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Materia¤y formacyjne
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W bie¯©cych Materia¤ach kontynuujemy prezentacjÚ harmonizacji
odpowiedzi mszalnych przygotowanych przez ks. dr. Lucjana DykÚ wraz
z komentarzem. W niniejszym numerze omówienie Aklamacji po
przeistoczeniu.










2. Wszak w Ró¯aácu rozwa¯amy
¯ycie Chrysta mÚki trud,
/do cnoty siÚ pobudzamy,
by ogl©daÖ chwa¤y cud./ (2x)















3. I w Ró¯aácu podziwiamy
¯ycie Marii, cnoty Jej,
/patrz©c na Ni©, pod©¯amy
po zbawiennych szlakach Jej/ (2x)
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Aklamacje po przeistoczeniu
Msza¤ Rzymski dla diecezji polskich zawiera 4 propozycje aklamacji po
przeistoczeniu. W niniejszej czÚci zostanie omówiona harmonizacja organowa
pierwszej z nich.
Pierwsza aklamacja „Oto wielka tajemnica wiary” sk¤ada siÚ z partii
celebransa oraz odpowiedzi zgromadzenia liturgicznego. Odpowied ta zbudowana
jest z trzech cz¤onów. W ka¯dym z nich da siÚ wyró¯niÖ odcinek recytatywny oraz
formu¤Ú kadencyjn© zbudowan© z dwóch sylab przygotowawczych oraz dwóch
koácowych, w których zawsze wystÚpuje akcent paroksytoniczny (na przedostatni©
sylabÚ).
Recytatywy dwóch pierwszych cz¤onów s© na tym samym tonie, natomiast
recytatyw ostatniego cz¤onu jest o kwartÚ czyst© wy¯ej.
Jako przyk¤ad pos¤u¯y nam aklamacja rozpoczynaj©ca siÚ od dwiÚku d. W tym
tonie nale¯y u¯yÖ jednego bemola przy kluczu (b), pomimo ¯e w samej melodii
dwiÚk alterowany siÚ nie pojawia.
a. Harmonizuj©c czÚÖ recytatywn© „G¤osimy mierÖ Twoj©” nale¯y zwróciÖ
piln© uwagÚ, by akordu nie wprowadziÖ na pierwsz© sylabÚ G¤o-, poniewa¯ jest ona
nieakcentowana. Zaakcentowanie jej spowoduje szereg nastÚpuj©cych po sobie
nieprawid¤owoci akcentuacyjnych przypominaj©cych raczej skandowanie ni¯
recytatyw. Niestety, w wielu kocio¤ach takie wykonanie daje siÚ us¤yszeÖ. Aby
unikn©Ö tego niepo¯©danego zjawiska, nale¯y na pierwszej sylabie G¤o- pozostawiÖ
wy¤©cznie dwiÚk melodii, natomiast pe¤ny akord wprowadziÖ na sylabÚ
akcentowan© -si-. BÚdzie to akord molowy, którego dwiÚk recytatywu jest prym©
(w naszym przyk¤adzie: d-moll). Zmiana akordu na molowy, którego dwiÚk
recytatywu jest kwint©, mo¯liwa jest na sylabie Two- (g-moll). DwiÚk g w tenorze
pos¤u¯y jako dysonans przygotowany, który bÚdzie dwiÚkiem opóniaj©cym 4-3 w
akordzie kadencyjnym. Jest to ten sam akord, od którego rozpoczÚlimy
harmonizacjÚ, z tym zastrze¯eniem, ¯e jego kwinta (a) w alcie zostaje wprowadzona
wczeniej (na jednej z sylab przygotowawczych), aby unikn©Ö prowadzenia g¤osów w
równoleg¤ych kwintach.
Wprawdzie opónienie w tenorze nie jest konieczne, poniewa¯ wystÚpuje ono
naturalnie w melodii (2-1), niemniej jednak warto je zastosowaÖ ze wzglÚdu na
korzystne brzmienie.
b. Drugi cz¤on dla kontrastu mo¯na rozpocz©Ö od akordu durowego, którego
dwiÚk recytatywu (d) jest tercj©. W naszym przyk¤adzie jest nim B-dur. U¯ycie tercji
w basie powoduje, ¯e wspó¤brzmienie to nie brzmi tak wyrazicie, jak wówczas,
gdyby tam by¤a pryma. Jest to zabieg zamierzony. W tym cz¤onie nale¯y u¯yÖ
pe¤nego akordu na pierwszej sylabie (jest na niej akcent poboczny s¤owa
wyznajemy).
Na sylabie akcentowanej Two- mo¯emy zmieniÖ akord durowy na jego paralelÚ
(tu: g-moll) poruszaj©c jedynie tenor o sekundÚ wielk© w górÚ. Pos¤u¯y on do koáca

recytatywu oraz do sylab przygotowawczych. Na ostatniej sylabie akcentowanej wsta- nale¯y wprowadziÖ akord molowy, którego ostatni dwiÚk cz¤onu jest kwint©
(tu: d-moll). Wówczas w alcie nale¯y u¯yÖ kwinty tego¯ akordu, w basie pozostanie
trwaj©cy od pocz©tku dwiÚk, który w akordzie koácowym jest prym©, natomiast w
tenorze nale¯y zastosowaÖ opónienie 4-3, mo¯liwe dziÚki dysonansowi
przygotowanemu.
c. Trzeci cz¤on (z recytatywem o kwartÚ wy¯ej od pierwszych dwóch, w naszym
przyk¤adzie na dwiÚku g) mo¯na rozpocz©Ö od akord molowego, którego dwiÚk
recytatywny jest prym© (g-moll). W basie nale¯y daÖ kwintÚ tego¯ akordu. Pos¤u¯y
on do ca¤ego recytatywu oraz sylab przygotowawczych. Dopiero na ostatniej sylabie
akcentowanej chwa- nale¯y wprowadziÖ akord molowy, którego ostatnie dwa
dwiÚki s© prym© (tu: d-moll), koniecznie zachowuj©c jednak opónienie 4-3 w
tenorze.
Jak widaÖ, ca¤a konstrukcja harmoniczna opiera siÚ na dwóch molowych
akordach z jednym krótkim wychyleniem do akordu durowego. Nadaje to ca¤ej
aklamacji lekkoci. OszczÚdnoÖ rodków harmonicznych s¤u¯y wyró¯nieniu tekstu,
który w muzyce liturgicznej zawsze jest najwa¯niejszy.
Ks. dr Lucjan Dyka
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