
/o Latin panegyrics dedjcated to
ed only from the point ofview of
rted with tho evonts of 1587-1589
' King Stefan Batory's death, the
'olish-Lithuanian Commonwealth
hcy at that tilne.
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ls (Flagellum -ĹiyoľlJ) to satisfy
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'eator oftbe political legend that

uzyqr Lwa SapieĘ

Dzieje dworskich kape1 rnuzycznych, jedno z najbaľdziej pasjonujących za-
gadnień historii muzyki XVI-XVIII wieku, niejednokotnie byĘ przedmiotem
zainteľesowań badaczy. obecnie dysponujemy znaczną ilością informacji o dzia-
łalności takich zespołów. Większość jednak dostępnych wzmianek stwierdza je-
dynie fakt istnienia kapel, nie odsłaniając, z braku zachowanych danych, bliż-
szych o nich szczegółów. Problem tęn dotyczy także Zespołu muzycznego Leona
(Lwa) Sapiehy Q'557_l633) - jednej z najsławniejszych postaci przełomu XVI
i XVII wiek-u' Kolejno pisarz kľólewski, podkanclerzy i kanclerz litewski, następ-
nie wojewoda wileński i hetman wielki litewskil, od młodo śct związany był z vpły-
wowymi rodzinami polskimi2, zaś budowę swojego majątku oparł na ścisłych
zvliązkach politycznych z dworem królewskim. Pod koniec życia zgromad,ził
ogľomnc dobľa ziemskie, doľównującc największym latyfundiom Rzecz1pospoli'
tej. Poza głównymi rezydencjami w Słonimiu i Różanie, miał kamienicę i dwór
w Wilnie na Antokolu3, a od 1594 rok-u dwór z ogĺodem na ówczesnych przed-
mieściach Warszawy4. Pľawosławny, za namową Piotra skaľgi pľzeszedł w l586

Tu i dalej wzmianki biogĺaÍiczne dotyczące Lwa Sapiehy na podstawie hasła,,Lew sapie-
ha'' Henryka Lü1ewicza. w Polskim słowniku biograficznyfl, t' 35, ss' 84-l04, waŤszawa_
Klaków 1994.
Ibidem, s. 84:,,Podobno jako chłopca oddał Sapiehę ojciec na dwór wojewody wileńskiego
i kanclelza litewskiego Mikołaja Radziwiłła Dczamego(' w orsŻakü jego młodszych synów
Jerzego' Albrechta i Stanisława zapisał się w 1570 ľoku (semestl zimowy) na Uniwersytet
w Lipsku. Nie wiadomo jak dhrgo tĺwała ed[kacja sapiehy, być może po*rócił wraz z Ra-
dziwiłłami w ĺ573 r''' Ponadto węzłami małżeńskimi związany był z: 1* Dorotą z Firlejów,
cóIką kasŻtelana lubelskiego Andŕzeja Firleja, wdową po wojewodzie trockim stefanie
Zbaraskim; (ślub 1_Ix'1586 M|ędzytzecze zm' 14.03.159l MledŻyÍŻecze); 2* Elżbietą
(Halszką) Radziwiłł, córką Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła ,,Pioruna'' (ślub 20'I.1599 wil-
no - zn. l8.10.1611 Waĺszawa)'
Do Sapiehów należała rozległa jurydyka na Antokolu. Zachował się do dziś jedynie późno-
barokowy pałac, ukończony w l69l roku, o czym świadczy zacho\vana Íablica erekcyjna'
Dwór ów podarowany został Lw! Sapieże plzeŻ Annę Jagiellonkę w l594 roku. Mieścił się
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roku na katolicyzm, stając slęjego goľliwym wyznawcą. Byłjednym z najwięk-
szych donatorów kościoła katolickiego' W połowie XVII wiekujezuita Wojciech
Kojałowicz twierdzlł,' iż Sapieha wybudował i uposażył o(<oio 24 kościołów,
a wśród nich kościół Św. Michała Aĺchanioła wraz z żeńskim klaszLorem reguĺy
Św l(1aryw Wilnie i odnowioną kaplicą Wniebowzięcia w Katedrze Wileńsňejś'
Zĺakomicie znający łacinę, interesował się Lew Sapieha historią i prawem, pozo-
stawił po sobie ogromną bibliotekę, przechowyľaną główrue w Rożanie l mającą
niewiele sobie ľównych wówczas w kraju6.

Nie zachowĄ się żadne wzmianki ś wiaďczące o szczegőInymptzywiązaniu
Lwa Sapiehy do muzyki. Kapelęjednak posiadał, jak przystało wielĹiemu đygni-
tarzowi państwowemu7. Infonnacje dotyczące muzyki na dworze Sapiehy można
by podzielić na dwie grupy. Do piel-wszej należą wiadomośc i zawarte w XVIII-
i XlX-wiecznej literatuľze leksyko graficznej. Podana po raz pie rwszy przezErne-
sta Ludwiga Gerbera w 1790 roku w Historisch Biographisches Lexikon deľ
Tonkĺinstler\ wzmianka, powtarzana przez XlX-wieczne iłowniki9 i współcze-

na p.zecięciu ówczesnych ulicI Miodowej-Senatorskiej_Podwale' Część jego zamieszkiwa-
ła przed swoill zamążpójście Anna Katarz-Jma Konstancja, siostra Właclyslawa IV, nic
posiadająca własnego pałacu'

5 Kaplicę Wnlebowzięcia w wileńskiej Katedrze planował Sapieha początkowo p(zezn^czyc
na Íodzinne Mauzole m' Zdecydował sięjednak na kościół Św. Michała Aĺchanioła. pdzic
do dziś można oglądaó monuĺentalny nagrobek, pľzedstawiający wyrzeżbionc w ko-ioro-
wym marÍnurze postacle sapiehy i jego obu żon'6 o wielkości zbioru rnożna sądzić pośrednio' ,,Bibliotekę różańskď'w testamencie z 1632
pIzekazał hetnan sy,nowi Kazimierzowl Sapleże' Zbióĺ pĺzez Kazilĺlerza Lwa był uzupeł-
nlany, a w 1644 roku znacznąjego część,,liczącą 3 tysiące tomôw, pĺzekazał Sapieha Aka-
denrii Wileńskiej'

? Pĺzykładem do naśladowania mogły się także okazać dwory Radziwiłłów, Íodu o wielkieJ
randze poliľycznej i społecznej, z któryrni Lew sapieha był Żwiązany. Wg ,,Słownika muzy-
ków polskich'', s. 232: * Kapelę muzyczną liczącą podobno około l00 osób miał Mikołaj
Radziwiłł ,,Czamy'', członkienr którego był Cyprian Bazylik; ** Krzysztof Mikołaj Radzi-
wiłł ',Piorun'' tąkże posiadał zespół muzyczny, członkiem którego byli Michal Angelo Ca-
li]eo i wincenty Galileo; *** Jcdyną ukochaną córkę, Ännę, wydał Sapieha za A]borta

^ 
Radziwiłła, którogo Żespofu w Nieświezu i ołyce członkiem był Andrzej Rohaczewski.

" Ernst Ludwig Gerber, Histoľisch Biogľdphisches Lexikon ĺJer Tonkünstler, Leipzlts 1.790,
J' Gottlob, I' Breltkopf: ,,'..ein belümter Komponist des vorigen Jahrhunderts aus Vercelli
in Savannen, war Kapellmeister des Lithaunischen Canzleĺs Leonis Sapieha un<J lies inr'
J. I 612 zu wenedig eine Motete nebst einer 8 stinmigen Missa cun B.C. in 4 Dĺuoken' Auch
findet man in des Bergamono Pamasso music. Verchiedene Motetten von seiner Arbeit,,.y Frangois-Joseph Fétis, Bibliogĺaphie |Jniverselle des Musicĺens, BÍuxelles 1837, s. l68:
,,...maitre de chapelle du chancelier de Lithuanie (Leon Sapieha) naquit a Vercellj, en
Piemont, vers la fin du l6e scc. Il a fait rmprimer une messe de sa composition a huit voix
avec b.c'' a Venise, en 1612, in 4. on tÍouve quel-qu€s_uns de ses tnotets dans le Parnasso
]nusico BergameÍlo ce qui a fait cĺoiĺe a Frezza quil etait ne a Belgamo'''
RobeÍt Eitnet Biogľ(rphish Biblĺographisches Quetlen _ Lexikon deľ Musiker..', l 2,
Leipzig 1900, s' 478: 

''...geb' zu veÍcelli in Piemont, waĺ KapeJlrneisteĺ des Kanzlets von
Litthauen (Leon Sapieha). EI wirkte im Anfiinge des 17 Jhs. Fótis etwähnt elne Messe ŻLl
8 stim. von 1612. (In Samĺwk' von Donfrid 1627 eine Motette (Eitneľ l)' fomer in Bono-
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Vcą Był jednym Z najwięk-
VII wieku jczuita Wojciech
saĄł około 24 kościołów,
żeńskim klasztoĺem ľeguĘ
cia w Katedĺze Wileńskiej5.
lha histoľią i prawem, pozo-
ýównie w Różanie i mającą

szczegőlnym przyw íęanil
pĺzystało wielkiemu dygnĹ
ĺ ĺa dwotze Sapiehy można
domości zawarte w XVI -
]o raz prer'wszy pľzez Ernę-
iographisches Lexi]ĺon deľ
:z:e słowniki9 i współcze-

dwale' Część jego z'amieszkiwa-
cja, siosLa władysława IY nic

apieha początkowo przeznaczy ć,

ł Św. Michała Archanioła, gdzic
wiający wyrzeźbione w koloro-

óżańskď' w testamencie z 1632
,ez KaziÍ'iielza Lwa był uzupcŁ
tomów, pzekazał Sapieha Aka-

ry RadziwiłłóW rodu o wielkiej
związany' Wg 

',Słownika mtrzy-
lo około l00 osób miał Mikołaj
ik; ** Kĺzysztof Mikołaj Radzi-
(tóIego byli Michal Angelo Ga-
nnę' wydał Sapieha za Álbcĺta
m był Andrzej RohacŻewski'
det Tonkiinsĺleĺ' Leipzja 1'790,
)rigen Jahrhunderts aus Vercelli
rs Leonis Sapieha und lies im.
sa cum B.C. in 4 Dmcken. Auch
J Motetten voD seiner Arbeit".
lclzns, Bĺuxelles 1837' s. 1ó8|
Sapieha) naquit a Vercelli, en
e de sa composition a huit voix
de ses motets dans le Pamasso

re a Beagamo".
- Lexikon ĺJer Musiker..', 1 2,
Kapellmeister des KanzleLs von
s. Fétis erwähĺt eine Messe zu
lette (Eitner 1), ferneĺ in Bono-

Snych muzykologóvý, dotyczy osoby Giovanniego Battisty Coccioli - podobno

muzyka kapeli Lřa SapieĹy. Madomośó ta pochodziz obecnie zaginionego' lecz

znanego zápewne GerĹerowi druku. Jak dotychczas nie udało się tej infomacJl

pomĺJ.a"iĺ, lecz wzmiankę tę, Z bÍaku negujących1ą wiadomości 
' 
pÍzy jmujęza

'pravłdziwą 
zaliczając Giovanniego Battistę Cocciolę do grona muzyków sapie-

ż*.ki"h' Czas pobytu G.B. Coccioli na dwolze jest nieznany'

W muzycznyĺnpiśmieĺrnictwie polskim wzmianki o kapeli Lwa Sapiehy od-

najdziemy * słá.riĺr, muzyków polskich i Słowniku muzy,ków-dawnej Pĺlkki|,^'

Pośrednió tematu dotykają takze pľace Aliny ossostowiczl1, Mirosława Perzal2'

Aĺny Szweykowsloejl3, P:otra P_ 'niakal4 i Zbigniewa Chanieckiegots'

bo a-ii"; gnrpy należą informacje pochodzące Z wileńskich matcriałów

aľchiwalnych, uzyskane podczas badań prowadzonych pIZeZe Ínnie w 1996 ľoku'

Poszukiwániami objęłam trzy ośrodki: dziaĘ archiwalĺe w Litewskiej Bibliotece

Naĺodowej, LitewsĹiej Akademii Nauk i na UniweľSytecie wi1eńskim' Przedsta_

wione ponDej materiĄ pochodząw głównej mieľze z Litewskiej Akademii Naukl6

i zbiorôw Uniwersytefu wileńSkiegol7. Dotyczą one w ptzeważającej części osta!

niej dekady XV] wieku' Kilka mniej istotnych notatek pochodzi z |aI tÍZydu'ę-

sq'äl xvIí wietrr. Najwięcej informacji zawdzi ęczam \iście ,,Zapłat suchych dni'"

metti's Pamassus Musicus 1615 I Mot Zu 3 Stim -Die B B besltzt im Ms Z 63 einen Bc'

in dem sich einige Gesánge. von ihm findęn"'
1o Slownik łlrlzyĺcói polskici, P'ýlly'r, 196Ż, s.234 ,,Kapele: Leona Lwa Sapiehy' 1557 ost'ów'

+ 1633 Wilno wojewody wileńskiego i kanclęrza litęwskiego' członkiljm kaPeli Lwa Sapio_

hy w Wilnie był cocciola J'Ch', przed l600 w veÍcelli, po l600 dylygcnt' kompozytol mszy

i motetów''.
Adolf Chybiński, Slownik muzyków daýnej Poĺski, Kĺaków 1948 1949' s' 17: "Cocciola
Jan Chĺzciciel (Giovanni Battista) ur' w Vercelli (Piemont) przed Ĺ 1600' kapelmistrz

Leona Sapiehy' kompoz}tot po którym pozostało kilkautworów kościelnych (lĺotety i msze)'''

Il Alina ossostowicz-sutkowska, G'B' Cocciolą e ĺ'inĺąyolaĺura di Pelpĺ'iłl' RIM' v (l972)'

6l' t^ż, Tąbl|ląĺurt! PelPl!]ńskL: kąk\log telĺútyczny; AMP j (1963)', taż' The Pelplin Tabu-

lature as a souľce to the history of PolishJtalian tlusica[ ĺ'!es, w Secondo incontro col| ĺą

rnusicL itt i(|ntl e polacca' Musica strunentale e vocclle sh'unefik e dal Rinasciłlento al

Barocco, Bologna 1974
12 Mirosław Peĺz, Giovanni Batĺistt| Coccola, NGroveD, t' 4, s' 5ĺ1' London 1980; tenże'

' - Kapela Zallloyskich i kolegiackn ý Piĺi'y' w ',Z dŻlejów Ínüzyki polskiej'' zeszyt 7' ss' 4l-
54: teĺze' Śladen Adąrna z Wą4ft)ýccl, ',Mrrzyka'' 

1996, nr 3' ss' 3 ltl-

13 Árrĺa Szweykows ka, Pźeobŕdżenia w kapeli kĺótewskiej na przełomie XyI i XVII wieku,

,,Muzyka" 1968, nr 2, ss. 3 20.
la ŕiotľ ioźniak, Fraxclszek Ma|fon' Maclĺygaĺ i greghesca na ehóľ tl cąppella' Fantcĺzja na

Iuĺ ię, PwM \9'.'o; tenżę, Maffon Giovanni Fŕąncesco, NGÍoveD' t' ll' s' 487'

15 Zbig;ew Chaĺlecki' ĺľ spruwie kapeĺi Stanislawa Lubomiľskiego i początkólý opeĘ) wĺo'

skifi w Potsce, ,'Muzyka]' 1968, nr 3, ss' 58 65; tenże' Nieznane kapele poĺskie z XVII

t iwII wieku, ,M!Żyka" 19''12, r,Í 4' ss' 8'ł-96; teÍ]lże, Dyszkąt1ciści \u kapelach po[skich od

XI/I do Xĺ/III wieku,,,Muzyka" 19?3, nr l, ss' 35 53, nr 4, ss' 28 43'
16 LAN, F 17, ĺr 106, ss. 55ĺ 57r ,,Zapłata süchych dni sługom'''
l7BIJwil,F4,nr1472.,,InwentazDwoÍuwarszawskiegoJwM[.'']1630'';Bl]wil,F4,nr1501.

,,xięga skarbowa IWPJM Maĺszałka wielkiego lľ'X'LiĹ Pana Miłościwego |612 ["'l" '

4l
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w której zapisów dokonano w Wilnie, Słonimiu, Błotkowie i Warszawie. Dostaľ-
cza ona informacji o zespole muzyc zĺym Lwa Sapiehy w okĺesie 1591_159718.
Dokumenty owe odsłaniają zapewne tylko kótkl fragment działalności zespołu'
o ile data końcowa.jest w tym przypadku uwarunkowana jedynie zakresem Źró-
dła, o tylc ľok 1591' najwcześniejsza jak dotąd wzmianka dotycząca kapeli Lwa
Sapiehy, może być, z bľaku innych pľzesłanek, pozwa|ających sformułowaó od-
mienne w tym zakresie wnioski, istotnym początkiem powołania zespołu (ľaczej
zalążkl zespołl) muzycznego, z kilkl przyczyn:

1. M',lzycy zwĺązani z dworem Sapiehy w 1591 roku i3 osoby) zaangażowa-
ni zostali jednocześnie (24 V] 1591)ĺ9, co mogłoby sugerować brak stałych mu-
zyków przed wskazanym terminem albo, co wydaje się być mniej prawdopodob-
ne, całkowitą zmianę składu zespofu w 1591;

2. Impulsem i faktyczĺą potľzebą Zatrudnienia kilku muzyków mogły się
stać uľoczystości żałobĺe, związane ze śmiercią pierwszej żony Leona Lwa Sa-
piehy - DoroĘ (la ]II 1591);

3. Lcw Sapieha w ĺoku l586 otrzymuje przywilej na starostwo sądowe sło-
nimskię wraz z dzĺerżaĺv4 a Słonim parę lat póŹniej staje się główną.1ego rezy-
dencją W 1591 ĺoku ZygmlnÍ III, potwieľdzając prawa magdebuľskie, nadaje
miastu odrębny heľb, nawiązujący do herbu ówczesnego starosty Słonimia _ Lwa
Sapichy (złoĘ lew na błękitnym tle, z podwójnym srcbmymkĺzyżem, ze strzałą
w łapie)20.

W uzyskanych materiałach archiwalnych pojawiają się ogółem 24 nazwiska
i imiona muzyków (patĺz tabela ĺľ 1)' Wśród nich jedynie nazwisko organisty
sapieĄńskiego Antoniego Maffona (działał 159I_1'597) można odnieść do zna-
nego badaczom współczcsnym kĺęgu postaci. Włoskie nazwisko Maffon (Ma-
phon, Mafon) należy poza Antonim do 3 osób, zwíązanych z dworem królewskim
w l\raKowle_'.

ObecnośćÍ|lrz'

Nr l59l

Maffon

2.
Marcin

3.
Piotr

5.

,7,

9.

t0.

12.

13.

t4.
15.

ló.

r'7.

t8.

t9.

20.

21.

22.

23.

24.

ogółem 3

r8 LAN' F 17, nr 106, ss. 54Ť 57v'
l9 LAN' F 17' nľ 106, s. 55r, 57Í'
20 Godel Go|dberg, Zarys dziejów niąsta Słonifiicr, Słonim 1934'
2! P Poźniak, Franciszek Maffon.-; NajstaNzy PiotÍ (Pietĺo) Maffon (? zm. 1575), pocho'

dził z Bťescii, w 1553 roku przyjęty w Kĺakowie do pÍaÝa mie.jskiego, po śmieÍci swojej
poŻostawił żonę i dzieci,'lv rym co najmniej jednego s}.na; FÍanciszek (Giovanni PŤancesco)
Maffon, być może syn popfledniego oĺaz bliżej niezidentyfikowany clearcha (Clearcho?)
Maffon, pojawiający się w księgach królewskich w 1590 i 1592 roku, jako cavalcator.

L')

Irena Bieńkowsha

w}Ťnieniony jest
rachunek dotyczi
ĺależał, 'łl 1592
Także jest wymi(
ĺachunki doĘczą
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i Waĺszawie. Dostaľ-
tkľesie 1591_1597l8.
działalności zespołu'
:dynie zakĺesem źľó-
oýcząca kapeli Lwa
rch sformułować od-

'łania zespofu (raczej

osoby) zaangażowa-
vać brak stałych mu-
mniej pľawdopodob-

muzyków mogĘ się
żony Lcona Lwa Sa-

:arostwo Sądowe Sło-
ię główną jego rezy-
ragdeburskie, nadaje
'osĘ Słonimia Lwa
ĺl'krzyżem, ze strzałą

ogółem 24 nazwiska
: nazwisko organisty
:żna odnieść do zna-
łwisko Maffon (Ma-
dwoĺem kólewskim

r (? - zm. 1575), pocho-
kiego, po śmierci swojej
.ek (Glovanni FÍancosco)
lny clearcha (cleaŤcho?)
roku, Jako cavalcatoŤ.

obecność muzyków na

Tabela I
dworze Leona Lwa Sapiehy w latach 1591-1597

wymieniony jest wśród muzyków na zbiorczej liścic z 1592, l593 roku. Jedyny zachowany

rachunek dotyczący Hanusia jest nie datowany, a więc trudno określió, kiedy do kapeli

ĺależał, w 1592 czy 1593 Íoku.
Takżę jest wymieniony wśród muzyków na zbiorczej 1iście z 1592, 1593 rokÜ' Zachowane

rachunki dotyczą lat 1595_159'7, a więc nie wiadomo czy do kapeli pťzystąp|ł w 1592, czy

1593 rol<rr.

w nawiasach podana jest liczba muzyków nie występu.jących w danym roku na liście, lecz
obecnych na niej w ĺykazach przed i po wskazanyn tenninie.
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Nr 1591 159Ż 1593 1594 1595 t596 t59',7

I Maffon
oÍqanlsta

2.
Marcin

MaÍcin MaÍcjn MaÍcin Mrrcin Marciĺ Marcin

3
Piok Piotr Piotř Piotr Piot.

Pawcl Pawel Paweł

5. Bańoszek BartosŻek Bartoszek Bärtoszek Bartoszek

6.
Hieronlm

discancista
HieÍonim

'7. Jan basista Jan besista

ö' Hanuś* HaĎuś*

9. Mazur

10. Sobek Sobek
Stephanck Stephanek

lŻ' Jasiek Jasiek Jasick Jasiek

13.

t4. Tomas Tomas Tomas Tońas

15. ŁukasŻ

ló. orqanistä

t'7. Protrek Piotrek Piotrek

t8.

t9.

20.
Matyasz

Maq?asz

Ż1.
Baŕosz

BaÍĺosz

22. Paulus

23.
Jaĺatcck
sztorclsta

Baktard

oBó]em ll t4 t I (+z)*** 4 í+6) t6



Kompoz1,'toľem22 i organistą kĺólewskim był Giovanni Francesco Maffon,
pozostający w sfużbie dworskíej od 1579 (ew. 1576) do 1593 roku23. Trrrdno
w ým pľzypadku dociekać stopnia pokĺewieństwa Antoniego i Franciszka Maf-
íonów2a. Ciekawymi wydają się jednak dwie wzmianki, doĹyczące Franciszka,
kierujące go nieco w stľonę Litwy.

W roku 1580 Franciszek Maffon znajdował się w Wilnie. Sama obecność
kompozytoľa w mieście nie jest zaskoczeniern, przebyĺvał tam bowiem wĺ az z dwo-
rem Stefana Batorego co najmniej od maľca 1580 ľoku, co potwieľdzają rachun_
ki25. Być może trop do odszukania dalszych wątków wileńskich Fľ' Maffona
wskże księga Bractwa Św. Anny w Wilnie, według której komp ozytoÍ był pÍzy-
jęty do tegoż zgromad,zeĺia w 1580 roku26.

Kolejna infoľmacja, któľa pośrednio tylko może sugerować związkl Fran-
ciszkaMaffoĺa zLitwą pochodzi z ľachunków kólewskich. Nazwiska Maffona
nie odnajdziemy na kĺólewskiej liście płac z 1595 roku. Wiadomo, iż wyruszył
mlzykwraz zkĺőlem w podróż do Szwecji, lecz ślad jego zanika gdzieś między
Waľszawą a Gdańskiem po 1593 roku27. Czyżby więc udał się na Litwę?

Porównując uposażenie Antoniego i Franciszka' muzyka L. Sapiehy i sł;łrą-
cego Z mecenasowanla sztuca Zygmunta III, w korzystniejszej sytuacji ŕtnanso-
wej był oczy-wiście organista kĺólewski. Płaca Franciszka na dworze kľólewskim
(216 floľenów rocmie)28 ponad dwukĺotnie przewy ższała llposażerie Antoniego
(100 florenów).'\M znacznie mniej korzystnej relacji do zarobków grajków kĺó-
lewskich plasują się zarobki innych muzyków sapieżyńskich29'

22 Do dzisiaj plzetrwały trzy kompozycje G'F. Maffona: madrygał,'ogn,un s'inganna'" i gle_
ghesca,,Come viver mil posso" w,,ll primo ljbro di madrigali a quatho voci di pietr,^n-
tonio Spalenza, bÍesciano..''', Wenecja 1574 otaz fantaz]a gitarowa zachowana w tabulaLll-
rzc J'B' Bésaĺda ''Thesaurus harmonicrrs'', KoIonial603'

2] P PoŹniak, Fľąficiszek Ma/fun... Być może na dworze prŻebryal ĺlż od 1576, o czynl
świadczy \łypłata Ża okrcs 12'x7.l576 12.XI.l5'7'1, gdzie podano jedynie imię Fĺancisko,
dotyczące być rnoże Maffona'

2a Idąc śladcm rozważań P' Poźnlaka, który przyjnluje, iż Franciszek mógł być syneln Piotra;
Franciszek Malfon.'', s. VI ,,A zatem Franciszek mógł być synem spolonizowanego Piotra,
urodzonym w Polsce, i plzed wstą]ienięm na dwór królewski wyjechał do Włoch na sfudia'
albo mógł być l(Lrzynem Plotla, urodzonym we Włoszech, który jako dojrzĄ muzyk przy-
jechał szukać sławy i pieniędzy w kĺaju' gdzie już osiedliła się jego dalsza rodzina,,. Ana-
logicmie możĺa zaryzykować, slwierdzenie, iż Antoni był młodsŻym bĺatem Franciszka,
a więc także synom Piotra, albo też niepełnoletnim w momencie śmierci Piotra synem,
któĺego dalszym kÍewnym był Flanciszek, pÍzybyły z włoch.

25 P Poźniak, Franciszek Maf|on.'', s. |II.
26 Tę iĺformację uzyskałam dzięki łcz]iwości ploĺ Insryrufu sztuki w wilnię _ Jűraté Trilu_

paitíené. Pochodzi ona z jej prywatnych notatek' serdecznie dziękuję!
27 A. Szweykowska, op.cit., s.7, ll.
28 A. Szweykowska, op.cit., s. 7.
29 Zarcbki muzyków L' Sapiehy podaję wg l|sry ,,zapłaty suchych dni shrgom'' LAN, F 17,

nr 106; Por także A. szweykowska, op'cit., ss. 7_1o'
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Tabela 2
Zarobki muzyków Leona Lwa Sapiehy w latach 1591_1597

Muzycy Lua Sapiehy
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Najcickawiej w1padło by porównanie z innymi dwoĺami magnackimi' W Za-

rĺościu u Jana Zamoyskiego nie znajdziemy jednak wówczas stałego Zespofu

mlzycznego. Angażował pĺawdopodobnie muzyków doľaźnie, a słynny pobý
w Zamościu Mikołaja Gomółki wľaz z synem Michałem był zapewne tylko formą

protektoľatu30' Brak podobnych danych doÍyczy także zespofu Kĺzysztofa RadzĹ
wiłła zw. ''Piorunem'' 

(154'7_1604) i Janusza Tyszkiewicza (1'570_1642) w '\łĺĺ1I-

nie' Gdyby jednak poľównać wydatki z inlą 40laÍ póżniejszą kapelą Tomasza

Zarnojskiego, koszty utrzymania grajków sapieżyńskich byĘ nieco Í1jższe,lecz

porównywalnc z wydatkami w Zamościu]| '
Liczebnośó zespołu Lwa Sapiehy na pľzestrzeni 7 lat wykanlje wyraźmą

tendencję wzľostową Wyjątkiem je st rok 1595, kiedy liczba muzyków spada do

4 osób (tabl' nÍ 1). Łatwo to jednak wytłumaczyó wyjazdem hetmana do Warsza-

wy w n^ĺiękl z odbywającym się Sejmem. Kilku muzyków mógł Sapieha zabrać

ze sobą. Tym baĺdziej, że wiemy dziś iż dwór waľszawskl Sapiehy wyposażony

był w populamy wówczas i przydatĺry dla gĺajków ,,ganek'', czyli balkon w po-

koju stołowym32. Zachowane rachunki odnotowują więc tylko cZęść artystiq
pľawdopodobnie pozostawionych na Litwie. Największa liczba muzykőw przy-
pada na ostatni ľok udokumentowany materiałami litewskimi. W l597 ĺoku na

áworze Sapiehy znajduje się 16 muzyków: w tym 2 organistów33,Íĺębacz,2 sztor-

r0 M. Perz, Kapeh Zamoysktch..., s. 4345.
3| Fragrnent dokuncntu Ż B.o.Z.,2'710, s. 50 cytowany zalll. Peĺzen w Kapeĺa'", s' 46;

,,Regestr Suchedni M zykom Pro Festo ss' Trinitatis in,Ąnno Dni 1636

zł 8'7 /15
zł 15
zł'75
zl 67/15
Żl 62/15
zł 62l15
zł 62l15
Żł 62/15
zł 62/15
z) 62/15
zł 40

zł 120 |'''l

Btlwil'. F4' nr l472. ,,InwentaŹ Dworu Warszawskiego Jaśnie Wielmożnego Jo Mści Pana

Lwa Sapiehy ['.'] w r' 1630 miesiąca maja spisany. [..'] Izba wielka stołowa ['..]' Picc
wielki w niej ['''] Sfuszba z gankiem dla muzyków z balasami wschodu na ganek nie mają

po dĺabinie łążď'' o rozbżmiewającej w warszawskiej rezydencji Sapiehy muzyce wspo_

mina także Adam Jarzębski w swoim GościliĆł albo opisaniu WaŕsŻawy |643, ÍepÍint

Warszawa l909, ss' l22 1Ż3, ww. 3582'3613; ',Insze 
pokoje sień dzieli'lzebyście o tym

wiedzieli,lZktórych ołródęczek ziaczny/Możesz widzieó,jeśliś łacny'^V tym za4'waliśmy
świata,^V one dawne lata,/Kicdy kólewstwo bywałoru królewny przebywało./Tam mrrzy_

ka' tam bankiety,^Vszelka dobĺa myśl; '''''
LAN, F 17, nr l06, s. 55; wojtaszek PŹystał do kape]i 27 lutego 1594 roku w Międzyrze-

cztr i był prawdopodobnic uczniem Antoniego Maffona. Uposażenie miał dużo skĺomniej-

sze od Maffonowcgo.

z+o

Irena Bieńkoĺusha

Ĺewniczki org
X. Jakub Basista
Paweł Tenot'zysta
zachaÍiasz org' .'.''.'...'...'''''.''''.'

^mbÍozy 
storcista

Mikołaj ko.necista
Mikołaj skrzypek
Andľzej skĺzypek
stanisław Puzanista
Adam Puzanista
Walter Discancista
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r 1594 roku w Międz)rrŻe-
enie miał dużo skÍomniej-

cistóW 2 tenorzystów, basista i 8 grajków o nicsprecyzowanej specjalizacji. Niestety
nię można w tym przypadku z pewnością mówić o wokalno-instrumentalnym
składzie zespołu' Kłopotów nastręczają określenia tenorzysta (tenoľista), basista
oľaz pojawiające się na liście w 1592, 1593 roku discancista, gdyż mogą ozna-
czać, w tym kontekścic, w jakim pojawiają się w materiałach, zaľówno instru-
mentalistów, jak i śpiewaków Kapela Lwa Sapiehy składała się, o ile można
o tym sądzjć, z zachowanych materiał ow, w przeważającej części z Polaków. Poza
Antonim Maffonem, plawdopodobnie nie tylko organistą, ale i kapelmistrzem
zespofu, na co wskazuje umicszczenie go na pier'wszym miejscu listy płac, jak
również wypłacane mu najwyższe wynagľodzenie, Polakiem zapewne nie był Ja'
nes Baktard (Baksztaľd?). Nic o tym muzyku nie wiadomo, poza tym' iż już ĺa
samym wstępic olĺzymywał pokaźne wynagĺodzenie, zbliżone do Zarobków ka-
pelmistľZa zespołu. Uwagę zwracajątakże obco bĺzmiące Paulus i Tomas'

Kapela Sapiehy _ 16 muzyków (wraz z trębaczem), to śĺedniej wielkości
zespół, ponad d*ukĺotnie mniejszy od sławnej w paľę lat później na całą Euľopę
kapeli kľólewskiej, liczącej w ostatniej dekadzie XVI wieku około 40 artystów3a.
Przekracza on jednak, wspomniany już, pőżnie1szy zespőłTomasza Zamoyskie-
go, który w 1636 ľoku liczył 1 1 gľajków35' Szczątkowość zachowanych materia-
łów doýczących kapeli nie pozwala w stopniu zadowalającym odtwoĺzyć losów
zespołu oraz pełni życia mlzycznego na dworze Lwa Sapiehy36. Powyżej przed-

]a A' Szweykowska, op'cit', ss' 6, ll; Liczebność zespołu Sapiehy nie dorówn}.wała także
kapeli starlis]awa Lubomi.skiego (l583-1649) w wiśniczu, która w latach 1645_1649 li-
czyla Ż'1 m!zykó\\,.

]5 M' Peĺz, Kĺpela Ząnoyskich-., s.4b'
16 Ku ścis]ości w rym mjejscu chciałabym p.Ízytoczyć dane dotyczące ýydatkór./ na muzykę

Lwa Sapiehy w 1632, 1633 roku. Wg BIJWil, F 4, nr l50l;
1632 r.

s.4: 23 Sept' Muzyce Kościelnej 2 z,ł;

S-28: organiście 100 zł;
S-40| 6 Dec. Muzycc JM Pana wojclvody 40 Żł;
S.55: 13 Feb. organiście nowo przyjętemu suchedni _ 25 zł;
S'74: 19 Sept. (Ciechanowiec?) Pieniądze stľawne Panom sługom/Trębacz 1 zł 10 gr;
Sunnanowt na sanie y na konia 2 zł;
5.76, 78, 80, 82, 84, 86: 3 Oct, l0 Oct, 17 Ocr, 31 Oct,7 Nov, 14 Nov (Warszawa)
Szllnnanowr na sanie y na konra 2 zl;
S.88: 21 Nov (Ciechanowiec?) Pieniądzc stĺawne Panom sfugom/Trębacz l zł 1o gr;
s'92,94, 95,97: 5 Dec, 12 Dec, 19 Dec, 26 Dec (Słonim) Pieniądze stlawne Panom
sługorn, komomikom y inney dwoÍskiej czeladzilTĺębacz 1,l0 zl;
S'98-104: Rok l633 Msca January Dnia 2,9, 16,23,60,6 Febr, 13 Fobr| Pieniądze
stĺawnę [...] w SłonimitÝTrębacz ĺ,10 zł;
5.106: 27 Fcbĺ PleniądŻę strawne w (Polońce?)/Tĺębacz 1,l0 zł;
S'107: 6 Maĺca Pjeniądze strawnc (Łacziĺiczach?)lTrębacz I,l0 Żł;
s'l08: Msca Marcy 13 Dnia w (Cimkowiczach?) Pieniądze strawne/Trębacz - 1,l0 zł',
S' l32: Roku 1632 Msca Decembra 20 Dnia [..'] w słonimiu/Tlębacz suche dni Michałow-
skie - 15 zł y na f]utro - 14 7f;

S. l35: ll Fcbr (Słoniln) Suche dni Nowoletnie/Trębacz 15 zł'

Muzyqy Lua Sapiehy
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stawione rnateriały odsłaniają jednak rąbka tajemnicy, którą owiane są dzieje
dworskich kapcl mlzyczĺych' dopełniając obrazu całości życia muzyczĺego
XVl-wiecznej Rzeczypospolitej.

Lew Sapieha's Musicians
Summary

Leon (Lew) Sapieba (1557-1613), onc ofthe most famous figures ofthc tum ofthe 16th c.,

in stlccession the King's writer, DepuĘ Chancellor of the TÍeasury and Lithuanian ChancelloÍ,
Wilno Voivode and Great Hetman of Lithuania, at the end of his life was the owncr of huge
landed estates, comparable with tho largcst latifundia of the Polish-Lithuanian commoĎ.'vealth.
ApaÍt from his main residences at słonín and Różan, he had a house and a mansjon in tbe Wilno
Antokol distľict, and s]nce 1594 a nansion with a gaĺden in the thcn sDburbs of warsaw As
beĺitted sucb a great state dignitary, he possessed his owĺ music band'

The infomation concerning L. Sapieha's rnusic pÍesented in this book conres for the most
palt from the Litlruanian Academy of Scicnces and collections of wilno UniveÍslĐ/, and is tlre
rcsult of my rosearch in 1996. It deals mostly with the last docadc of the. l6th c. Most infonnation
comes fľoln the list ,,Payment foĺ dry days'', whose records vr'ele made in wilno, słonim, Błotków
and Warsaw. We leam from it about Lew Sapieha's music band in the years 1591-1597. These
documents probably ĺeveal only a small fragment ofthe band's activity' The {inal date is detemined
by the scope oftlre sourco, howęvęr the year l59l, the ealliest lecord conccming Lęw sapieha's
band, may bc, in view of the lack of othet soulces, Íegalded as the real beginning of the band (oĺ
rathcr its nucle s).

The materials obtaiĺed provide rrs aII in all with 24 sumames and fiťst nan]os of musicians'
Among theln only the name oĺthe organist Antoni Maffon (active betweęn 159l-l597) refeÍs to
the ciÍcle of frguÍes familĺal to prcsent researchers. The lta]ian name Maffon (Maphon, Mafon),
apart from 

^ntoni 
was bome by thÍee peťsons connected with the royal coul-t in CÍacow Giovanni

FÍancesco Maffon, who was in couń service fľoň l579 (oÍ l576) tiJl l593, was a royal composer
and oĘanist. I{oweveĘ lt is haĺd to hace how closc was his kinship with Antoni.

Conpaĺing the salary of Antoni, an cmployee of L' sapieha, and Francesco, a musician of
king Sigislĺund III, famous patron of the arĺs, one must say, ofcourse, that the loyal organist was
better ofĹ Francesco's pay at the roya] court (216 floĺins per annuln), was nlol'e than thc doüblc
pay of Antoni (100 florins). However thę pay of sapieha's other musicians was even loweľ in
conrpar'ison to royal müsicians' on the othcr hand, if we compare the cost of maintenance of a

band, it was somewhat ]o'wor in Sapieha's case than that of Tornasz Zamojski's 40 years lateĺ
band, although comparablc with it.

ĺn Lew Sapieha's band the numbel oflnusicians had been growing over the 7 yeals' Thc year
1595, when this numbcr fcll to foLrt was an exception. This can bc casily explained by the

hetman's depańure to the Seyĺ' Sapieha cou]d have taken a few musicians with him' The lnoľe
so as wo now know that in the dining room of Sapieha's Warsaw mansion theľe was a balconý
so popular at that ti]ĺe and useful to mrrsicians' In the |ast year documented by the Lithuanian
matcrials the band was lnost numeloüs' In 1597 in Sapieha's coul't thele'wele 16 musicians,
including two olganists, one trumpctcĹ two dolcianists, two tenoÍ violinists' one double-bass
playeĺ and eight nusicians of non-descript specialization. ceÍtainly, one cannot speak heÍe about
thc vocal_instrumental chaÍacteÍ of the band' Lcw sapieha's band, as far as one can judge on the

basis of existing materials' consist€d mostly of Poles' Apart from Antoni Maffon, pÍobab]y not
only the organist büt also the conductoÍ of the band, it seems that Janos Baktard (Baksztald?)
was of non-Po]ish nationality. Nothing is known about him, except that fľom the very beginning
of hjs work he received a high salary almost like that of the conductoĹ Also rwo othęr foreign-
soündinÉ names| Paulus and Tomas. a est our attention'

Irena BieńkouĺÉa

Lew Sapieha's band
half that ofthe royal ban

the 16th c. numbered abc

later band, which in 1636

does not allow us to rec

Sapieha's couń. Howeve
coult musio bands, compl
Commonwealth.
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in wilno, słonim, Błotków
e years 159l-1597. TheŚe
lhe Íinal date is determined
concoming Lcw Sapieha's
l beginning of the band (oĺ

l fińt names of musicians.
ween l591-1597) refeľs to
Maffon (Maphon, Mafon),
court in Cracow. Giovanni
593, was a Ťoyal composeÍ
with Antoni.
l Francesco, a müsician of
tbat the royal organist was
was more than the double
sicians was even lower in
3 cost of maintcnance of a

Zamojski's 40 years later

, over thc 7 yeaĺs. The year
re easily explained bY the
icians with him. The more
nsion tberc was a balcony,
rmented by the Lithuanian
there were 16 musicians,

violinists, one double-bass
ne cannot sPeak here about
fal as one can jüdge on the

rtoni Maffon, pÍobably flot
tanes Baktard (Baksztard?)
at from the very beginning
oľ. Also two otheľ foÍcign-

Lew Saptcha's band - 16 musicians (together with the trumpeter) was ofmiddle-sizc' about

half that ofihe royal band, a few years latcr famous all over Euĺope, which in the ]ast decade of
the 16th c. nrrmbeĺed about 40 peĺfoĺmers' Howevet, it süĘassed in numbeĺ Tomasz Zamojski's

later band, which in ló36 numbercd l l p]ayers. Thc fiagmentary characteŤ of Prcserved matelials

does not allow us to lecreate the foItunes of the band oÍ the fullness of musical life at Le''v

Sapieha's court. HoweveÍ, the materials presented unveil the secÍet suEorrnding the history of
courl n.usic bands, complementing the overall picture ofmusical life in 16th c. Polish-Lithuanian

Commonwoalth.
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