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BÀI 1 
DẪN NHẬP 

 
 
 

I. LỜI MỞ ĐẦU. 
Kính thưa quý nhạc sĩ và ca trưởng quan tâm đến vấn đề SÁNG TÁC 
ĐÁP CA & ĐỐI CA, 
Tôi là Ngọc Kôn 
Vì quý vị quan tâm, nên tôi trình bày cách SÁNG TÁC ĐÁP CA & 
ĐỐI CA.  
Trước khi đi vào vấn đề, xin chân thành cám ơn 2 vị Ân nhân đã giúp 
tài trợ toàn bộ chương trình này, đó là anh NGUYỄN VĂN SỨC và vợ 
là chị BÙI THÚY AN. 
 

II. TOÀN CẢNH CỦA THÁNH CA  
 Phụng vụ là việc thờ phượng Chúa chính thức của Hội Thánh. 
 Có 3 mảng lớn: Thánh lễ, Bí tích, Giờ kinh Phụng vụ, 
 Thánh lễ có các bài hát gọi là Thánh ca Phụng vụ. 

- Câu hỏi: Các thánh ca hiện hành có phải là Thánh ca Phụng vụ 
không? 
Trả lời: Không! Đó là thánh ca Bình dân Tôn giáo sáng tác theo 

hình thể Ca khúc hát tạm thay khi không có Thánh ca Phụng vụ. 
- Câu hỏi: Tại sao vậy? 

Trả lời: Vì Thánh ca Phụng vụ cùng với nghi thức làm thành một 
duy nhất. Còn thánh ca Bình dân Tôn giáo hình thể ca khúc chỉ hát đi 
theo nghi thức mà thôi.  

 Thánh ca Phụng vụ có 3 mảng: Thánh ca Nghi thức, Bộ lễ và Cung 
Đọc. 
- Câu hỏi: Phụng vụ đòi buộc phải có Thánh ca Phụng vụ sao? 
- Trả lời: Vì Thánh lễ giống vở Nhạc kịch (Opera) có nhiều tình tiết. 

Muốn làm rõ, mỗi tình tiết phải có một hình thể thánh ca riêng, Vậy 
nếu từ đầu đến cuối, thánh ca chỉ mặc một hình thể ca khúc, thánh 
lễ sẽ thiếu ý nghĩa. .  

 Riêng Thánh ca Phụng vụ mảng Nghi thức gồm 4 bài:  
a/ Đối ca Nhập lễ.  
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b/ Đáp ca – Alleluia.  
c/ Đối ca Dâng lễ.  
d/ Đối ca Hiệp lễ.  
- Câu hỏi: Chuyện này mới có đây hay đã có từ lâu? 

Trả lời: Đã có từ xưa. Hãy xem trước Công đồng Vaticanô II có 
quyển sách hát Liber usualis (sách hát thường dùng), sau Công đồng 
Vaticanô II có quyển sách hát Graduale simplex (sách hát đơn giản); 
cả 2 quyển đều do Tòa thánh phổ biến làm sách chung trong toàn 
Giáo hội. 
- Câu hỏi: Tại sao chuyện lớn như vậy –phải hát Thánh ca Phụng vụ- 

Việt Nam chưa hay biết và chưa làm? 
Trả lời: Có 2 lý do: a/ Vì 4 bài Thánh ca Phụng vụ (cho mỗi thánh 

lễ) ấy hát bằng tiếng Latin (nhạc Bình ca), cho nên khi Giáo hội cho 
phép hát tiếng bản xứ, Việt Nam lanh lẹ bỏ ngay hát tiếng Latin, việc 
bỏ ngay này đồng nghĩa với việc bỏ luôn lối hát Thánh ca Phụng vụ; 
b/ Trào lưu hát thánh ca cải cách từ Pháp theo thực dân lan sang Việt 
Nam, các Nhạc sĩ Thánh ca Việt Nam thời ấy học hỏi sáng tác theo 
cách đó; từ đó khơi nên dòng chảy thánh ca Bình dân Tôn giáo sáng 
tác theo hình thể Ca khúc kéo dài đến tận hôm nay… và trở thành 
máu thịt của giáo dân Việt Nam. Cho dù việc chúng tôi giới thiệu 
cách sáng tác Đáp ca và Đối ca hôm nay đây có thế nào đi nữa, cũng 
khó lay chuyển được tình thế. Nhưng chúng tôi cũng cứ làm với sự 
cầu nguyện.  
- Câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu hình thể Thánh ca Phụng vụ? 

Trả lời: Có 5: Đối ca (antiphona), Đáp ca (Responsorium), Ca tiếp 
liên (sequentia), Bộ lễ (missa), Cung đọc (tonus).  

 Trong TOÀN CẢNH THÁNH CA như vậy, hôm nay chúng ta học 
hỏi cách SÁNG TÁC ĐÁP CA & ĐỐI CA, tức khi học xong, chúng 
ta sáng tác được cả 4 bài Thánh ca Nghi thức, vì hình thể Đối ca 
dùng cho Nhập lễ, Dâng lễ, Hiệp lễ và hình thể Đáp ca dành cho 
nghi thức Đáp ca.   

 Nói tóm, hôm nay chúng ta học cách sáng tác Thánh ca Phụng vụ 
mảng Nghi thức gồm 4 bài: 
1. Nhập lễ (hình thể Đối ca: Antiphona)). 
2. Đáp ca (hình thể Đáp ca: Resposorium). 
3. Dâng lễ (hình thể Đối ca: Antiphona). 
4. Hiệp lễ (hình thể Đối ca: Antiphona). 

 
III. BỐI CẢNH RIÊNG VIỆC DẠY-HỌC SÁNG TÁC ĐÁP CA & 

ĐỐI CA. 
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Việc dạy SÁNG TÁC ĐÁP CA & ĐỐI CA hôm nay nằm trong bối 
cảnh riêng của nó. Bối cảnh là: 
 Linh mục nhạc sư Antôn Tiến Dũng từ Rôma về dạy và cho chúng 

tôi được tham gia với Ngài phổ biến ra trong các nhà thờ. Tuy nhiên 
việc phổ biến Thánh ca Phụng vụ hát theo hình thể ĐÁP CA & ĐỐI 
CA chỉ hát mỗi tháng 1 lần ở nhà thờ Tân Định tpHCM (vào thập 
niên 80-90) mà thôi, ngoài nơi đó ra, không nhà thờ nào đón nhận; 
ngay cả các giáo sĩ lúc đó cũng chê “thánh ca buồn ngủ”. Thất bại. 

 Năm 1993, rút kinh nghiệm, chúng tôi lập ra tờ báo: năm 1993: tên 
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ THÁNH NHẠC, năm 1995: đổi tên là 
CANTÁTE, năm 2005 đổi tên là THÁNH NHẠC NGÀY NAY để 
tiếp tục thầy mình bằng cách viết nhiều bài viết nhằm giới thiệu và 
thuyết phục. 

 Năm 2007, trên đà giới thiệu và thuyết phục, chúng tôi lập phong 
trào THÁNH CA THẾ HỆ MỚI, mục đích “rủ rê” các nhạc sĩ bắt 
đầu sáng tác thánh ca (vẫn hình thể Ca khúc) nhưng theo mô hình 
mới:  
a/ Ca từ bằng Thánh vịnh không nguyên văn. 
b/ Điệp khúc cực ngắn để cộng đoàn dễ thuộc và dễ mở miệng hát 
theo mà không tốn công tập trước. 

 Năm 2009, chúng tôi bắt đầu thành lập nhóm nhỏ nhạc sĩ chuyên 
viết Đáp ca đúng hình thể Responsorium, rồi đăng trên báo THÁNH 
NHẠC NGÀY NAY cho đến nay. 

 Năm 2012, nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của anh chị NGUYỄN VĂN 
SỨC & BÙI THÚY AN, chúng tôi thực hiện chương trình DẠY – 
HỌC SÁNG TÁC ĐÁP CA & ĐỐI CA như anh chị em thấy hôm 
nay đây; tức là hôm nay trình bày phương pháp sáng tác để quý 
nhạc sĩ, ca trưởng ai muốn… đều có thể sáng tác được để tiến dần 
đến chỗ cung cấp đủ Thánh ca Phụng vụ cho nhà thờ nào muốn hát. 

 
IV. LÝ DO & MỤC ĐÍCH. 

Lý do cũng là mục đích thực hiện chương trình DẠY – HỌC SÁNG 
TÁC ĐÁP CA & ĐỐI CA 
 Sau khi đã giới thiệu, thuyết phục và kêu gọi hát Thánh ca Phụng vụ, 

bây giờ phải trình bày cách làm ra (sáng tác) Thánh ca Phụng vụ. 
 Mời cho được thêm nhiều người sáng tác Thánh ca Phụng vụ. 
 Tạo ra nhiều Thánh ca Phụng vụ để mọi cộng đoàn có bài mà hát. 
 

V. TẠI SAO GỌI LÀ THÁNH CA PHỤNG VỤ? 
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Thánh ca Phụng vụ là những bài thánh ca có hình thể riêng do Giáo hội 
sáng lập từ xưa để: 
 Hát + nghi thức phụng vụ = trở một duy nhất. 
 Hát Thánh vịnh nguyên văn -hình thể ca khúc không chứa nổi Thánh 

vịnh nguyên văn- 
 Hát có cộng đoàn tham gia bằng cách hát đối đáp. 
Nên mới gọi chung là Thánh ca Phụng vụ.  

 
VI. TÍNH CHẤT CỦA THÁNH CA PHỤNG VỤ 

Thánh nhạc Thánh ca nói chung có 3 tính chất: Thánh thiện, Hình thức 
tốt đẹp và Phổ biến. Nhưng xét về phương diện thể hiện và hiệu quả, 
bản chất riêng của Thánh ca Phụng vụ  hình thể ĐÁP CA & ĐỐI CA… 
là “sự cầu nguyện đồng lòng của cả đám đông”; tính chất này do 3 yếu 
tố cấu thành: 
 Hát Thánh vịnh nguyên văn trong 4 bài Nghi thức Thánh lễ. 
 Có cộng đoàn tham gia cùng hát, và hát đối đáp.. 
 Bao gồm 2 lối hát: Hát ca (cantare) và Hát xướng (cantillare). 

 
VII. TẠI SAO PHẢI CÓ 3 YẾU TỐ TRÊN? 

Sở dĩ có 3 yếu tố trên là vì: 
 Phải hát thánh ca bằng Thánh vịnh vì 3 lý do: a/ Thánh vịnh là kinh 

cầu chung của Giáo hội; b/ Giáo hội đã chọn lựa và sắp đạt Thánh 
vịnh cho từng nghi thức của từng thánh lễ cách cẩn trọng; c/ Phải hát 
nguyên văn mới bảo đảm tính chính xác, vì nếu không, mỗi nhạc sĩ 
biến ra một kiểu phỏng ý cộng đoàn sẽ hiểu lệch ý Thánh vịnh. 

 Phải có cộng đoàn tham gia cùng hát và hát đối đáp -cộng đoàn hát 1 
câu rất ngắn để đối đáp sẽ dễ thực hiện- để có sự đồng lòng, hiệp 
nhất và tích cực trong lời cầu nguyện. 

 Thánh vịnh nguyên văn cần hát xướng (cantillare), câu đáp ngắn cần 
hát ca (cantare). Đó là điều bắt buộc, mà cũng vừa làm cho bài Đáp 
ca và Đối ca có nghệ thuật rất cao. 

 
VIII. HÁT XƯỚNG (CANTILLARE) MỚI HÁT ĐƯỢC NGUYÊN 

VĂN THÁNH VỊNH 
 Vì ở Thánh vịnh, mỗi câu chữ mỗi khác, không thể nào dùng 1 dòng 

nhạc chung cho các câu Thánh vịnh được. 
 Nếu hát buông -còn gọi là hát hú họa giống như trong vài thánh lễ 

trọng, một số chủ tế hứng chí thay vì đọc thì hát cả một Kinh 
Nguyện Thánh Thể dài, theo kiểu “sáng tác tại chỗ, sáng tác “mì ăn 
liền”, sáng tác tại bàn thờ”- sẽ không trật tự, trái nghệ thuật, thiếu lề 
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lối… vì không dựa trên một tiêu chuẩn nào, dấu nhạc khi trầm khi 
bổng không dựa trên một ý tứ nào, nên thiếu luôn cả tính khoa học. 
Hát xướng (cantillare) giúp tránh được lối hát tùy tiện ấy. 

 Hát xướng (cantillare) là lối hát của cả nhân loại từ xưa đến nay 
dùng trong: ngâm thơ, ru con, hò, tán, hát aria trong opera, tụng, đọc 
kinh…Tức là hát theo một hay vài dấu trụ. Ví dụ Chữ “Chúa” trong 
cùng một câu có cao độ giống nhau v.v… Ở Việt Nam, giáo dân xưa 
nay vẫn đọc kinh theo lối hát xướng (cantillare) mà không hay biết.    

 
IX. DẤU TRỤ LÀ GÌ? 

Dấu Trụ là: 
 1 hay vài ba dấu nhạc làm cái trụ, cái cột, cái gốc… để hát câu chữ 

bằng thơ, văn (nguyên văn) cho có căn cơ, phép tắc… 
 Nhờ vậy, bản văn được cử: a/ Có tính trang trọng; b/ Có tính âm 

nhạc, thi vị, nghệ thuật; c/ Dễ nghe và dễ định tâm  
 Tiếng nước ngoài không có dấu giọng, nên thường dùng 1 dấu trụ. 

Tiếng Việt có 6 dấu giọng (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ngang) nên 
cần đến 3 dấu trụ (dấu nhạc cao cho dấu giọng sắc và ngã; dấu nhạc 
trung cho dấu giọng ngang; dấu nhạc trầm cho dấu giọng huyền, hỏi 
và nặng).  

  
X. DẤU TRỤ VẪN ĐƯỢC LUÔN DÙNG 
 Thực tế dấu trụ (3 dấu), như đã nói, không xa lạ, vì người Việt Nam 

vẫn dùng khi đọc kinh hằng ngày (đối với Công giáo) tụng kinh (đối 
với các đạo khác); ngâm thơ, ru con, hò, vãn, vịnh, tác, chèo… 

 Dấu trụ không cần phải tập trước.… 
 

XI. TÍNH CHẤT CỦA THÁNH CA PHỤNG VỤ VIỆT NAM 
 Thánh ca Phụng vụ của Rôma hay các ngôn ngữ khác khi hát xướng 

(cantillare) chỉ có 1 dấu trụ. 
 Thánh ca Phụng vụ của Việt Nam khi hát xướng (cantillare) có đến 

3 dấu trụ  
 Vì 3 dấu trụ, nên có Thánh ca Phụng vụ Việt Nam có tính dân tộc 

Việt Nam rất đậm (vì phát xuất từ ngôn ngữ Việt Nam). 
 

XII. CÁCH CHẾ TÁC DẤU TRỤ 
Khi sáng tác Thánh ca Phụng vụ, nhạc sĩ phải chế tác dấu trụ riêng từng 
bài theo ý mình, nhờ đó Thánh ca Phụng vụ với phần hát xướng, vẫn có 
sự sáng tạo. 
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XIII. CHẾ TÁC DẤU TRỤ 
Khi quyết định sáng tác Đáp ca hay Đối ca theo thang âm nào, nhạc sĩ 
chọn 3 dấu nhạc gần nhau trong thang âm ấy để làm dấu trụ: 

- Ví dụ chọn thang âm C, có thể dùng những bộ trụ gồm 3 dấu nhạc như 
mí-rê-đồ, đố sol mi, lá-sol-mì v.v… 

- Nếu 3 dấu trụ cách xa nhau quá như mí-sol-rề, tức các đấu trụ cách 
nhau xa quá, vừa khó hát, vừa nghe không ổn, lại thiếu tính tịnh tâm, 
định thần, tụng niệm…   

 
XIV. AI CÓ THỂ SÁNG TÁC THÁNH CA PHỤNG VỤ? 

Vì sáng tác Đáp ca & Đối ca rất dễ, nên ai cũng có thể sáng tác được 
nếu biết chút ít âm nhạc. Điều này giúp: 
 Các nhà thờ từ thành thị đến thôn quê trong toàn quốc có thể tự cung 

cấp bài hát cho mình. 
 Nếu nhiều người cùng tham gia sáng tác, sẽ cho ra nhiều tác phẩm 

Thánh ca Phụng vụ dùng trong thánh lễ ngày càng phong phú, đa 
dạng sắc màu và thi vị hơn. 

 Vì dùng Thánh vịnh nguyên văn, tức những bản văn thống nhất của 
Ủy ban Phụng tự HĐGM Việt Nam, nên thánh ca có sự thống nhất 
trong mọi nhà thờ trong cùng một ngày lễ. Đó là điều rất đáng quan 
tâm. 

 Các Ủy ban Thánh nhạc sẽ không gặp khó khăn… trong việc kiểm 
duyệt và xin chuẩn nhận thánh ca. 

 Nhưng quan trọng hơn hết là cộng đoàn được tham dự thánh lễ có 
chủ đề xuyên suốt, dễ nâng lòng lên theo sự hướng dẫn của Giáo 
hội. 

 Cộng đoàn đồng lòng hiệp nhất nhau hơn trước Nhan Thánh Chúa 
mỗi buổi phụng vụ. 

 Trình độ của nền Thánh nhạc Việt Nam được nâng lên, tức là khi 
mọi người cùng cất tiếng hát, sẽ đông vui nhưng không ầm ĩ. 
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BÀI 2 
SÁNG TÁC ĐÁP CA 

 
 
 

I. TÊN GỌI 
Tên ngắn gọn là Responsorium: Đáp ca; tên đầy đủ là Psalmus 
responsorius: Thánh vịnh Đáp ca. 
 

II. MỤC ĐÍCH VÀ TÍNH CHẤT 
 Mục đích: Dùng để hát vào nghi thức Đáp ca của thánh lễ hay các 

nghi thức phụng vụ Lời Chúa nói chung.  
 Ý nghĩa: sau khi Dân Chúa nghe Lời Chúa phán dạy qua bài đọc, thì 

cùng nhau thân thưa lại với Ngài qua bài Đáp ca bằng lời Thánh 
vịnh. 

 Tính chất: Do đó tính chất Đáp ca: 
a. Hát gần như đọc.  
b. Toàn Dân Chúa (cộng đoàn có mặt) cùng hát (đối đáp) 

 
III. CƠ CẤU CỦA HÌNH THỂ ĐÁP CA 

Hình thể Đáp ca được xây dựng trên cơ cấu hay bố cục như sẽ trình bày 
dưới đây. 
Nhưng trước khi đi tiếp, xin nhắc lại cách khái quát quy luật sáng tác 
căn bản. 
 Để làm nên một bài hát hay một tác phẩm âm nhạc nói chung, việc 

trước tiên là phải sáng tác ý nhạc (nhạc đề) tiên khởi. 
 Ý nhạc thường có 2 vế: vế xướng và vế đáp.  

a. Vế xướng như hỏi hay giống như đặt vấn đề.  
b. Vế đáp như thưa, hay giống như giải quyết vấn đề; ví dụ nhạc đề 

của đại nhạc sĩ Ludwig Van Beethoven trong bài Ode to Joy. 



Sáng tác Đáp ca & Đối ca                                                                   Ngọc Kôn 10

 
 
Nhạc đề của linh mục nhạc sĩ Hoài Đức trong bài Dâng Mẹ. 

 
 Ý nhạc tiên khởi rất quan trọng, mọi loại tác phẩm âm nhạc đều khởi 

từ đó; sau khi có nó, người ta sẽ khai triển thành tác phẩm lớn nhỏ… 
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nghĩa là tùy theo hình thể tác phẩm mà áp dụng kỹ thuật khai triển 
khác nhau. Hình thể Đáp ca cũng không đi ngoài quy luật này.  

Vậy chúng ta nói tiếp về cơ cấu của hình thể Đáp ca. 
-  

Ý NHẠC  
(còn gọi là: nhạc đề = thème) 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ca đoàn hát                                   +                               Cộng đoàn hát 
 

 
 

Theo hình vẽ, Đáp ca là lần lượt hát từng Ý nhạc, mỗi Ý nhạc gồm câu 
Xướng (vế xướng) bằng Thánh vịnh, ráp lại với câu Đáp (vế đáp). 
Nhiều câu Xướng mà chỉ có 1 câu Đáp.. 

 
IV. VẾ XƯỚNG HAY CÂU XƯỚNG 
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Vì mỗi câu Xướng là một câu Thánh vịnh khác nhau, không thể tất cả 
mọi câu Thánh vịnh đều hát chung một giai điệu; ngược lại, càng không 
thể mỗi câu Thánh vịnh hát bằng một giai điệu mới khác nhau, sẽ thiếu 
nguyên tắc thuần nhất gây phản nghệ thuật, bất tiện trong việc tập hát, 
chép bài… nên phải dùng lối Hát xướng (cantillare), tức hát bằng dấu 
Trụ.  
1. Dấu Trụ quốc tế.  

Ngôn ngữ các nước không có dấu giọng, nên người ta Hát xướng chỉ 
bằng 1 dấu Trụ; ví dụ một câu Thánh vịnh bằng La ngữ, hát với 1 
dấu Trụ, ví dụ dấu Trụ ấy là dấu Đô. 
 

 
 

2. Dấu Trụ Việt Nam 
Tiếng Việt vì có 6 dấu giọng: Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng, Ngang, 
đòi hỏi phải có 3 dấu Trụ mới thỏa đáng. 
- Dấu Trụ cao: để hát những chữ có dấu Sắc, Ngã. 
- Dấu Trụ trung: để hát những chữ có dấu Ngang. 
- Dấu Trụ trầm: để hát những chữ có dấu Huyền, Hỏi, Nặng.  
Ví dụ một câu Thánh vịnh bằng Việt ngữ, hát với 3 dấu Trụ: 
- Dấu Trụ cao là: dấu La. 
- Dấu Trụ trung là: dấu Sol. 
- Dấu Trụ trầm là: dấu Mì. 

3. Sáng tác Dấu Trụ 
- Dấu Trụ trong kinh đọc: do dân gian, tùy vùng miền, sáng tác ra. 
- Dấu Trụ trong Thánh ca Phụng vụ: do từng nhạc sĩ ngẫu hứng sáng 

tác ra. 
 

 
 

Chúng ta tưởng hát dấu trụ là chuyện mới, hoặc là chuyện ai đó nghĩ ra, 
hoặc là chuyện du nhập từ Bình ca… Không phải! Hát dấu Trụ là việc 
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làm rất quen thuộc của người Việt Nam, nằm trong lòng người Việt 
Nam khi đọc kinh hằng ngày, khi tụng kinh, khi hò, ru con, ngâm thơ… 
người Công giáo 3 miền đọc kinh theo 3 giọng khác nhau tức là theo bộ 
dấu Trụ khác nhau.  
4. Tính chất của lối Hát xướng hay hát những dấu Trụ. 

Hát xướng với các dấu Trụ có những tính chất và lợi ích như sau: 
- Hát được Thánh vịnh nguyên văn; như vậy sẽ tôn trọng bản dịch 

Thánh vịnh một cách nghiêm túc. 
- Hát có nghệ thuật, tức nguyên tắc thuần nhất và dị biệt rất được tôn 

trọng. 
- Dễ hát, không cần phải tập trước. 
- Tạo sự trầm an, tịnh tâm, lắng lòng và dễ đi vào sự cầu nguyện. 

Người ta gọi là có tôn giáo tính. 
- Có tính quần chúng vì ai cũng hát được, ví dụ: phát cho cộng đoàn 

bất kỳ nhà thờ nào một bản kinh mới, mọi người đọc ngay bộ dấu 
Trụ: lá-sol-mì một cách rập ràng như không. 

5. Những biến tấu. Tuy nguyên tắc của lối Hát xướng với dấu Trụ là 
vậy, nhưng người ta có những biến tấu giúp lối Hát xướng 
(cantillare) khiến nhẹ nhàng, nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn. Sau đây 
là vài kiểu biến tiêu biểu: 
a. Tạo một công thức Mở đầu câu Thánh vịnh; tạo một công thức 

Tạm nghỉ giữa câu; tạo một công thức Kết thúc câu Thánh vịnh. 
Các công thức này gồm vài ba dấu nhạc làm duyên, áp dụng cho 
tất cả các câu Thánh vịnh trong một bài. 

b. Mỗi câu Thánh vịnh được chia đôi: Nửa câu đầu dùng 3 dấu Trụ 
thấp; nửa câu Thánh vịnh sau được dùng 3 dấu Trụ cao, hay 
ngược lại.   

c. Tạo bè 2 song song quãng 4, hoặc quãng 5 bên trên hay bên dưới 
dấu Trụ. 

d. Dấu Trụ thêm luyến, láy hoặc được trang điểm bằng dấu Hoa mỹ. 
e. Vẫn 3 dấu Trụ, nhưng thường xuyên hát chỉ có 2 dấu. 

6. Vài lưu ý:  
a. Nhịp điệu và số nhịp trong các câu Xướng rất dễ dãi, tùy hứng, 

không giữ nhịp để tạo độ tương phản với câu Đáp có giữ nhịp. 
b. Dấu chấm câu rất thoải mái 
c. Cách chép bài thành văn bản: Để cho dễ trong khâu chép bài, 

người ta chỉ cho bộ dấu Trụ kèm theo một câu Xướng làm mẫu, 
còn các câu Xướng còn lại chỉ xem bản văn mà hát (xin xem ví dụ 
bên dưới) 
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V. VẾ ĐÁP HAY CÂU ĐÁP 
Là một câu chung hát sau mỗi câu Xướng. Có 3 đặc tính: 
a. Hát ca: lên bổng xuống trầm bình thường. 
b. Ngắn gọn. 
c/ Có tính đáp lại cho mọi câu Xướng.  
 

VI. GIẢI KẾT 
Yêu cầu nghệ thuật về giải kết như sau: 
- Cuối mỗi câu Thánh vịnh, phải dùng Giải kết Nửa chừng bằng hợp 

thanh bậc V; ví dụ toàn bài viết theo cung C, thì hợp thanh bậc V là G. 
- Cuối câu Đáp phải dùng Giải kết Trọn vẹn, tức hợp thanh bậc I.  
 

VII. CÁCH HÁT 
Đáp ca được phân chia như sau: 
- Các câu Xướng: do lĩnh xướng viên hát; nếu không có lĩnh xướng 

viên, ca đoàn có thể hát. 
- Câu Đáp ca: do cộng đoàn hát.  
Luôn hát câu Xướng trước rồi mới hát câu Đáp. Khi chép bài trên giấy, 
người ta có thói quen chép câu Đáp trước; mục đích để cho cộng đoàn 
hát trước một lần câu Đáp cho quen thuộc. 
Đặc biệt: phải hát sao cho 2 phần (các câu Xướng và câu Đáp) tương 
phản nhau, bằng cách: 
- Câu Đáp: giữ đúng nhịp và có tốc độ. 
- Các câu Xướng: không giữ đúng nhịp, cũng không có tốc độ. 

 
 
 

Lưu ý 
 

Dưới đây là 2 bài Đáp ca mẫu, mỗi bài xin chép 
thành 2 bản: 

- Bản 1: Ghi nhạc cho từng câu Xướng, để dễ 
tham chiếu học hỏi.. 
- Bản 2: Không ghi nhạc cho từng câu Xướng, 
đúng cách trình bày của sách Graduale simplex 
của Rôma. 
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BÀI 3  
SÁNG TÁC ĐỐI CA 

 
 
 

II. TÊN GỌI 
Antiphona: Đối ca. 

 
III. MỤC ĐÍCH VÀ TÍNH CHẤT 

Hình thể Đối ca hát vào những nghi thức 
 Nhập lễ.  
 Dâng lễ.  
 Hiệp lễ. 
Do đó, có các tên gọi như sau:  
 Antiphona ad introitum. 
 Antiphona ad offertorium.  
 Antiphona ad communionem. 
Tính chất của Đối ca: 
a. Có tính Dân Chúa (tức cộng đoàn cùng hát) 
b. Hát đối đáp nhau vừa đi. Đi đâu? – Lúc Nhập lễ: mọi người cùng đi 

rước vào nhà thờ; lúc Dâng lễ: mọi người cùng đi lên bàn thờ dâng 
lễ vật; lúc Hiệp lễ: mọi người cùng đi lên bàn thờ chịu lễ. 

 
IV. CƠ CẤU CỦA HÌNH THỂ ĐỐI CA 

Hình thể Đối ca được xây dựng trên cơ cấu hay bố cục như sau:  
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IV. VẾ XƯỚNG HAY CÂU XƯỚNG 

(Xin xem lại số IV của Bài học 2 SÁNG TÁC ĐÁP CA) 
 

V. CÂU ĐỐI CA 
Đối ca không giống Đáp ca ở chỗ này: Đó là trong Đáp ca, câu Đáp chỉ 
là 1 vế đáp ngắn; còn trong Đối ca, câu Đối ca là một đoạn nhạc viết 
theo mô hình đoạn như mô hình đoạn của hình thể Ca khúc. Có thể tóm 
tắt, tùy vào bản văn cho sẵn, chúng ta viết một điệp khúc làm câu Đối 
ca. 

 
VI. CÁCH HÁT 
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(Xin xem lại số VI của Bài học 2 SÁNG TÁC ĐÁP CA. 
 

VII. SO SÁNH 
Đáp ca và Đối ca giống & khác nhau những điểm sau: 
GIỐNG NHAU: 
 Có 2 phần tương phản về cách hát. 
 Các câu Xướng Thánh vịnh viết và hát giống nhau 
 Cùng dùng Thánh vịnh. 
 Cùng có 2 cách hát: Hát ca và Hát xướng. 
 Cùng nhằm đến cộng đoàn hát đối đáp. 
KHÁC NHAU 
Phần dành cho cộng đoàn của Đáp ca khác với phần dành cho cộng 
đoàn của Đối ca. Đó là câu Đáp chỉ là 1 vế của ý nhạc; còn câu Đối là 
cả một đoạn nhạc độc lập với đầy đủ yêu cầu một ca khúc.  
 
 
 

Lưu ý 
 

Dưới đây là 2 bài Đối ca mẫu, mỗi bài xin chép 
thành 2 bản: 

- Bản 1: Ghi nhạc cho từng câu Xướng, để dễ 
tham chiếu học hỏi. 
- Bản 2: Không ghi nhạc cho từng câu Xướng, 
đúng cách trình bày của sách Graduale simplex 
của Rôma. 
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