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ompozytorzy w służbie księcia
Pawła Karola Sanguszki (1680–1750)

Paweł Karol Sanguszko był najmłodszym dzieckiem Hieronima (1651–1684)
i Konstancji z Sapiehów (1651–1691) Sanguszków. Osierocony we wczesnym
dzieciństwie, pozostawał pod opieką dalszych krewnych, a od 1692 r., gdy
jego najstarsza siostra Anna Katarzyna poślubiła Karola Stanisława Radziwiłła
(1669–1719) – pod opieką domu radziwiłłowskiego. W 1700 r., na koszt opiekuna Karola Stanisława Radziwiłła, Paweł Karol wyjechał w edukacyjną podróż
zagraniczną do Francji, przebywając początkowo w Paryżu, następnie w Górnej
Normandii, a na koniec w Prowansji. Do kraju powrócił w kwietniu 1703 r.1
Po śmierci starszego brata, Kazimierza Antoniego, w roku 1706 ożenił się
z wdową po nim, Bronisławą Pieniążkówną2. Po jej rychłej śmierci odziedziczył
cały spadek po bracie i żonie, pozostając jedynym męskim przedstawicielem
rodu Sanguszków w Rzeczypospolitej. Drugi ożenek, z Marianną Lubomirską
(1693–1729), dał mu syna i przyniósł znaczne korzyści ﬁnansowe – Paweł Karol
stał się właścicielem jednej z największych fortun w Rzeczypospolitej. Po raz
trzeci wstąpił Sanguszko w związek małżeński w 1735 r. – Barbara z Duninów (1718–1791) urodziła mu jedenaścioro dzieci, z których szóstka osiągnęła
wiek dojrzały.
Paweł Karol Sanguszko zrobił karierę polityczną, otrzymując kolejno urzędy
podskarbiego koronnego (1711), marszałka nadwornego (1713) i wreszcie marszałka wielkiego litewskiego (1734). August II cenił jego lojalność, a po śmierci
króla Paweł Karol był wymieniany wśród kandydatów do tronu. Książę bywał
prawie na wszystkich sejmach i miał opinię dobrego mówcy, a za czasów Augusta III należał do ścisłego grona doradców królewskich.
1 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR),
Dział V, 13788, listy Pawła Karola do Stanisława Karola Radziwiłła.
2 O księciu Pawle Karolu na podstawie: R. Marcinek, hasło: Sanguszko, Karol Stanisław,
w: Polski słownik biograficzny, t. 32, s. 497–500; J. Skrabski, Organizacja prac budowlanych
i artystycznych na dworze Pawła Karola i Barbary Sanguszków, w: Wokół Sanguszków. Dzieje –
Sztuka – Kultura, Tarnów 2007, s. 147–153.
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Sanguszko zapisał się w historii jako hojny mecenas. Był jednym z czołowych
fundatorów kościołów i cerkwi w owym czasie, przeprowadził też kilkadziesiąt
remontów i modernizacji swoich siedzib. Był właścicielem licznych posiadłości
i pałaców w największych miastach Rzeczypospolitej: Wilnie, Krakowie, Warszawie3, Lublinie i Tarnowie. Książę utrzymywał dobrze zorganizowany i pokaźny
dwór, liczący w latach 30. i 40. XVIII w. przeszło 120 oﬁcjalistów, dorównując
najpotężniejszym ośrodkom magnackim Rzeczypospolitej. Okazałość dworu
podkreślały oddział rajtarów, pięćdziesięcioosobowa chorągiew kurucka i oddział
pieszej chorągwi grenadierów. Oddziały te miały także swoich muzyków4.
Był książę również właścicielem znacznych zbiorów bibliotecznych, liczących
przeszło tysiąc woluminów5. Współcześni postrzegali Sanguszkę w pozytywnym
świetle, notując m.in.: „Zdał się książę być na wejrzenie zawsze marsowaty i czoła
posępnego, ale obyczajów wdzięcznych i serca pięknego. I z tego niby ustawicznego zamyślenia się był książę mało mówiący, ale rozumem przenikający bardzo
wiele […]. Stoły u niego pańskie, książęce, nie tak wyśmienitemi sosami, jak
mądremi dyskursami”6.
O mecenacie muzycznym księcia dotychczas nie pisano prawie wcale. Po raz
pierwszy o istnieniu kapeli na dworze księcia Sanguszki wspomniał Moritz Fürstenau7, a następnie Robert Eitner w Quellen-Lexicon8. Ten ostatni autor wśród
członków książęcego zespołu księcia odnotował działającego około 1733 r. słynnego później kompozytora i klawesynistę Christopha Schaffratha. Podaną przez
Eitnera informację powtórzyły polskie pozycje leksykograﬁczne: Słownik muzyków dawnej Polski Adolfa Chybińskiego9 i Słownik muzyków polskich Józefa
Michała Chomińskiego10. W tej ostatniej pracy autorka hasła „Kapele”, Katarzyna
Swaryczewska, określiła, o którego z przedstawicieli rodu Sanguszków chodzi,
3 Sanguszko był właścicielem tzw. Pałacu Sandomierskiego w Warszawie, który w latach
1721–1733 dzierżawił królowi Augustowi II. W roku 1750 Janusz Sanguszko, najstarszy syn księcia, sprzedał pałac Heinrichowi Brühlowi.
4 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Oddział na Wawelu (dalej: O/W), Archiwum Sanguszków (dalej: ASang), rkps 512; teka 10, plik 18.
5 APK, O/W, ASang, rkps 531.
6 Cyt. za: W. Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa, Warszawa 2000, s. 24.
7 M. Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, t. 1–2,
Dresden 1861–1862, tu: t. 2, s. 220, 221: „Christoph Schaffrath (früher Componist und Clavierspieler in Diensten des polnischen Fürsten Sanguszko)”.
8 R. Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten, t. 1–10, Lipsk 1900–1904, tu: t. 8, s. 467: „Schaffrath (Schafrath), Christoph, geb. 1709 zu
Hohenstein bei Dresden, gest. 17. Febr. 1763 zu Berlin, diente anfänglich (1733) beim polnischen
Fürsten Sangusko, meldete sich 1733 zu der erledigten Organistenstelle a/d. Sophienkirche in
Dresden, die aber Wilh. Friedemann Bach erhielt”.
9 A. Chybiński, Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800, Kraków 1949, s. 113: „Schaffrath, 1709–1763, był członkiem kapeli księcia Sanguszki ok. 1733”.
10 Słownik muzyków polskich, red. J. Chomiński, t. 1–2, Kraków 1964–1967, tu: t. 1; K. Swaryczewska, hasło: Kapele. II kapele magnackie, s. 234: „Kapela Sanguszki Pawła Franciszka, syna Jana,
zm. 1787 [sic!] marszałka wielkiego litewskiego. Członkami jego kapeli w którejś ze wschodnich
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wskazując imię księcia i piastowany przez niego urząd – marszałka wielkiego
litewskiego. Skorygowane przez Swaryczewską dane o pobycie muzyka na dworze Sanguszki powtórzyła w 2007 r. Encyklopedia muzyczna PWM11.
Szerszą nieco wzmiankę o kapeli Pawła Karola Sanguszki zawiera artykuł
Zbigniewa Chanieckiego z 1972 r. w „Muzyce”12. Informacje o zespole13 autor
czerpie z dwóch rękopisów z Archiwum Państwowego w Krakowie, wymieniając
ogółem 14 nazwisk i imion muzyków związanych z dworem księcia w latach
1711–1731, zauważając jednocześnie, że liczba ta nie obejmowała z pewnością
wszystkich artystów działających w kapeli księcia. Poszerzeniem informacji
o muzykach marszałka jest praca Józefa Skrabskiego14, historyka sztuki, który
wskazał na uprzywilejowaną pozycję muzyków na dworze księcia. Autor sięgnął
do innych niż Chaniecki materiałów z zasobów Archiwum Państwowego w Krakowie i odnotował blisko 30 nazwisk muzyków, w tym artystów włoskich niewiązanych wcześniej z dworem magnata.
Prowadzone przez autorkę artykułu kwerendy w Archiwum Państwowym
w Krakowie objęły materiały znajdujące się w Archiwum Sławuckim, będącym
częścią Archiwum Sanguszków, a w szczególności rękopisy, teki arabskie i teki
korespondencji. W wyniku badań udało się uzupełnić dane dotyczące działającej
na dworze kapeli, poszerzając listę wiązanych z nią muzyków do ponad 50 oraz
ustalić wiele szczegółów dotyczących działalności poszczególnych artystów.
Z zachowanych materiałów wynika, że początkowo (w latach 1710–1715)
niewielki, 4–8 osobowy15 zespół muzyków był systematycznie powiększany: do
11 artystów w latach 1721–172416 oraz do 22–28 osób w latach 1731 i 173217.
Ten znaczny, ponad dwudziestoosobowy skład zespołu należy między innymi
wiązać z uroczystościami weselnymi pierworodnego syna księcia, Janusza
Aleksandra Sanguszki (1712–1775), który 8 sierpnia 1731 r. poślubił Konstancję Denhoff (1716–1791)18. Po roku 1735, gdy Paweł Karol Sanguszko wstąpił
posiadłości byli: 1709 w Hohenstein k. Drezna: Schaffrath (Schafrath) Krzysztof, zm. 1763 Berlin,
ok. 1733; nieznany z nazwiska oboista ok. 1750”.
11 K. Duszyk, hasło: Christoph Schaffrath, w: Encyklopedia muzyczna, część biograﬁczna,
PWM, Kraków 2007, t. S–Sł, s. 80–81.
12 Z. Chaniecki, Nieznane kapele polskie z XVII i XVIII wieku, „Muzyka” 1972, nr 4, s. 84–96.
13 Ibidem, s. 88–89.
14 J. Skrabski, Artyści na dworze Pawła Karola i Barbary Sanguszków, w: Studia nad sztuką
renesansu i baroku, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, t. 5, s. 287–304.
15 APK, O/W, ASang, rkps 393/1, 385.
16 APK, O/W, ASang, rkps 393/2, 448, 450.
17 APK, O/W, ASang, rkps 484; teka 7, plik 1.
18 Ówczesna prasa nie odnotowała uroczystości weselnych w Połocku, gdzie odbył się ślub
młodego Sanguszki. Natomiast przebywający w Warszawie książę Paweł Karol wydał trzy przyjęcia w dniach 10–12 sierpnia tegoż roku przy „solennej i wdzięcznej” muzyce, goszcząc podczas
ostatniego wieczoru młodą parę, która rozpoczęła wieczór polonezem. Następnie odbyła się uczta,
po której śpiewacy i jeden oboista wykonali „wdzięczną melodią koncerty i różne polskie pieśni”,
por. „Kurier Polski” 1731, nr 86, s. 371–372, za: J. Szwedowska, Muzyka w czasopismach polskich
XVIII wieku. Okres saski (1730–1764), Kraków 1975, s. 39, 40, 124.
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w związek małżeński z młodziutką Barbarą z Duninów, jego zainteresowanie
sprawami muzycznymi zdaje się zamierać, a liczba zatrudnianych na dworze
muzyków drastycznie maleje. Można przypuścić, że (podobnie jak czynił to
sporadycznie wcześniej książę, a nagminnie później praktykowała jego owdowiała żona Barbara) korzystano z usług zespołów wynajmowanych na szczególne
okazje, zadowalając się stałą obecnością na dworze tylko paru muzyków.
Wśród śpiewaków i muzyków Pawła Karola Sanguszki odnotowano przede
wszystkim artystów polskich, ale też muzyków niemieckich, włoskich i francuskich. By ocenić upodobania i gust muzyczny fundatora kapeli, potrzeba będzie
jeszcze wielu żmudnych badań, jednak znane już dziś nazwiska niektórych
zatrudnianych na dworze artystów korzystnie świadczą o poziomie wymagań
stawianych przez księcia muzykom.
W tym artykule chciałabym poświęcić uwagę trzem kompozytorom związanym w różnym czasie i w różny sposób z dworem marszałka: Grzegorzowi
Gerwazemu Gorczyckiemu (1665–1734), Josefowi Bernhardowi Aprile’owi
(1687–1781) oraz Christophowi Schaffrathowi (1710/1711–1763).
W połowie września 1723 r. Paweł Karol Sanguszko zorganizował w Wiśniczu
uroczystości pogrzebowe ku czci zmarłych kilka lat wcześniej teściowej Teoﬁli
Ludwiki Lubomirskiej (1654–1709) oraz szwagra Aleksandra Dominika Lubomirskiego (1693–1720). Pod wiśnickim kościołem karmelitów bosych znajdowała się krypta grobowa Lubomirskich. Oprawę muzyczną wielodniowych
uroczystości pogrzebowych zapewniła kapela księcia, która w tym czasie liczyła
11 instrumentalistów, przy czym – jak wynika z zachowanych notatek – tylko
trzech członków zespołu było muzykami doświadczonymi, czyli „starszymi”
(dwóch waltornistów: Johannes Nalles i Schultz oraz oboista Henryk), zaś pozostali mieli status „młodszych”19. Nie ma żadnych wzmianek o udziale w tych
uroczystościach kapeli Aleksandra Dominika Lubomirskiego20, zapewne rozwiązanej zaraz po śmierci jej patrona (1720). Obok własnego zespołu Paweł K. Sanguszko zatrudnił na tę szczególną uroczystość kapelę katedralną z Krakowa wraz
z jej znakomitym Magister capellae musices Ecclesiae Cracoviensis Grzegorzem
G. Gorczyckim, największym polskim kompozytorem pierwszej połowy XVIII w.
Kapela katedralna liczyła za rządów Gorczyckiego od 14 do 22 członków. W roku
1726 w jej skład wchodziło (brak danych z roku 1723) 19 muzyków, w tym
dziewięciu śpiewaków Polaków (2B, 2T, 2A, 3D), którymi nie dysponował
w tamtym czasie zespół księcia, oraz 10 instrumentalistów21. Połączenie sił kilkunastoosobowej kapeli katedralnej i zespołu Sanguszki podczas uroczystości
pogrzebowych dawało pokaźny zespół wokalno-instrumentalny, składający się
w przybliżeniu – jak łatwo policzyć – z ośmiu wokalistów i 20 instrumentalistów.
APK, O/W, ASang, rkps 393/2.
W Jarosławiu i Baranowie w 1714 r. książę Aleksander Dominik utrzymywał dwie kilkuosobowe kapele, por. APK, O/W, ASang, teka 542, plik 33.
21 A. Szweykowska, Kapela katedry w ostatnich latach działalności Gorczyckiego, w: Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia II, red. Z.M. Szweykowski, Kraków 1990, s. 27–42.
19
20
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Udział kapeli katedralnej w okazjonalnych wydarzeniach był stałą praktyką
zespołu. Były to zarówno nabożeństwa o randze państwowej – msze w intencji rozpoczynających się sejmów, uroczystości elekcyjne i żałobne za władców Rzeczypospolitej, Augusta II i Augusta III – jak i msze uświetniające wydarzenia religijne
spoza kalendarza liturgicznego22. W związku z takimi wydarzeniami powstawały
specjalne kompozycje tworzone przez kapelmistrza zespołu. Można przypuścić,
że również na uroczystości żałobne w Wiśniczu w 1723 r. Gorczycki przygotował
nowy utwór (bądź adaptował na potrzeby zespołu znane dzieło) podkreślający
chwałę rodu Lubomirskich i opłakujący odejście jego znakomitych przedstawicieli.
Na razie nie sposób ustalić, co wykonywano podczas wiśnickich uroczystości,
a liczne znane obecnie kompozycje Gorczyckiego w większości nie są datowane,
co mogłoby ułatwić odnalezienie kompozycji „dedykowanej” Lubomirskim.
Dziełem Grzegorza G. Gorczyckiego, które od razu przychodzi na myśl w kontekście uroczystości żałobnych jest Conductus funebris a 11. Kompozycja przechowywana niegdyś w Rakowie Opatowskim, a obecnie w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, nie zawiera daty skomponowania. Użyty jednak na początku
dzieła tekst responsorium Subvenite Sancti Dei w miejsce Libera me wyraźnie
dowodzi, że to dzieło było napisane z myślą o uroczystościach najwyższej rangi
– jako muzyka żałobna dla cesarza bądź króla. Powszechnie uważa się, że Conductus funebris odśpiewano w styczniu 1734 r. na Wawelu podczas egzekwii za
zmarłego Augusta II. Warto pamiętać, że wówczas żegnano na Wawelu także
Sobieskich – wcześniej zmarłego króla Jana III Sobieskiego, Marię Kazimierę
i małego Jana Sobieskiego, synka Jakuba Ludwika. To były niezwykle okazałe
uroczystości, ostatnie takie na Wawelu.
Za udział w uroczystościach żałobnych w Wiśniczu Gorczycki otrzymał dla
siebie i zespołu 1000 złotych23 (55,6 dukata). Była to kwota pokaźna, równa
rocznemu uposażeniu zespołu katedralnego np. w 1726 r. Zawierała ona najpewniej honorarium za pracę kapeli, jak i za skomponowanie (opracowanie) przez
Gorczyckiego dzieła na tę okazję. Niestety, zarówno w „Regestrum capellae”
zespołu katedralnego w Archiwum Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej24, jak
i w Archiwum Sanguszków próżno szukać honorariów za działalność kompozytorską Grzegorza Gorczyckiego, która była obowiązkiem kapelmistrza i nie
pobierał on za nią dodatkowych opłat.
Wynajęcie w 1723 r. bardzo już sławnego Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego oraz wysoko cenionej kapeli katedralnej (występującej nieraz wspólnie ze
znakomitym zespołem muzycznym Augusta II) świadczy nie tylko o dbałości
Sanguszki o podkreślenie swojej potęgi i bogactwa, ale też o jego dobrym guście
muzycznym, co dowiedzie książę także późniejszymi angażami znakomitych
artystów.
Ibidem, s. 33.
APK, O/W, ASang, rkps 447, 448.
24 A. Szweykowska, op. cit., s. 33, 41.
22
23

265

Kompozytorzy w służbie księcia Pawła Karola Sanguszki

W 1728 r. Sanguszko podpisał kontrakt z Josefem Bernhardem d’Aprile’em.
Przed podjęciem pracy w Dubnie i Lewartowie muzyk (urodzony w miasteczku
Gallipoli koło Neapolu, lecz zasymilowany z Tyrolem i słabo mówiący po włosku) działał w słynnym zespole muzycznym księcia Karola Filipa Neuburskiego
w Innsbrucku jako „Hofmusicus” i „Kammerkompositeur” od co najmniej 1712 r.,
gdy poślubił Marię Josefę Julianę de Molosco25. Po wyjeździe księcia neuburskiego z Innsbrucku do Mannheim (wraz z częścią zespołu muzycznego) zwolniło
się stanowisko kapelmistrzowskie, zajmowane dotychczas przez Johanna Jacoba
Grebera, zatem rozpisano konkurs na nie. Obok Aprile’a do konkursu przystąpił
organista dworski Johann Heinrich Hörmann oraz basista Michael Peintner. Zwycięzcą został Aprile i 27 marca 1720 r. cesarz mianował go kapelmistrzem zespołu
dworskiego w Innsbrucku. Funkcję tę muzyk pełnił z nieznacznymi przerwami do
rozwiązania zespołu przez cesarzową Marię Teresę w 1748 r. Podczas nieobecności muzyka w Innsbrucku (po raz pierwszy zdarzyło się to w 1724 r.) zastępował
go Johann Heinrich Hörmann, organista, któremu w 1724 r. nadano tytuł „Direktor
der Hofmusik”. W Innsbrucku Aprile miał pod swoją opieką 16-osobowy zespół
wokalno-instrumentalny. Z powodu nieobecności w mieście księcia Karola Filipa
Neuburskiego i jego dworu zespół miał obowiązek przede wszystkim zapewniać
oprawę muzyczną nabożeństw w kaplicy zamkowej, a także wspierać muzycznie miejscowe kolegium jezuickie oraz fetowanie urodzin i imienin cesarza.
Wynagrodzenie otrzymywane przez Aprile’a było niewysokie – 250 ﬂorenów
rocznie – więc posiadający sporą rodzinę (sześcioro dzieci) muzyk był zmuszony
szukać możliwości dodatkowego zarobku. Artysta kilkakrotnie (ale bezowocnie)
starał się o zatrudnienie w Wiedniu (od roku 1724 do 1728). Mimo protekcji
cesarskiego kapelmistrza, Johanna Josefa Fuxa, i pochlebnych opinii o kompozytorskim rzemiośle Aprile’a, jego dzieła, Msza i Psalm, oﬁarowane władcy
i wykonane w styczniu 1728 r. w Wiedniu nie przypadły cesarzowi do gustu na
tyle, by zatrudnić muzyka w stolicy. Cesarz nagrodził jednak wysiłek artysty,
przyznając mu podwyżkę pensji w Innsbrucku z 250 do 500 ﬂorenów. Ten hojny
gest, zdaje się, też nie zmienił w znaczący sposób sytuacji ﬁnansowej muzyka,
bowiem nadal szukał on możliwości dodatkowego zarobku. Za pośrednictwem
Johanna Heinricha Schmidta, wiedeńskiego korespondenta Sanguszki, muzyk
podpisał 20 września 1728 r. w Wiedniu roczny kontrakt służbowy z marszałkiem
wielkim litewskim, gwarantujący mu solidne wynagrodzenie – 1000 ﬂorenów
rocznie (około 222 dukatów).
Johann H. Schmidt poszukiwał kapelmistrza dla zespołu księcia i dowiedziawszy się o umiejętnościach muzycznych Aprile’a, zaproponował mu kontrakt,
który obok wspomnianej płacy gwarantował muzykowi także pokrycie kosztów
podróży do Polski (i powrotu) oraz wyżywienie z najwyższymi rangą oﬁcjalistami
25 O Joseﬁe Bernhardzie Aprile’u na podstawie: W. Senn, Musik und Theater am Hof zu Innsbruck. Geschichte der Hofkapelle von 15. Jahrhundert bis zu deren Auflösung in Jahre 1748,
Innsbruck 1954, s. 314, 324–326, 365.
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dworu księcia. W zamian Aprile miał potwierdzić swoje wysokie kwaliﬁkacje
i wyuczyć w sztuce muzycznej powierzonych mu chłopców26. Obowiązki kapelmistrzowskie, choć nie wspomniano o tym w kontrakcie, zakładały najpewniej
także obowiązek kompozytorski na rzecz kapeli Sanguszki. W umowie zawarto
klauzulę o trzymiesięcznym okresie próbnym, po upływie którego, jeśli książę
Sanguszko będzie zadowolony z usług Aprile’a, kontrakt zostanie prolongowany
do końca roku. Tak krótki okres próbny był w ówczesnych umowach z muzykami
dość rzadko spotykany, jednak zapis wynikał być może z nadal ciążących na
Aprile’u obowiązków w Innsbrucku bądź z dość wysokiej gaży gwarantowanej
muzykowi umową. Kontraktu jednak nie przedłużono i po trzech miesiącach,
w styczniu 1729 r., Aprile opuścił Rzeczpospolitą27, otrzymując wypłatę jedynie
za okres próbny – 250 ﬂorenów.
Podczas pobytu na dworze Sanguszki muzyk niewątpliwie zaprezentował
swoją twórczość. O jego dziełach wiemy dzięki licznie przetrwałym archiwaliom w Innsbrucku, są to jednak źródła pośrednie, współcześnie odnalezione
i przywołane przez niezastąpionego Waltera Senna28. Wzmianki, które przetrwały, dotyczą prawie wyłącznie kompozycji religijnych Aprile’a: Oratorium
wielkopiątkowe (1721), Msza, Nieszpory i Salve Regina (1722); Msza, Sonata
i Offertorium skomponowane na imieniny cesarza (4 IX 1723), Msza i Psalm
przeznaczone na dzień św. Tomasza, wykonywane w Wiedniu (1728), Kantata
religijna „Mose nell’Egito, azione sacra per musica”(1731) oraz muzyka do
dwóch dramatów dla miejscowego kolegium jezuickiego Stilico (1732) i Henricus (1739). Jedynym zachowanym do dziś, a niewzmiankowanym w powyższym
wykazie, utworem jest Msza C-dur z rękopisu datowanego na około 1730 r.,
przechowywanego obecnie w klasztorze franciszkanów w Schwaz koło Innsbrucku29. Dzieło to daje wyobrażenie o warsztacie kompozytorskim Aprile’a.
Msza została zanotowana w formie wyciągu, dość niedbale, bez oznaczeń dotyczących wykonawców. Choć należy zaznaczyć, że dowolność obsady wykonawczej była typowa dla praktyki i estetyki baroku. Kompozycja, jak wynika
z przeprowadzonej analizy, została przeznaczona na dwa głosy solowe (soprany)
z towarzyszeniem chóru śpiewającego unisono i zespołu instrumentalnego (poza
basso continuo mogły to być skrzypce i oboje lub ﬂety). Aprile wprowadził
w kompozycji pięknie zaprojektowane, o szerokim ambitusie (do undecymy)
wirtuozowskie przebiegi melodyczne, zgrabne połączenia harmoniczne (np.
w części Christe połączone z sekwencją motywu melodycznego) i przebiegi
w dość odległych płaszczyznach tonacyjnych (np. w e-moll, H-dur, A-dur), zadbał
26 APK, O/W, ASang, teka 7, plik 1, fol. 163: „Kontrakt z Bernardem Aprile Włochem kapelli
maistrem przy dworze Xcia Jmci Sanguszki Marszałka WXL, 1728 […]”.
27 APK, O/W, ASang, rkps. 484: „12.I.1729, Kapelmaystrowi odprawionemu do summy 500
dodałem […] 14 zł”.
28 W. Senn, op. cit., s. 325, 414.
29 A-SWp/ Hs 23 por. Répertoire International des Sources Musicales, Manuscrits musicaux
après 1600 (dalej: RISM), A/II 653001962.
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o różnorodność brzmienia, wprowadzając naprzemienność metrum (parzyste
i nieparzyste) oraz obsady wykonawczej (solo i chór).
Wart odnotowania jest fakt, że w kapeli innsbruckiej w latach 1720–1748 było
pięciu wokalistów (A, 2T, 2B), przy czym jedyny altysta, Josef Walch, śpiewał
także tenorem30, co oznacza, że miał naturalnie wysoki głos i nie był kastratem.
W tej sytuacji raczej trudno byłoby mu wykonać partię sopranową w Mszy C-dur.
Można zatem przypuścić, że kompozycja powstała z myślą o innym zespole niż
innsbrucki. Odnotujmy jednocześnie, że zespół Sanguszki już w styczniu 1729 r.
miał w swoim składzie co najmniej jednego kastrata i śpiewaczkę31.
Opracowanie zachowanego ordinarium missae potwierdza opinie współczesnych o dobrym opanowaniu przez Aprile’a sztuki kompozytorskiej. Która ze stron
i z jakiego powodu nie przedłużyła umowy, pozostaje na razie w sferze przypuszczeń, można jednak założyć, że zatrudniony przez wiedeńskiego korespondenta
Sanguszki muzyk nie porzucił z własnej woli tak lukratywnej posady, ale po prostu
nie traﬁł w gust muzyczny księcia. Nie można wykluczyć też tego, że nie odpowiadał artyście klimat Rzeczypospolitej, zwłaszcza że przebywał tu późną jesienią
i zimą. Wielu muzyków przybyłych z cieplejszych rejonów Europy nie potraﬁło się
przyzwyczaić do polskiego zimnego i wilgotnego klimatu, który często przyprawiał południowców o ciężkie (czasem śmiertelne) choroby. W każdym razie Aprile
powrócił do Tyrolu, gdzie pozostał do końca życia. Po śmierci żony w 1765 r.
muzyk przyjął święcenia kapłańskie. Zmarł 20 stycznia 1781 r. w wieku 93 lat.
Najlepiej znanym członkiem kapeli Sanguszki był wspominany już wcześniej Christoph Schaffrath. O jego pobycie w Rzeczypospolitej wiemy dzięki
słowom samego muzyka, który starając się o posadę organisty w kościele św.
Zoﬁi w Dreźnie w 1733 r. (konkurs na stanowisko wygrał Wilhelm Friedemann
Bach), informował o wcześniejszym trzyletnim pobycie w Rzeczypospolitej –
początkowo na dworze królewskim Augusta II, a następnie w zespole księcia
Sanguszki. Dość zaskakującym wydaje się fakt zamiany posady z królewskiej
na magnacką, bowiem oznacza to swego rodzaju degradację. Na razie jednak nie
odnaleziono list płac muzyków królewskich w Warszawie, na których odnotowane byłoby nazwisko Schaffratha, co może oznaczać, że artysta był związany
z zespołem królewskim w sposób nieformalny, w takiej sytuacji stała posada
na dworze magnackim mogła być dla muzyka kuszącą propozycją. W stolicy
artysta znalazł się prawdopodobnie około czerwca–sierpnia 1730 r., gdy z Drezna powróciła kapela polska Augusta II i sam monarcha. W tym czasie funkcję
kapelmistrza, kompozytora i klawesynisty zespołu królewskiego pełnił Giovanni
Alberto Ristori, który jednak w grudniu 1730 r. wyjechał do Rosji, zatem kapela
od początku 1731 do 1732 r. nie miała klawesynisty32, funkcję tę mógłby więc
W. Senn, op. cit., s. 319, 365.
APK, O/W, ASang, rkps 484.
32 O kapeli polskiej Augusta II za: A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II
w Warszawie, Warszawa 1997, s. 46, 114.
30
31
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czasowo pełnić Christoph Schaffrath – potwierdzałoby to deklarację muzyka
o pobycie w zespole Augusta II. Paweł Karol Sanguszko miał okazję usłyszeć
Schaffratha właśnie w stolicy, na przykład podczas pobytu w Warszawie w sierpniu 1731 r. Kilka miesięcy później, na początku grudnia tegoż roku, Schaffrath
wyruszył ze stolicy do posiadłości księcia. Na dwór Pawła Karola muzyk traﬁł
w okresie, gdy zespół muzyczny liczył 16 instrumentalistów, czterech wokalistów (SATB) i dwóch chłopców przy kapeli. Artysta został zatrudniony jako
klawesynista z rocznym wynagrodzeniem 1800 złotych (100 dukatów)33, co było
jednym z lepszych wynagrodzeń w zespole. Tylko kastraci i włoski wirtuoz oboju
zarabiali więcej – 2400 złotych (133,5 dukata). W Lubartowie muzyk miał do
dyspozycji dość dobry, jak się zdaje, instrument, należący niegdyś do Marianny
Lubomirskiej, drugiej żony księcia34. Był to wirginał podwójny, zwany niekiedy
„matką i córką”35. Instrumenty takie, z pięknie zdobionym wiekiem, czasem
malowanym przez najsłynniejszych mistrzów ﬂamandzkich, produkowano we
Flandrii od połowy XVI do połowy XVII w. Na wirginale podwójnym można
było uzyskać niezwykle bogaty, nietypowy efekt brzmieniowy, sprzęgając ze
sobą mechanizmy obu wirginałów – „matki” i „córki”36. Wiadomo, że w styczniu
1732 r. muzyk wraz z całym zespołem uświetnił uroczystości w Dubnie z okazji
urodzin synowej księcia, Konstancji z Denhofów Sanguszko. Ówczesna prasa
odnotowała, że obchodom towarzyszyły „wdzięczne koncerta kapeli” i tańce37.
U księcia muzyk działał od grudnia 1731 do 19 lutego 1733 r., „służąc rok jeden
y niedziel dziewięć”38, jak sam stwierdził, podpisując oświadczenie uregulowania
zobowiązań ﬁnansowych dworu wobec niego. Nie wiadomo, czy i co na dworze
Sanguszki Schaffrath komponował. Jego najwcześniej datowane i znane obecnie
kompozycje pochodzą dopiero z około 1734 r. (są to cztery koncerty klawesynowe [CSWV 21, 25, 49, 50]39). Po zwolnieniu ze służby artysta nie miał już
33 APK, O/W, ASang, teka 7, plik 1, fol. 109: „Spisanie dworu Jaśnie OO. Xięcia Ichm Dobrodziejstwa y jak wiele zasług rocznych komu należy w Dubnie 1 Marty 1732 […]”.
34 APK, O/W, ASang, rkps 540, fol. 27, 57: „Regestr srebra […] i innych mobilibus rzeczy
[…] zostających, który Jaśnie Oświecony Xiążę Jmci Paweł Karol Lubartowicz Sanguszko […],
ojciec mając po niegdy Śp. Jaśnie Oświeconej Xiężnie JMCi Maryi Annie z Lubomirskich Najkochańszej Małżonce swojej w dożywocie, teraz z afektu swojego z tegoż dożywocia wypuścił
y Jaśnie Oświeconemu Xciu JmCi Januszowi Alexandrowiczowi Sanguszkowi Miecznikowi
WXLitt. […] synowi swemu […] dał, spisany die 20 Xbris Anno 1738 w Lubartowie […] Klawiszcymbał kwadratowy wielki z wiekiem malowanym, z okowem mosiężnym w tymże klawicymbale
znajduje się szpinet, do którego klawicymbału zamku niedostaje, tylko kłódką się zamyka”.
35 Składam serdeczne podziękowania prof. Beniaminowi Voglowi za pomoc w interpretacji
zapisu inwentarzowego i ustaleniu rodzaju instrumentu klawiszowego, którego ów zapis dotyczy.
36 O wirginale podwójnym na podstawie: B. Vogel, Klawesyn królowej Marysieńki – legenda
i realia, „Muzyka” 2015 (w druku).
37 „Kurier Polski” 1732, nr 108, s. 463, cyt. za: J. Szwedowska, Muzyka w czasopismach…,
s. 42.
38 APK, O/W, ASang, teka 153, plik 24, fol. 13.
39 RISM A/II 469296801, 469297001, 469297301, 469297401. Kompozycje są przeznaczone
na klawesyn, skrzypce 1, 2, violę i wiolonczelę.
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czego szukać w Rzeczypospolitej. Pierwszego lutego 1733 r. zmarł August II,
a jego dwór opuścił Warszawę. Muzyk udał się do Drezna i dalsze jego losy na
dworze Fryderyka II Wielkiego i jego siostry Amalii są dobrze znane historii
muzyki.
Zatrudniani przez Sanguszkę kompozytorzy wprawdzie nie zagościli na jego
dworze na dłużej, ale już sama obecność tak dobrych twórców czyni Lubartów
czy Dubno ośrodkiem wartym baczniejszej uwagi muzykologów. W mecenacie
muzycznym księcia Sanguszki widać umiłowanie muzyki, ale i rozwagę. Zgodnie z obowiązującą wówczas normą obyczajową, sztuki dźwięków używał książę
do podkreślenia swojej pozycji politycznej i społecznej, uznając, że nie tylko
wystawna rezydencja, ale i odpowiednia oprawa artystyczna dobrze służą wizerunkowi magnata. Sanguszko umiał też zrezygnować z utrzymywania stałego
zespołu dworskiego, gdy pochłonęły go inne zajęcia i gdy zaczął ponosić znaczne
wydatki. Zarazem wydaje się, że książę muzykę zwyczajnie lubił i miał niezły
gust, jako że utrzymywał znaczny zespół, w którym zatrudniał dobrych artystów,
ponadto darzył muzyków szczególną atencją oraz – co nie było powszechne –
dobrze i terminowo im płacił. Wszystkie te fakty pozwalają nam uznać księcia
nie tylko za hojnego mecenasa architektów i rzeźbiarzy, ale także za prawdziwego
dobrodzieja muzyki i muzyków.
DIE KOMPONISTEN IM DIENST DES FÜRSTEN PAWEŁ KAROL SANGUSZKO
(1680–1750)
Resümee
Das Musikensemble des Fürsten Paweł Karol Sanguszko hatte in den zwanziger und dreißiger
Jahren des 18. Jahrhunderts seine beste Zeit, das geht zumindest aus den bisher gefundenen Archivmaterialien hervor. Unter den zahlreichen Mitgliedern der Hofkapelle des Fürsten befanden sich
damals nicht nur polnische Musiker, sondern auch Künstler deutscher, französischer und italienischer Herkunft. Sanguszko beschäftigte neben Instrumentalisten und zahlreichen Sängern auch
Komponisten. Unter ihnen gab es sowohl Künstler, die schon damals einen hervorragenden Ruf
besaßen, als auch Komponisten, deren Musiktalent erst etwas später erkannt und gewürdigt wurde.
Ich möchte meinen Beitrag drei Künstlern und ihren Verbindungen mit dem Fürstenhof widmen,
nämlich Bernardo d’Aprili (ca. 1687–1781), der früher mit der kaiserlichen Kapelle in Innsbruck
verbunden war, Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665–1734), der der polnischen Musik gut bekannt
war, sowie Christoph Schaffrath (1710/1711–1763), der in späteren Jahren am Dresdner Hof hoch
geschätzt war.
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1. Poświadczenie wypłaty części należnego wynagrodzenia Grzegorzowi G. Gorczyckiemu za
udział w uroczystościach pogrzebowych w Wiśniczu, 14 X 1723; APK, O/W, ASang, rkps 448

2.1.
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2.2.
2.1–2. Fragment kontraktu służbowego zawartego z B. Aprile’em, 20 IX 1728, w Wiedniu; APK,
O/W, ASang, teka 7, plik 1, fol. 163–165
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3. Fragment Mszy C-dur B. Aprile’a; A-SWp/ Hs 23
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4. Oświadczenie uregulowania należności dworu Sanguszki wobec Ch. Schaffratha, Lubartów, 19 II
1733; APK, O/W, ASang, teka 153, plik 24, fol. 13
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