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VERBUM INCARNATUM  
Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim 

z improwizacjami saksofonowymi 
Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie 

VERBUM INCARNATUM to projekt, w którym kompozycje pochodzące z gregoriań-
skiej i ambrozjańskiej tradycji najstarszego śpiewu Kościoła zostały zaimple-
mentowane w niezmienionej postaci i zestawione z dźwiękiem saksofonu 
(głównie improwizacjami).  

Treść programu VERBUM INCARNATUM koncentruje się wokół Tajemnicy Wciele-
nia, w której wyjaśnia się tajemnica człowieka. Składa się on z kilku bloków 
(Prolog – Słowo Wcielone – Słowo objawione światu – Słowo uwielbione i gło-
szone – Matka Słowa – Konkluzja) połączonych komentarzem oraz modlitwą, 
wprowadzającymi w kolejne części oraz nawiązującymi do nauczania św. Jana 
Pawła II, któremu program złożony jest w hołdzie.  

Saksofonowe improwizacje stanowią rodzaj rozważania-odpowiedzi na wy-
śpiewane treści. Należy je odczytywać w kluczu monastycznej tradycji rumi-
natio – medytacji, „przeżuwania” usłyszanego słowa, mającej prowadzić 
do pojmowania Pisma Świętego jako narzędzia zjednoczenia z Bogiem, dają-
cego początek dynamizmowi wiary. 

Warstwa instrumentalna programu organicznie koreluje z estetyką średnio-
wiecznego wzorca, utrzymując specyficzny dla niego rodzaj emocjonalnego 
i duchowego ukierunkowania. Połączenie mistycznego śpiewu gregoriańskie-
go ze współczesnymi pomysłami i wrażliwością muzyczną z jednej strony 
przynosi mocne zakorzenienie w tradycji, z drugiej zaś przełamuje granice 
języka i stylów, prowadząc ku nowym doznaniom estetycznym i niezbadanym 
muzycznym horyzontom. 

Emilia Dudkiewicz 

Podczas koncertu będzie można wesprzeć artystów datkiem przeznaczonym 
na nagranie płyty z tym programem oraz na pokrycie kosztów podróży 
do włoskiej miejscowość Finale Emilia, dotkniętej silnym trzęsieniem ziemi, 
dla mieszkańców której w ostatni weekend marca muzycy pragną wykonać 
trzy koncerty charytatywne. 
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Mulierum Schola Gregoriana 
CLAMAVERUNT IUSTI 

to zespół specjalizujący się w wykonywa- 
niu i popularyzacji śpiewu gregoriańskiego 
z zastosowaniem owoców zaawansowa- 
nych studiów nad antycznymi rękopisami. 
Schola zaznaczyła swoją obecność na naj- 
ważniejszych międzynarodowych festiwa- 
lach śpiewu gregoriańskiego (m.in. jest 
zdobywcą dwóch pierwszych nagród pres- 
tiżowego Międzynarodowego Konkursu 
„Polifonico” w  Arezzo), a przez wybitnych 
gregorianistów wskazywana jest jako 
wzorcowy interpretator semiologii. 
Kierownikiem artystycznym i dyrygentem 
zespołu jest MICHAŁ SŁAWECKI – uznany 
gregorianista, organista i kompozytor.

Skład scholi: Emilia Dudkiewicz, s. Gregoria Dworakowska osb, Teresa Gręziak, 
Anna Krzysztofik, Anna Mitura, Maria Muszyńska, Izabela Piotrowska, Ewelina 
Podrażka, Łucja Sala-Izdebska, Diana Sobolewska, Małgorzata Sołtyk

www.clamaveruntiusti.org

Paweł  GUSNAR
jeden z najwybitniejszych saksofonistów, 
łączących na równie wysokim poziomie 
działalność na polu muzyki klasycznej, 
jazzowej i rozrywkowej.  Propagator muzy- 
ki współczesnej, wykonawca oraz inspira- 
tor dzieł wielu polskich kompozytorów; 
często gości na estradach prestiżowych sal 
koncertowych – zarówno filharmonicz-
nych, jak i kameralnych. Do niego należą 
liczne prawykonania polskiej muzyki sak-  
sofonowej. Koncertuje i nagrywa w  Polsce 
i za granicą, także jako muzyk sesyjny 
(liczne produkcje TV). Regularnie jest za- 
praszany do jury konkursów i jako wykła-
dowca najbardziej prestiżowych kursów 
mistrzowskich. Odnosi sukcesy jako peda-
gog. Zdobywca m.in.: Fryderyka 2014 
za album Saxophone Varie oraz nominacji 
do tytułu Artysty Roku i Koryfeusza 
Muzyki Polskiej.

www.gusnar.eu



Program VERBUM INCARNATUM

PROLOG 

H.  Veni Redemptor gentium  
Initium sancti Evangelii secundum Ioannem 

Komentarz – modlitwa 
Improwizacja saksofonowa 

chór gregoriański i saksofon alternatim 
kantor solo 

lektor 
saksofon 

VERBUM INCARNATUM (SŁOWO WCIELONE) 
In. Hodie scietis 

In. Dominus dixit 
In. Puer natus est nobis 

Improwizacja saksofonowa 
Komentarz – modlitwa 

chór gregoriański 
chór gregoriański 
chór gregoriański 

saksofon 
lektor 

VERBUM REVELATUM IN MUNDO (SŁOWO OBJAWIONE ŚWIATU) 
Gloria more ambrosiano 

Ant. Hodie Christus natus est 
Co. Revelabitur gloria Domini 

Improwizacja nt. Of. Laetentur caeli 
Komentarz – modlitwa 

chór gregoriański i saksofon alternatim 
chór gregoriański 
chór gregoriański 

saksofon 
lektor 

VERBUM GLORIATUR ET PRAEDICATUR (SŁOWO UWIELBIONE I GŁOSZONE) 
Alleluia cum V. Dies sanctificatus illuxit nobis 

Co. Narrabo omnia mirabilia tua 
Of. Sperent in te 

Improwizacja saksofonowa 
Komentarz – modlitwa 

chór gregoriański 
chór gregoriański 
chór gregoriański 

saksofon 
lektor 

MATER VERBI (MATKA SŁOWA) 
Resp. Gaude Maria Virgo cum Pr. Inviolata 

Recordare Virgo Maria 
Improwizacja nt. Gr. Benedicta et venerabilis 

Virgo Maria  

chór gregoriański 
chór greogriański 

saksofon 

CONCLUSIO (KONKLUZJA) 
Modlitwa 

Improwizacja saksofonowa 
Of. Iubilate Deo 

lektor  
saksofon 

chór gregoriański 


	Pusta strona
	Pusta strona



