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JULIAN GEMBALSKI

Konkurs na liturgiczną kompozycję instrumentalną

Solowa muzyka instrumentalna od wieków stanowi ważny element celebracji 
liturgicznej. Na przestrzeni dziejów jej rola była zróżnicowana w zależności od lo-
kalnych tradycji i zmieniających się form kultu. Zawsze pełniła funkcję ozdobną 
liturgii, nadając jej szczególnie uroczystego charakteru. Pełniła także funkcję wspo-
magającą medytację i mistyczne przeżycie spotkania człowieka z Bogiem, stając się 
partnerem najdoskonalszej formy ekspresji muzycznej w liturgii, jaką od wieków 
jest śpiew. Jej miejsce w liturgicznych obrzędach określone zostało w wielu doku-
mentach Kościoła, szczególnie po II Soborze Watykańskim. 

Szczególną rolę odgrywa w liturgii muzyka organowa. Utwory pisane w cią-
gu prawie sześciu wieków przez najwybitniejszych twórców przyczyniały się do 
uświetniania obrzędów liturgicznych i pomagały wiernym w przeżywaniu sacrum. 
Prawie do końca XIX w. większość pisanej literatury na organy przeznaczona była 
do liturgii, a jej formy pozostawały w ścisłym związku z formami kultu. W wielo-
wiekowej spuściźnie organowej spotykamy więc utwory przeznaczone do Mszy św., 
nieszporów, nabożeństw maryjnych, świąt i uroczystości, a także służące sprawowa-
niu świętych obrzędów, w postaci swobodnych preludiów i fantazji.

Inspiracją wielu utworów organowych przeznaczonych do liturgii były zarówno 
dawne śpiewy gregoriańskie, jak i melodie pieśni kościelnych. Dużą ich część stano-
wią utwory oparte na własnej inwencji kompozytora, tworzone w oparciu o ogólne 
wzorce formalne muzyki europejskiej. Najważniejszym elementem wszystkich tych 
dzieł jest jednak ich sakralny charakter, wpisujący się w „przestrzeń mistyczną”, 
właściwą dla świątyni. Tylko bowiem wówczas stanowić mogą integralną część spo-
tkania wspólnoty wiernych z Bogiem.

Podobną funkcję spełniały utwory na instrumenty solowe z towarzyszeniem or-
ganów. Powstawały one znacznie rzadziej, a w obrzędach liturgicznych związanych 
zwłaszcza z uroczystościami (np. Pierwsza Komunia św., jubileusze) lub obrzędami 
sakramentu małżeństwa czy pogrzebami wykorzystywano transkrypcje, utrzymane 
często w charakterze dalekim od sakralności. Równie często, także dziś, wykonywa-
ne są utwory jednoznacznie kojarzone z muzyką świecką, pochodzące z popularnej 
muzyki salonowej czy operowej. Pomimo często wybitnych walorów artystycznych, 
właśnie poprzez bezpośrednie skojarzenia z muzyką świecką nie powinny rozbrzmie-
wać w czasie celebracji liturgicznych.

Chcąc wzbogacić repertuar muzyki instrumentalnej nadającej się do wyko-
rzystania w liturgii o nowe, wartościowe utwory,  Stowarzyszenie Polskich Mu-
zyków Kościelnych postanowiło ogłosić konkurs, którego przedmiotem są utwory 
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instrumentalne przeznaczone zarówno do liturgii eucharystycznej, jak i do muzycz-
nego ubogacenia obrzędów związanych z sakramentem  małżeństwa, czy ceremonią 
pogrzebu.

Konkurs zawiera dwie kategorie utworów: na organy solo oraz na instrument so-
lowy (skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, obój i inne) z towarzyszeniem organów, 
a także na zespół instrumentalny.

Szczegółowe założenia konkursu zawarte są w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu na instrumentalny utwór liturgiczny

1. Przedmiotem konkursu jest utwór lub cykl utworów przeznaczonych na or-
gany solo (kategoria I) lub na instrument solowy z towarzyszeniem organów 
(kategoria II).

2. W kategorii I utwór powinien odznaczać się cechami umożliwiającymi wy-
konanie go podczas liturgii Mszy św. jako instrumentalne Offertorium lub 
jako Medytacja po Komunii św.. W pierwszym wypadku jego czas trwania 
nie powinien przekraczać 4 minut, w drugim – 6 minut. Utwór może wyko-
rzystywać materiał motywiczny  zaczerpnięty z chorału gregoriańskiego lub 
z polskich pieśni kościelnych. Może też stanowić oryginalny materiał pocho-
dzący z inwencji kompozytora. W wypadku utworu cyklicznego każda część 
powinna respektować wyznaczony powyżej czas trwania, a poszczególne czę-
ści powinny umożliwiać wykonanie ich jako samodzielne utwory. Utwory 
powinny być oznaczone tytułami określającymi ich miejsce w liturgii.

3. W kategorii II przedmiotem konkursu są utwory, które można wykonywać 
podczas liturgii Mszy św. jako medytację po Komunii św. (np. podczas Mszy 
św. jubileuszowej), podczas obrzędów sakramentu małżeństwa lub podczas 
liturgii pogrzebowej. Przeznaczenie utworu może być zasugerowane (obok 
adekwatnego do przeznaczenia charakteru) także poprzez tytuł. Do konkur-
su zgłosić można utwory na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, flet, obój i inny 
instrument z towarzyszeniem organów. Można zgłosić także utwory na wy-
mienione powyżej instrumenty bez towarzyszenia organowego lub na zespół 
instrumentalny.

4. Konkurs posiada charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział kompozyto-
rzy bez ograniczenia wieku. Konkurs jest anonimowy. Każdy uczestnik może 
przesłać utwór lub cykl utworów w każdej z dwóch kategorii. Utwory nie 
mogą być wykonywane ani publikowane do czasu rozwiązania konkursu. 
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Partytury muszą mieć formę czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowe-
go. Utwory, opatrzone godłem, powinny być przesłane na adres SPMK. Do 
partytury powinna być dołączona koperta z tym samym godłem co partytura, 
zawierająca imię, nazwisko, adres i telefon, a także informację o wykształ-
ceniu muzycznym, ewentualnie także o doświadczeniu w zakresie muzyki 
kościelnej (pełniona funkcja: organisty, chórmistrza, kantora itp.).

5. Partytury należy przesyłać w terminie do 31 grudnia 2011 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2012 r. Utwory oceniane 
będą przez jury złożone z kompozytorów i muzyków kościelnych, powoła-
nych przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Decyzje jury są 
nieodwołalne.

7. W każdej kategorii utworów przewidziane są trzy nagrody. W wypadku więk-
szej ilości wartościowych muzycznie i zgodnych z założeniami konkursu wa-
lorach użytkowych utworów jury może przyznać nagrody ex aequo w każdej 
kategorii. Jury może także dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać 
nagród.

8. Kompozytorzy nagrodzeni otrzymają symboliczne wynagrodzenie według za-
sad ustalonych przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Prze-
widuje się także wydanie nagrodzonych utworów, celem ich popularyzacji 
i włączenia do praktyki liturgicznej.


