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HISTORIA SANCTI STANISLAI 
 1. Dies adest celebris (1) 5’16’’ 
 2. Ortus de Polonia (2) 3’17’’
 3. Grandescit (3) 2’26’’
 4. Corpus domans (4) 3’02’’
 5. Imitator redemptoris (5) 3’36’’
 6. O venerandam martyris (7) 4’06’’
 7. Deus, tuorum militum (8b) 4’28’’
 8. Stanislai pro triumpho (12) 7’05’’
 9. Dum prophanum Boleslaum (15) 1’06’’
10. Celebret Polonia (19) 3’47’’
11. Affluens deliciis (21) 2’59’’
12. Assumptus ex hominibus (23) 5’03’’
13. Videns regem depravatum (29) 3’41’’
14. Ad seva regis opera (31) 3’18’’
15. Membra sparsim laniata (39) 3’20’’
16. Sanctus iste pro te Christe (41) 2’40’’
17. Pastor cadit (43) 5’36’’
18. Gaude mater (8a) 3’38’’
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Nagranie Historii o św. Stanisławie, dokonane na potrzeby niniejszej edycji, nie jest pró-
bą rekonstrukcji — niemożliwej wszak do rzetelnego odtworzenia — XIII-wiecznej praktyki 
wykonawczej. Zamiarem zespołu było raczej ukazanie dzieła Wincentego dominikanina jako 
muzyki „żywej” i uwypuklenie jej niewątpliwych walorów. Nagranie prezentowane jest z na-
dzieją, że zróżnicowana stylistyka, użycie instrumentów (lira korbowa, portatyw), burdonu 
i oszczędnie wprowadzanej improwizowanej polifonii sprawią, że ten zabytek nie sprawowanej 
już dziś liturgii uzyska nowy żywot i stanie się canticum novum, ku Bożej chwale i na cześć 
św. Stanisława biskupa.

Zespół Jerycho, założony i kierowany przez Bartosza Izbickiego, muzykologa i organistę, wy-
konuje głównie chorał łaciński, polifonię średniowieczną oraz polskie śpiewy religijne. Do 
zrealizowanych przez zespół projektów należą m.in. Mysterium Sancti Sigismundi regis, przy-
pominający płockie oficjum o burgundzim królu, Missa Polonica AD 1475, w ramach którego 
zaprezentowano rekonstrukcję stylu „cantus planus multiplex”, oraz Laudario Polonico, przed-
stawiający dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce. Swój repertuar Jerycho prezentowało 
m.in. na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku oraz na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” 
w Jarosławiu.

The recording of Historia Sancti Stanislai, carried out especially for the present edition, is 
by no means an attempt to reconstruct the 13th-century performance practice, which, after all, 
cannot be plausibly reproduced. The ensemble intended instead to present the work of Friar 
Vincentius as living music and to highlight its unquestionable merits. The recording is released 
also with the hope that variable music stylistics, the use of instruments (a hurdy-gurdy and 
a portative organ), the ison and a moderate use of improvised polyphony, will give a new life to 
this artifact of no longer-used-liturgy and make it sound like a canticum novum to the glory of 
God and in honour of St. Stanislaus the Bishop.

Ensemble Jerycho, founded and directed by musicologist and organ player Bartosz Izbicki, 
performs mainly Latin plainchant, maedieval polyphony and Polish religious chants. Projects 
realized so far include Mysterium Sancti Sigismundi regis — bringing back to life the Płock 
 office for the Burgundian king, Missa Polonica AD 1475 — a reconstruction of the „cantus pla-
nus multiplex” practice, and Laudario Polonico — a presentation of the legacy of the Franciscan 
lauda in Poland. The repertoire was performed by Jerycho at several early music festivals, 
 including the Festival of Monodic Music in Płock and The Song of our Roots in Jarosław.

(Translated by Jarosław Szurek)


