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3. O Fatimska Pani, Matko Ró¯aácowa,
2. Ty nam ocali¤a naszego Papie¯a,
z daleka przyby¤a, ¯eby nam królowaÖ.
za co Ci sk¤adamy serca swe w ofierze.
/Chroá nasz© ojczyznÚ od chwili niepokoju,
/Wspieraj Koció¤ ¤ask©, o Matko jedyna,
wróÖ wiarÚ, nadziejÚ, we w opiekÚ swoj©.
by zbli¯y¤ wiat ca¤y do Twojego Syna./ (2x)

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 „Wielka jest tajemnica naszej wiary”.
XIII Pielgrzymka muzyków kocielnych na Jasn© GórÚ pod
has¤em: „Pieni© chcÚ chwaliÖ imiÚ Boga i dziÚkczynieniem Go
wys¤awiaÖ” (Ps 69, 31) odbÚdzie siÚ 12 listopada 2022 r. Szczegó¤owy
program dostÚpny na stronie internetowej.
Dzieá skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej po¤©czony
z Seminarium Organowym planowany jest na 26 listopada 2022 r. Szczegó¤y
bÚd© dostÚpne na stronie internetowej studium oraz zostan© przekazane do
parafii.





www.dsorzeszow.pl

Aklamacje po przeistoczeniu cd.
Druga aklamacja „Wielka jest tajemnica naszej wiary” sk¤ada siÚ
z partii celebransa oraz odpowiedzi zgromadzenia liturgicznego.
Odpowied ta zbudowana jest z czterech cz¤onów. Podobnie jak
w pierwszej aklamacji, w ka¯dym z nich da siÚ wyró¯niÖ odcinek
recytatywny oraz formu¤Ú kadencyjn©. W trzech pierwszych cz¤onach
formu¤a sk¤ada siÚ z dwóch sylab przygotowawczych oraz dwóch
koácowych, natomiast w ostatnim cz¤onie s© cztery sylaby
przygotowawcze.
Jako przyk¤ad pos¤u¯y nam aklamacja rozpoczynaj©ca siÚ od dwiÚku
f. W tym tonie nale¯y u¯yÖ jednego bemola przy kluczu (b), pomimo
¯e w samej melodii dwiÚk alterowany siÚ nie pojawia.
W naszym przyk¤adzie recytatywy w poszczególnych cz¤onach s© na
dwiÚkach f, d, a, f. Kadencja ostatniego cz¤onu koáczy siÚ na dwiÚku f
(podobnie zreszt© jak w cz¤onach 1 i 2), co sprawia, ¯e akompaniament
organowy tej aklamacji nale¯y potraktowaÖ zgodnie z zasadami
harmonizacji tritus.
a. W pierwszym cz¤onie: „Ile razy ten chleb spo¯ywamy” warto
wprowadziÖ pe¤ny akord dopiero na sylabÚ akcentowan© ra-. Wprawdzie
ju¯ wczeniej mamy akcent na sylabie i-, ale jest ona tak krótka,
¯e niekorzystne by¤oby podkrelanie jej za pomoc© pe¤nego
wspó¤brzmienia. Na wspomnianej sylabie mo¯na daÖ akord molowy,
którego dwiÚk recytatywu jest tercj© (tu: d-moll). NastÚpnie dobrze jest
zmieniÖ akord na wyrazie jednozg¤oskowym chleb. W ten sposób
podkrelimy logiczn© wagÚ tego s¤owa. Mo¯e to byÖ akord durowy,
którego dwiÚk recytatywu jest kwint© (tu: B-dur). W basie damy kwintÚ,
która za chwilÚ w zwrocie kadencyjnym tego cz¤onu stanie siÚ prym©.
Zakoáczymy bowiem tÚ czÚÖ na akordzie, którego ostatni dwiÚk jest
prym© (tu: F-dur). W tenorze nale¯y zastosowaÖ opónienie 4-3, natomiast
dwiÚk bÚd©cy kwint© ostatniego akordu nale¯y wprowadziÖ w alcie ju¯
na sylabie spo-, aby unikn©Ö prowadzenia g¤osów w równoleg¤ych
kwintach.
b. W drugim cz¤onie wystarczy pos¤u¯yÖ siÚ dwoma akordami:
pierwszy – molowy, którego dwiÚk recytatywu jest kwint© (tu: g-moll),
a drugi – molowy, którego dwiÚki kadencji s© tercj© (tu: d-moll). Linia
basu rozpoczyna siÚ od prymy, na sylabie z te- i przechodzi na kwintÚ,
która w kadencji staje siÚ prym©. W tenorze koniecznie trzeba zastosowaÖ
opónienie od do¤u 5-6.
c. W trzecim cz¤onie II aklamacji mamy sytuacjÚ analogiczn© do tej,
któr© obserwowalimy w pierwszym cz¤onie I aklamacji. Zaczyna siÚ ona

od s¤owa g¤osimy. Tu akcent jest na sylabie -si-, dlatego pierwsz© sylabÚ
nale¯y pozostawiÖ bez g¤osów towarzysz©cych melodii. Na sylabie
akcentowanej mo¯na u¯yÖ akordu molowego, którego recytatyw (a) jest
prym© (tu: a-moll), nastÚpnie na logicznie wa¯nym s¤owie mierÖ przejÖ
na akord molowy, który wzglÚdem poprzedniego jest w stosunku kwinty
dolnej (zapewnia to du¯e skontrastowanie). W kadencji nale¯y u¯yÖ
akordu, którego dwa ostatnie dwiÚki s© prym© (tu: g-moll) z
obowi©zkowym opónieniem dolnym w tenorze 2-3. Ten cz¤on ma bardzo
s¤ab© kadencjÚ. Wyczuwamy, ¯e domaga siÚ ona czÚci dalszej. St©d te¯
nie jest konieczne, by akord kadencyjny mia¤ charakter spoczynkowy. To
uzasadnia u¯ycie kwinty w basie.
d. Czwarty cz¤on ma dok¤adnie tak© sam© konstrukcjÚ harmoniczn©,
jak pierwszy (tu: d-B-F). Zgadza siÚ nawet liczba sylab, co w stylu
recytatywnym zasadniczo nie ma istotnego znaczenia. Ró¯nica polega
jedynie na miejscach zmiany akordów. W tym cz¤onie pierwszy akord
nale¯y wprowadziÖ od razu, kolejny – na sylabie Two-, a ostatni, jak
zwykle, na akcentowanej sylabie kadencji.
Sposób prowadzenia g¤osów nie tylko odpowiada stylowi harmonii
modalnej i pomaga w prowadzeniu w¤aciwej prozodii piewu, ale
równie¯ zapobiega w miarÚ mo¯liwoci skojarzeniom z tonacj© F-dur.
Ks. dr Lucjan Dyka
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