; por. B. Nadolski, Leksy-

kon�, s. 1260.
30 Zob. F. Koenig, Psa³terzysta w historii�, s. 158.
31 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 314.
32 Zob. H. Siekierka, Muzyka a liturgia�, s. 138.
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wiadaj¹c wersetem responsoryjnym, wyra¿a pragnienie, by zawarte w psal-
mie tre�ci spe³nia³y siê w nim33. Powtarzanie przez kantora psalmu respon-
su razem z wiernymi po ka¿dej zwrotce jest niestety niemal powszechn¹
praktyk¹. Trudno oczywi�cie winiæ w pierwszym rzêdzie samego psa³te-
rzystê, skoro za liturgiê odpowiedzialny jest przede wszystkim cele-
brans. Nie oznacza to jednak, ¿e kantor psalmu zwolniony jest ze znajomo-
�ci obowi¹zuj¹cych go norm. Zatem, aby wykonanie tego �piewu by³o zgod-
nie z jego charakterem, nie nale¿y go powierzaæ osobom przypad-
kowym.

3.1.2. A LATERE

Odmiana a latere polega na dopowiadaniu tylko czê�ci responsu przez
wiernych. Tê dopowiadan¹ czê�æ responsu traktuje siê jako uzupe³nienie
wiersza psalmowego. Tym dope³nieniem jest na przyk³ad Alleluja czy we-
zwanie Zmi³uj siê nad nami, Panie. Z uwagi na to, ¿e melodia wersetu zo-
staje zawieszona, niezbêdne jest jej dope³nienie poprzez krótki respons34.

3.2. SPOSÓB CIĄGŁY

Drug¹ mo¿liwo�ci¹ wykonania psalmu miêdzylekcyjnego jest tzw.
modus directus �  psalm bez refrenu35. W praktyce oznacza to, ¿e psalm
mo¿e wykonaæ albo sam psa³terzysta � bez przeplatania go refrenem �
a wierni uczestnicz¹ w nim tylko poprzez s³uchanie, albo ca³e zgromadze-
nie liturgiczne (OLM2, nr 20)36. Wynika z tego wniosek, ¿e refren nie jest
bezwzglêdnie konieczny, co wiêcej � mo¿na go opu�ciæ37. Wykonywanie
psalmów w sposób ci¹g³y stosowano od pocz¹tku ich istnienia.

4. WYKONAWCA PSALMU RESPONSORYJNEGO

Funkcjê psa³terzysty38 w liturgii wyra�nie wskazuje OWMR 2002:
�Psalterzysta wiêc, czyli kantor psalmu�� (OWMR, nr 61). My�l tê rozwijaj¹

33 Zob. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzi¹ ludu�, s. 32.
34 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 314; por. B. Nadolski, Leksy-

kon�, s. 1260.
35 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 317; por. M. Reißer, Psalmem..., s. 5.
36 Tam¿e; por. H. Siekierka, Muzyka a liturgia�, s. 199�200; zob. tak¿e: Z. Wit, Zaan-

ga¿owanie �wieckich�, s. 34.
37 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 317.
38 Psa³terzysta to kantor, do którego nale¿y wykonywanie psalmu responsoryjnego.

Pocz¹tkowo okre�lony by³ jako lector. Synody w Laodycei (341�363) i w Toledo (398) wspo-
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WEP: �Psalm responsoryjny [�] powinien byæ �piewany ca³y lub przynaj-
mniej jego refren. Psa³terzysta, czyli kantor psalmu [�]. Psalm mo¿e wy-
konywaæ mê¿czyzna lub kobieta. Jest to proklamacja s³owa Bo¿ego � co
czyni jedna osoba � wiêc nie nale¿y tego �piewu powierzaæ scholi ani chó-
rowi� (WEP, nr 14).

Z przytoczonych dokumentów wynika niedwuznacznie, ¿e �piew psal-
mu miêdzylekcyjnego powinien byæ powierzony odrêbnemu wykonawcy,
tzw. psa³terzy�cie (kantorowi psalmu). Psalm, bêd¹cy dalszym ci¹giem czy-
tania, powinien byæ wykonywany � podobnie jak czytanie � przez jednego
�aktora� liturgii39. B³êdem by³oby �piewanie psalmu na przyk³ad przez dwie
osoby lub wiêcej, b¹d� powierzenie jego wykonania scholi czy chórowi40.
Tak, jak nie jest przyjête, aby na przyk³ad grupa lektorów czyta³a wspólnie
czytanie mszalne, tak te¿ psalmu nie powinno wykonywaæ wiêcej osób, ni¿
jeden psa³terzysta. Psalm responsoryjny jest �piewem solowym, jednog³oso-
wym41. W imieniu wspólnoty �piewa go wcze�niej przygotowany przedsta-
wiciel zgromadzenia liturgicznego 42. Jest to funkcja samodzielna, poprzez
któr¹ dowarto�ciowuje siê skarbiec modlitw, jakim s¹ psalmy43. Nie wolno
powierzaæ zatem �piewu psalmu miêdzylekcyjnego ani scholi, ani chórowi.
Lektura dokumentów Ko�cio³a wyklucza bowiem jego wielog³osowe i kilku-

minaj¹ o �piewaniu psalmu. Synod w Toledo osobê wykonuj¹c¹ psalm okre�li³ minaem con-
fessor � wyznaj¹cy wiarê. Ju¿ z III wieku pochodz¹ �wiadectwa o kszta³ceniu psa³terzystów.
Sydoniusz Apolinary okre�la go psalmorum modulator et phonascus. Zadanie kantora psalmu
zosta³o dowarto�ciowane po Soborze Watykañskim II. Znaczenie psa³terzysty podkre�lone
jest zw³aszcza w celebracji biskupa w katedrze. Prawodawca wskazuje, ¿e psa³terzysta powi-
nien byæ obdarzony umiejêtno�ci¹ sztuki wykonywania psalmów, jak równie¿ powinien ro-
zumieæ ich charakter. Zob. B. Nadolski, Leksykon�, s. 1264�1265.

39 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 319.
40 O tego rodzaju nadu¿yciach pisze w swojej rozprawie G. Po�niak: �Jaskrawym

przyk³adem [�] muzycznych wypaczeñ jest czêste zjawisko �piewania przez ca³¹ scholê litur-
giczn¹ w diecezji opolskiej (bez wzglêdu na miejsce, gdzie zespó³ jest ustawiony) psalmu
responsoryjnego. Jest to nadu¿ycie w stosunku do zaleceñ dokumentów Ko�cio³a�. Zob. G. Po-
�niak, Schola liturgiczna. Studium teologiczno-muzykologiczne na przyk³adzie diecezji opolskiej, Opole
2006, s. 142.

41 Jest to wyra�ne nawi¹zanie do staro¿ytno�ci, gdzie chodzi³o o wydobycie tre�ci
s³owa Bo¿ego. Zob. F. Koenig, Psa³terzysta..., s. 161; Zdaniem A. Bugniniego: ��piew psalmu
w czasie liturgii Mszy �w. jest �piewem najbardziej autentycznym i oryginalnym z ca³ego
repertorium muzyczno-liturgicznego. To w³a�nie �piew tchnie ¿ycie w ca³¹ Liturgiê S³owa�
(cyt. za: H. Siekierka, Muzyka a liturgia�, s. 201).

42 Zob. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzi¹ ludu�, s. 32.
43 Zob. H. Sobeczko, Zgromadzeni w imiê Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgiczne-

go, Opole 1999, s. 169.
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osobowe wykonanie. �piew psalmu ma pomóc wiernym us³yszeæ s³owo Boga,
a nie rozkoszowaæ siê na przyk³ad piêknem wspó³brzmienia g³osów. Dlatego
wielk¹ wagê nale¿y przywi¹zywaæ do komunikatywno�ci tego �piewu, by
zgromadzenie liturgiczne, �piewaj¹c podany na przez psa³terzystê respons,
dawa³o odpowied� Bogu na Jego s³owo44. Aby zrealizowaæ to zadanie, wy-
konawca psalmu musi go wy�piewaæ zrozumiale, pobo¿nie i piêknie 45, co
oznacza, ¿e do swojej funkcji powinien byæ przygotowany w sposób facho-
wy, zarówno pod wzglêdem muzycznym, jak i liturgicznym46.

5. MIEJSCE WYKONYWANIA PSALMU RESPONSORYJNEGO

Skoro �piew psalmu responsoryjnego jest proklamowaniem s³owa
Bo¿ego, powinien on byæ tak¿e wykonany z miejsca, sk¹d odczytano (od-
�piewano) pierwsze czytanie. OWMR 2002 w pierwszym rzêdzie wskazuje
na ambonê: �Psa³terzysta [�] stoj¹c na ambonie lub innym odpowiednim
miejscu, wykonuje wersety psalmu� (OWMR, nr 61). Miejsce wykonywa-
nia psalmu definitywnie u�ci�lone zosta³o we WEP: �Psa³terzysta, czyli
kantor psalmu, stoj¹c na ambonie, wykonuje wersety psalmu� (WEP, nr 14).
Jak zatem wynika z powy¿szego dokumentu, miejscem wykonywania psal-
mu jest ambona, czyli stó³ s³owa Bo¿ego. Oznacza to, ¿e absolutnie nale¿y
wykluczyæ chór muzyczny z ty³u ko�cio³a jako miejsce wyg³aszania psal-
mu miêdzylekcyjnego. Psa³terzysta ma byæ nie tylko s³yszany, ale równie¿
widziany przez zgromadzenie liturgiczne47. Wymogi spe³nia w³a�nie am-
bona jako najbardziej godne miejsce wyg³aszania s³owa Bo¿ego. Zwraca na
to uwagê 309 numer OWMR 2002: �Z ambony wykonuje siê jedynie czyta-
nia, psalm responsoryjny oraz orêdzie wielkanocne [�]. Godno�æ ambony
wymaga, aby wstêpowa³ na ni¹ tylko s³uga s³owa�. S³ug¹ s³owa, jak to ju¿
powiedziano, jest tak¿e kantor psalmu. Z tych te¿ powodów nale¿y zdecy-
dowanie wykluczyæ wykonywanie psalmu responsoryjnego przez organi-

44 Zob. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzi¹ ludu�, s. 32; ��piew psalmu przypomina
nam, ¿e s³owo Bo¿e mo¿e staæ siê nasz¹ modlitw¹. Zasadniczo nie powinno siê go inaczej
czytaæ czy s³uchaæ. Nie dla ciekawo�ci, nie dla wiedzy tylko, nie dla zrozumienia jedynie �
choæ to jest tak wa¿ne. Ma siê ono staæ pie�ni¹ naszej duszy. Odpowiedzi¹ dan¹ przemawia-
j¹cemu Bogu. Gdyby�my to zrozumieli, mo¿e chêtniej w³¹czyliby�my siê w ten �piew. [�]
To my odprawiamy ten fragment Mszy �wiêtej. Tu siê wyra¿a kap³añstwo wszystkich
ochrzczonych� (cyt. za: M. Nowak, ¯yæ Msz¹�, s. 63).

45 Zob. Z. Wit, Zaanga¿owanie �wieckich�, s. 34.
46 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 242.
47 Tam¿e.
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stê na chórze muzycznym ko�cio³a48. Wrêcz regu³¹ jest fakt, ¿e organista,
oprócz w³a�ciwej sobie funkcji, spe³nia tak¿e rolê psa³terzysty. Ciekaw¹ rze-
cz¹ jest, ¿e jeszcze nikt nie wpad³ na pomys³, aby równie¿ lekcje mszalne
czyta³ organista z chóru muzycznego! Z dokumentów posoborowych wy-
nika jednoznacznie, ¿e funkcji tych nie nale¿y ³¹czyæ49. Wydaje siê, ¿e na-
gminna praktyka, przeciwna prawodawstwu liturgicznemu, podyktowana
jest brakiem przygotowanych psa³terzystów we wspólnotach parafialnych.

6. MELODIA PSALMU RESPONSORYJNEGO

Do �róde³ melodii psalmów responsoryjnych nale¿y zaliczyæ: chora³
gregoriañski, w³asn¹ twórczo�æ kompozytorów, polskie pie�ni ko�cielne oraz
melodie obcego pochodzenia50. Z badañ muzykologów wynika, i¿ znanych
jest blisko 300 ró¿nych melodii do psalmów miêdzylekcyjnych w jêzyku
polskim51. Stwarza to ogromne mo¿liwo�ci ich wykorzystywania w liturgii
s³owa. Z obserwacji wynika jednak, ¿e najbardziej �pokrzywdzone� s¹ psal-
my wykonywane w okresie Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. W tych okre-
sach bowiem w wiêkszo�ci wspólnot parafialnych utar³ siê bardzo z³y zwy-
czaj �piewania psalmu responsoryjnego na melodiê znanych pie�ni. I tak
w okresie Narodzenia Pañskiego najczê�ciej s³yszy siê tekst psalmu �piewa-
ny na melodiê kolêdy Gdy �liczna Panna, a w okresie wielkanocnym � na
melodiê Zwyciêzca �mierci. Tego typu zjawisko okre�la siê w terminologii
naukowej mianem kontrafaktury fundamentalnej 52, zabiegu polegaj¹cego na
podk³adaniu nowych tre�ci pod inne znane melodie53. Co wiêcej, niektórzy
kompozytorzy zaproponowali nawet, by w okresie Bo¿ego Narodzenia
pod³o¿yæ s³owa Panie, zmi³uj siê nad nami pod melodiê kolêdy Bóg siê ro-

48 Tam¿e.
49 Zob. P. Wi�niewski, Zadania organisty w �wietle odnowionej liturgii po Soborze Waty-

kañskim II, w: P. Wi�niewski (red.), Wokó³ pos³ugi organisty w parafii. Materia³y z I sesji nauko-
wej dla organistów i muzyków ko�cielnych diecezji p³ockiej, P³ock 2006, s. 14.

50 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 317.
51 I. Pawlak powo³uje siê na wyniki badañ B. Pilch (B. Pilch, Melodie �piewów miêdzy

czytaniami po Soborze Watykañskim II w polskich �piewnikach katolickich, Lublin 1993), która
przebada³a �piewy miêdzy czytaniami w polskich �piewnikach katolickich.

52 Kontrafaktura (³ac. contrafacere � na�ladowaæ, fa³szowaæ, podrabiaæ) � praktyka
polegaj¹ca na tworzeniu nowego tekstu do istniej¹cego wzorca melodyczno-tekstowego, np.
pie�ni. W wyniku takiego zabiegu nowy tekst funkcjonuje z dawn¹ melodi¹. Zob. S. D¹bek,
Kontrafaktura, A. Bednarek i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 763.

53 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 305.
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dzi 54. Praktyka ta, na pozór dobra, bo nie wymagaj¹ca od organisty czy
psa³terzysty wysi³ku nauczania nowych melodii, poci¹ga jednak za sob¹
bardzo z³e konsekwencje. I. Pawlak � powo³uj¹c siê w tym wzglêdzie na
wyniki badañ D. Jankowskiej55, zajmuj¹cej siê tym problemem od strony
naukowej � wymienia trzy podstawowe zagro¿enia, spowodowane stoso-
waniem kontrafaktury: niebezpieczeñstwo wprowadzenia do liturgii elemen-
tów �wieckich b¹d� pozbawionych warto�ci estetycznych; powolne zatra-
canie melodii w³asnych, przeznaczonych dla konkretnych tekstów oraz
zubo¿enie repertuaru muzycznego w liturgii56. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
aby unikn¹æ tych niebezpieczeñstw, nale¿y w pierwszym rzêdzie korzystaæ
albo z gotowych ju¿ wzorców melodycznych, albo tworzyæ nowe melodie57,
odpowiadaj¹ce naturze tego �piewu, który zgodnie z nauczaniem Ko�cio³a
�posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie� (OWMR, nr 61).
Z ca³ym przekonaniem trzeba stwierdziæ, ¿e automatyczne pos³ugiwanie siê
gotowymi wzorcami odpowiada jedynie dora�nym potrzebom, �gustom
ludzi muzycznie niedokszta³conych, dzia³a hamuj¹co na powstawanie no-
wej twórczo�ci�58. Pie�ñ bowiem nie jest i nie mo¿e byæ jedyn¹ dominuj¹c¹
form¹ muzyczn¹ w liturgii. Nie mo¿e byæ tak, ¿e zamiast psalmu �piewa-
my pie�ñ, zamiast responsorium � pie�ñ, zamiast sekwencji � pie�ñ, zamiast
antyfony � pie�ñ, czy nawet w miejsce ordinarium missae � wykonujemy
pie�ni59. W liturgii, w my�l obowi¹zuj¹cych przepisów, jest tymczasem miej-
sce � nie wykluczaj¹c oczywi�cie pie�ni � tak¿e na inne formy muzyczne,
odpowiadaj¹ce naturze obrzêdu. Liturgia to nie tylko pie�ñ! Tego rodzaju
trendom nale¿y siê z ca³¹ stanowczo�ci¹ przeciwstawiaæ. Pos³ugiwanie siê
melodiami znanych pie�ni przy �piewaniu innych tekstów liturgicznych
powoduje zagubienie oryginalnych pie�ni, zwi¹zanych z konkretnymi

54 Zob. I. Pawlak, Spór o pie�ñ�, s. 22.
55 D. Jankowska, Kontrafaktura w pie�niach ko�cielnych. Pojêcie, rozwój historyczny i oce-

na teologiczno-estetyczna. Studium muzykologiczne, Lublin 1981.
56 �Wykorzystywanie bowiem niewolniczo gotowych wzorców, niezale¿nie od tego, czy

s¹ one warto�ciowe, czy te¿ nie, a odpowiadaj¹ jedynie dora�nym potrzebom oraz gustom
ludzi muzycznie niedokszta³conych, dzia³a hamuj¹co na powstawanie nowej twórczo�ci. Je�li
zwyciê¿y duch ³atwizny, nie bêdzie siê ona rozwijaæ, gdy¿ stanie siê niepotrzebna. Ko�ció³
tymczasem winien popieraæ twórców, by swoimi wci¹¿ nowymi kompozycjami wzbogacali
zasób �piewów liturgicznych�. Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 305�306.

57 Tego typu melodie istniej¹. Znane s¹ np. propozycje psalmu responsoryjnego na
okres Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy w opracowaniu Ks. Ireneusza Pawlaka, wydane przez
Wydawnictwo �Hejna³�: Zob. I. Pawlak, �piewy liturgiczne�, P³ock 1996.

58 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze�, s. 306.
59 Zob. I. Pawlak, Spór o pie�ñ�, s. 22�23.
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tekstami60. Chêæ rzekomego podkre�lenia okresu liturgicznego w tym przy-
padku w �piewach miêdzylekcyjnych jest sprzeczna z za³o¿eniami odnowy
liturgicznej. Poszczególne okresy liturgiczne powinny byæ ilustrowane
w tzw. �piewach procesyjnych (na wej�cie, na obrzêd przygotowania da-
rów, na procesjê komunijn¹, na zakoñczenie Mszy �w.), natomiast wszyst-
kie pozosta³e �piewy, w tym miêdzylekcyjne, maj¹ zupe³nie inne zadanie.
Tak wiêc, je¿eli pie�ñ uzna siê za dominuj¹cy sposób wyra¿ania tre�ci mu-
zycznej, zatraci siê ogromn¹ ró¿norodno�æ pozosta³ych form, tak¿e psalmu
responsoryjengo61. Liturgia nie jest i nie mo¿e byæ kwesti¹ osobistego gustu
czy w³asnego �widzimisiê�, ale stanowi w³asno�æ ca³ego Ko�cio³a. Zgodnie
z Konstytucj¹ o liturgii: �Czynno�ci liturgiczne nie s¹ czynno�ciami pry-
watnymi, lecz kultem Ko�cio³a, bêd¹cego sakramentem jedno�ci, a Ko�ció³ to
lud �wiêty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów�
(KL, nr 26). Jak s³usznie zauwa¿a D. Brzeziñski, �wiele b³êdów i uchybieñ
w sztuce sprawowania [�] liturgii wynika chyba nie ze z³ej woli celebran-
sów, ale z ignorancji, czêsto niestety zawinionej niewiedzy w kwestiach
zarówno teologiczno-liturgicznych, jak i liturgiczno-prawnych�62. W tym
kontek�cie mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e równie¿ wiele b³êdów w sposobie
wykonywania psalmu responsoryjnego wynika chyba z ignorancji zawinio-
nej osób bezpo�rednio odpowiedzialnych za w³a�ciwy kszta³t liturgii. Za-
tem, aby ka¿da celebracja by³a w³a�ciwie przygotowana, konieczn¹ rzecz¹
jest kierowanie siê w pierwszym rzêdzie wytycznymi Ko�cio³a63. W prze-
ciwnym razie liturgii, a w niej poszczególnym jej obrzêdom, w tym rów-
nie¿ �piewom miêdzylekcyjnym, zagra¿a sp³ycenie i zubo¿enie.

Dokumenty nie wykluczaj¹ równie¿ mo¿liwo�ci zast¹pienia psalmu
responsoryjnego �piewem gradua³u64: �Zamiast psalmu wyznaczonego

60 Tam¿e.
61 Tam¿e, s. 23.
62 D. Brzeziñski, Sztuka sprawowania i przewodniczenia Eucharystii, w: J. Kochañski

i in. (red.), Eucharystia w ¿yciu Ko�cio³a. Materia³y z �P³ockich Dni Pastoralnych� 30�31 marca
2005 r., P³ock 2005, s. 37.

63 �Myli³by siê ten, kto by uwa¿a³, ¿e dzisiaj, w dobie posoborowej reformy liturgii,
kap³an-celebrans nie ma obowi¹zku przestrzegania prawa liturgicznego, tak jak to mia³o
miejsce przed Vaticanum II, kiedy to w tzw. epoce rubrycystów, przez 400 lat skrupulatnie,
nawet pod sankcj¹ grzechu ciê¿kiego, przestrzegano rubryk. Myli³by siê ten, kto by uwa¿a³,
¿e prawo liturgiczne dzisiaj ju¿ nie istnieje, a ka¿dy mo¿e sprawowaæ liturgiê wed³ug norm
przez siebie ustalonych. Wszystkich sprawuj¹cych liturgiê zawsze i wszêdzie obowi¹zuje
pos³uszeñstwo wobec sacrum i wynikaj¹ce z niego pos³uszeñstwo wobec zasad ustanowio-
nych przez prawowit¹ w³adzê ko�cieln¹�. Tam¿e, s. 38.

64 Gradua³ w liturgii rzymskiej jest �piewem miêdzylekcyjnym po pierwszym czyta-
niu. Nale¿y on do najstarszych �piewów liturgii mszalnej. W okresie patrystycznym nazywa-
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w lekcjonarzu mo¿na �piewaæ tak¿e responsorium gradualne z Gradua³u
Rzymskiego albo psalm responsoryjny lub allelujatyczny z Gradua³u zwy-
k³ego, tak jak jest on w tych ksiêgach podany� (OWMR, nr 61).

Jak ³atwo wywnioskowaæ, powszechny sposób wykonywania psalmu
responsoryjnego a capite nie jest jedyn¹ mo¿liwo�ci¹. Ko�ció³ proponuje w tym
wzglêdzie przynajmniej cztery mo¿liwo�ci (a capite, a latere, modus directus
oraz gradua³), wykorzystywanie których warto rozwa¿yæ.

*   *   *

Rozwa¿ania nad psalmem responsoryjnym w liturgii mszalnej, jego
znaczeniem i donios³o�ci¹ w przekazywaniu s³owa Bo¿ego, niech stan¹ siê
pomoc¹ do w³a�ciwego rozumienia, przygotowywania i prze¿ywania litur-
gii eucharystycznej. W my�l bowiem instrukcji Redemptionis sacramentum:
�Wierni nale¿¹cy do Chrystusa maj¹ prawo do korzystania z prawdziwej
liturgii [�], to znaczy takiej, jaka jest przepisana w ksiêgach liturgicznych
oraz w innych prawach i normach�� (nr 12)65.

ANTWORTPSALM IN DER MESSLITURGIE

ZUSAMMENFASSUNG

Auf die erste Lesung folgt der Antwortpsalm (Graduale), der ein wesentliches
Element des Wortgottesdienstes ist. Der Antwortpsalm geht auf den ältesten christli-
chen Gesang zurück: Schon im 4. Jh. wurde ein zum Inhalt der Lesungen passender
Psalm von einem Sänger vorgetragen, auf den die Gemeinde mit einem Kehrvers an-
twortete. Seinen eigentlichen Ursprung hat der gesungene Antwortpsalm im jüdischen
Synagogengottesdienst.

Der Psalmsänger singt am Ambo oder an einem anderen geeigneten Platz die
Psalmverse. Der Antwortpsalm soll in der Regel gesungen werden. Dafür gibt es venig-
stens vier Möglichkeiten: a capite, a latere, modus directus, graduale. Meistens singt
man mit oder ohne Kehrvers. Bei der Form mit Kehrvers trägt der Psalmist die Verse
des Psalms vor, und die ganze Gemeinde antwortet mit dem Kehrvers. Diese Form ist

ny by³ terminem psalmus responsorius albo responsorium (psa³terzysta wykonywa³ psalm, na-
tomiast zgromadzenie liturgiczne odpowiada³o wybranym refrenem). Od IX w. �piew ten
nazywano responsorium graduale (graduale od wykonywania go na stopniach ambony). Msza³
i lekcjonarz Paw³a VI pozwalaj¹ na zast¹pienie psalmu responsoryjnego �piewem gradua³u.
Zob. S. Cichy, Gradua³, J. Walkusz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 25.

65 Cyt. za: I. Pawlak, Spór..., s. 25.
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nach Möglichkeit vorzuziehen. Bei der Form ohne Kehrvers wird der Psalm gesungen,
ohne daß die Gemeinde dazwischen mit dem Kehrvers antwortet, und zwar entweder
nur vom Psalmisten, dem die Gemeinde zuhört, oder aber von allen gemeinsam. Für
den Gesang kann man statt des im Lektionar vorgesehenen Psalmes auch das Graduale
aus dem Graduale Romanum oder den Antwort- beziehungsweise Hallelujapsalm aus
dem Graduale Simplex in der jeweils angegebenen Form wählen.

Der Antwortpsalm ist liturgisch und pastoral von großer Bedeutung. Er ist ein
wesentliches Element des Wortgottesdienstes. Deshalb müssen die Gläubigen immer neu
unterwiesen werden, wie das Wort Gottes in den Psalmen zu verstehen ist und wie
man die Psalmen zum Gebet der Kirche macht.


