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Między katedrą a dworem – muzycy w służbie biskupa 
elektora Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg

W środku nocy w sobotę z 18 na 19 IV 1732 r. we wszystkich świątyniach Ostrowa Tumskiego we Wrocła-
wiu rozległo się bicie żałobnych dzwonów1. Kilka godzin wcześniej, o godzinie 23:30 w wieku 68 lat zmarł 
na atak serca wrocławski biskup Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. Zaraz po tym wydarzeniu zawiadomiono 
członków kapituły. Przez kilka następnych dni ciało księcia spoczywało w pałacu na Ostrowie Tumskim na 
marach (il. 1).

Pochówek biskupa odbył się 30 IV 1732 r. w kaplicy Najświętszego Sakramentu przy katedrze wro-
cławskiej. Przeczuwając rychłą śmierć, Franz Ludwig polecił w testamencie z 6 IV 1732 r., aby rozdyspo-
nować nadwornemu, osobistemu kasjerowi (Privat Cassirer) kwoty na rozliczenie pracowników dworu 
oraz na ukończenie trwających lub zaplanowanych robót przy swoich fundacjach, zarówno we Wrocławiu, 
jak i  w  Nysie, biskup zlecił spisanie swojej ostatniej woli2. Była to niemała suma licząca co najmniej 
5000 guldenów, z której wypłacono pensje ponad 150-osobowej grupie dworzan na okres około sześciu 
miesięcy. Świadczyć to mogło o  trosce i gospodarności benefaktora, który w okresie choroby w sposób 
przemyślany rozpisał wydatki z prywatnych funduszy. Umierający biskup nie zapomniał również o sobie, 
zaznaczając, by 1000 reńskich talarów przeznaczyć na zorganizowanie mszy świętej we wrocławskiej ka-
tedrze św. Jana Chrzciciela, zapewniając zmarłemu „szczęśliwy spokój”3. Nie ulega wątpliwości, iż książę 
neuburski był również silnie związany ze „śląskim Rzymem” – Nysą, czego dowodzi wyróżnienie miasta 
osobnym nadaniem w postaci 50 000 talarów, co stanowiło w owych czasach zawrotną sumę. Nie dziwi 
więc ustęp testamentu, w którym Franz Ludwig wyraża się o Nysie jako: „mein Hoff Stadt”4. O wielko-
ści i  splendorze utrzymywanego dworu zaświadcza wykaz kwot dla poszczególnych osób, a  także status 
społeczny ujętych w testamencie współpracowników księcia. Sam tylko kapłan nadworny posiadał oso-
bistego sekretarza o  włosko brzmiącym nazwisku Gorone, który otrzymać miał 550 talarów. Niemałe 
sumy biskup przeznaczał też na leczenie za życia, skoro w testamencie ujęto dwóch przybocznych medy-
ków, z których każdemu przyznano po 1000 talarów. Na liście współpracowników obu dworów w Nysie 
oraz we Wrocławiu natrafiamy na czterech kamerdynerów, dwóch portierów i  garderobianego5. Grono 
służby zasilało sześciu przybocznych lokajów. Z łącznej specyfikacji wydatków kasy dworskiej wynika, iż 
najbliższemu otoczeniu Franza Ludwiga wypłacono około 40 000 talarów reńskich, co świadczy, że był 
jednym z najbogatszych książąt Rzeszy, a jednocześnie największych pracodawców w Europie Środkowej. 
Z  testamentu dowiadujemy się również o uposażeniu muzyków. Zapis ten rzuca nowe światło na sferę  
aktywności polityka, duchownego i mecenasa sztuki zwłaszcza w zakresie muzyki, gdyż dotychczas skład 

1 Wrocław, Archiwum Państwowe, Akta biskupstwa wrocławskiego, inw. nr 64/I, sygn. 29, Opis uroczystości pogrzebowych biskupa 
Franciszka Ludwika Neuburskiego, f. 38. Zob. także Dariusz Galewski, Graficzne przedstawienia uroczystości pogrzebowych i castrum do-
loris Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburga, „Roczniki Sztuki Śląskiej” XX (2011), s. 153-163.
2 Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Rękopisów, rkps Akc. 1950-866 (Breslau 6.04.1732), Dispositio Ertz=Bischofss und 
Churfürstens zu Maÿntz. Anno 1732 (Testament biskupa Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg). Egzemplarz tego rękopisu pochodzi 
z Biblioteki Schaffgotschów w Cieplicach Śląskich.
3 Ibidem.
4 Ibidem, f. 3a.
5 Ibidem, f. 6a.
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kapeli i jej członkowie z tego okresu nie byli przedmiotem szczegółowych badań muzykologów z powodu 
braku źródeł (il. 2)6.

Większość informacji o muzykach kapeli wrocławskiej z wcześniejszych lat pochodziła z pracy Hansa 
Erdmanna Guckela, w której odnaleźć można m.in. wypisy ze źródeł archiwalnych, głównie z Archiwum 
Archidiecezjalnego we Wrocławiu7. Badania te znacznie poszerzył Rudolf Walter w wielu artykułach poświę-
conych zarówno muzycznym inwentarzom katedralnym8, jak i wybranym muzykom i kompozytorom zwią-
zanym z tą kapelą9. Znaczącym uzupełnieniem są hasła znajdujące się w Schlesisches Musiklexikon wydanym 
pod redakcją Lothara Hoffmanna-Erbrechta oraz praca Remigiusza Pośpiecha10. Oprócz tego o muzykach 
z wrocławskiej kapeli katedralnej wspominano również w publikacjach z XVIII w. Należą do nich prace słyn-
nego wówczas w Europie hamburskiego teoretyka, kompozytora, a przede wszystkim krytyka muzycznego, 

6 Ibidem, f. 7r.
7 Hans Erdmann Guckel, Katholische Kirchenmusik in Schlesien, Leipzig 1912.
8 Por. Rudolf Walter, Das Musikalienverzeichnis der Breslauer Kathedrale aus dem Jahr 1761, „Fontes Artis Musicae“ 35 (1988), 
s. 256–275; idem, Das Musikalien-Inventar der Breslauer Kathedrale aus den Jahren 1824/25, „Fontes Artis Musicae“, 36 (1989), 
s. 304–326; idem, Das Musikalieninventar des Breslauer Domchors aus der Amtszeit von Domkapellmeister J. I. Schnabel, „Jahrbuch der 
Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau“, 30 (1989), s. 77–103; idem, Musikalienverzeichnise des Breslauer Doms aus 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, [w:] Christoph-Hellmuth Mahling (Hg.), Florilegium Musicologicum. Festchrift Hellmut Federhofer 
zum 75. Geburtstag, Tutzing 1988, s. 463–491.
9 Rudolf Walter, Der Breslauer Domorganist Joseph Gottwald und seine „Denkwürdigkeiten“, [w:] Walter Salmen (Hg.), Zur Orgelmusik 
im 19. Jahrhundert. Tagungsbericht, Innsbruck 1983, s. 115–126; idem, Das doppelchörige „Requiem“ des Breslauer Domkapellmeister 
Johann Georg Clement, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte“, 42 (1984), s. 59–88; idem, Die „Missa solemnis“ Carl von Ditters-
dorf für die Breslauer Kathedrale (1797), [w:] Klaus Wolfgang Niemöller, Helmut Loos (Hg.), Die Musik der Deutschen im Osten und 
ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn. Ostseeraum – Schlesien – Böhmen/Mähren – Donauraum vom 23. bis 26. September 1992 in 
Köln, Bonn 1994, [„Musik des Ostens“, 6] s. 249–256.
10 Por. Lothar Hoffmann-Erbrecht (Hg.), Schlesisches Musiklexikon, Augsburg 2001; Remigiusz Pośpiech, Muzyka wielogłosowa w ce-
lebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 2004, s. 164–183.

1. NN rysownik, Uroczystości pogrzebowe biskupa Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg w pałacu biskupim we Wrocławiu, rysunek
piórkiem, 1732
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Johanna Matthesona (1681–1764), jak również Friedricha Wilhelma Marpurga (1718–1795)11. Zestawiając 
ze sobą informacje pochodzące ze źródeł rękopiśmiennych i  drukowanych z  okresu aktywności nie tylko 
biskupa Neuburga, ale i  jego poprzednika Friedricha von Hessen-Darmstadt (1616– 1671) i działającego 
później biskupa Philippa Gottharda Schaffgotscha (1716–1795), można uzyskać obraz rozwoju wrocławskiej 
kapeli biskupiej i odnieść go do innych europejskich zespołów. Trzeba bowiem wyraźnie zaznaczyć, że biskup 
elektor Franz Ludwig jako jedna z ważniejszych osób w Rzeszy nie odstawał pod względem splendoru i ety-
kiety od największych dworów europejskich, nie szczędząc przy tym finansów na różne fundacje artystyczne. 
Jakie miejsce zajmowała w nich muzyka? Jaką kapelą muzyczną dysponował, kto i jak długo w niej pracował, 
jaki repertuar był wykonywany? To tylko niektóre pytania, jakie nasuwają się w  kontekście muzycznego 
mecenatu biskupa Franza Ludwiga i informacji płynących z jego testamentu, które wymagają szczegółowych 
i interdyscyplinarnych badań kontynuowanych przez autorów tekstu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest 
zatem analiza informacji pochodzących z odnalezionego źródła, a w szczególności nazwisk muzyków z wro-
cławskiej kapeli biskupiej i zakresu ich umiejętności muzycznych. Pozwoli to uzupełnić dane dotyczące składu 
kapeli z ostatnich lat życia wrocławskiego biskupa i wysunąć hipotezy co do wykonywanego repertuaru, jak 
również posłuży do wstępnej oceny jego muzycznego mecenatu.

Przeprowadzone muzykologiczne analizy materiałów źródłowych dotyczące zmian w orkiestrach mu-
zycznych z rozbudowaną obsadą wykonawczą na dworach europejskich w XVII i XVIII w. wyraźnie wskazują 
na wzrost znaczenia instrumentów muzycznych i tym samym stanowią też pewien punkt odniesienia badań 
nad wrocławską kapelą biskupią12. Ta transformacja widoczna była w końcowych dekadach XVII w. i na 

11 Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, reprint Graz 1969, s. 115; Friedrich Wilhelm Marpurg, Nach-
richt von der Hochfürstlichen Bischöflichen Kapelle zu Breslau, „Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik”, (1754), Bd. 1, 
s. 445–447. W 1754 r. Marpurg opublikował w tym periodyku nazwiska i obsadę kapeli z czasów biskupa Filipa Gotharda Schaff-
gotscha (1716–1795).
12 John Spitzer, Neal Zaslaw, The Birth of the Orchestra. History of an Institution, 1650–1815, Oxford 2004, s. 221–228 (tam dalsza 
literatura przedmiotu).

2. Nazwiska muzyków kapeli biskupiej, testament biskupa Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg
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początku XVIII w. m.in. na dworze elektorskim, później również królewskim w Dreźnie13, landgrafa Ernsta 
Ludwiga von Hessen-Darmstadt (1667–1739)14, na dworze elektora brandenburskiego, a późniejszego króla 
pruskiego Fryderyka I w Berlinie, na dworze cesarskim w Wiedniu czy też na dworze książąt württemberskich 
Friedricha Carla (1652–1698) i od 1693 r. jego bratanka Eberharda Ludwiga (1676–1733) w Stuttgarcie15. 
W prezentowanym zestawieniu (Tabela 1) uwzględniono okres z lat 1671–173116.

Tabela 1. Zmiany w kapelach muzycznych na terenach księstw niemieckojęzycznych w latach 1671–1731: porównanie 
obsady instrumentalnej17

kapele na 
dworach data

obsada instrumentów muzycznych w kapelach
klawiszowe  
i strunowe  
szarpane

smyczkowe dęte  
i perkusyjne

nieziden-
tyfikowane RAZEM

Darmstadt 1671 org, lute 2 vl – 4 8
Berlin 1681 2 org – – 7 9
Stuttgart 1684 2 org vl, vlne ob 6 11
Wiedeń 1685 cemb, theorbe 8 vl/vla, 3 vlc, vla da gam-

ba
fag, cor, 3 trb – 19

Darmstadt 1687 klawisz., lute 7 vl, vla, 2 vla da gamba, 
vlne

ob, fag – 15

Drezno 1691 org 3 vl fag i 2 tr – 7
Drezno 1697 2 org, theorbe 2 vl, 2 vla, vlne 6 ob, 3 fag, 2 

tr, timp
6 26

Berlin 1708 org 6 vl1, 3 vl2, 4 vla, 4 vlc 4 ob, 4 fag – 26
Drezno 1709 2 org, 2 theorbe 6 vl, ob contre, taille, 2 

vla, 5 vlc, cb
2 fl, 4 ob, 2 
fag

– 27

1: Darmstadt
2: Wiedeń

1712 1: klawisz.
2. cemb, theorbe
lute

1: 6 vl, 2 vla da gamba, 
vlne
2: 22 vl/vla, 6 vlc, 2 vlne, 
2 vla da gamba

1: 2 ob, fag
2: 6 ob, 3 fag, 
2 cor, cnto, 3 
trb

1: 11 1: 24
2: 50

Stuttgart 1714 org, lute 9 vl, vlc, vlne, 2 cb 2 ob, fl, 2 cor – 20
Drezno 1728 cemb, 2 theorbe 7 vl, 4 vla, 5 vlc, 4 cb fl, 5 ob, 3 fag, 

2 cor
– 34

Stuttgart 1731 org, lute 10 vl, vlc, vla da gamba, 
vlne

5 ob, fl, fag, 2 
cor, 7 tr, timp

chór chłop. 
(4 os.)

36

Na podstawie tego zestawienia oraz utworów muzycznych skatalogowanych do bazy RISM można za-
uważyć, że organy, lutnia, klawesyn i teorba zazwyczaj były instrumentami realizującymi partie b.c. w kape-
lach wymienionych w tabeli 1. Wśród instrumentów smyczkowych uwagę zwraca przede wszystkim zwięk-
szająca się ilość skrzypiec, które wypierały viole w zespołach, a także podział na partie pierwszych i drugich 
skrzypiec, jak w Berlinie z 1708 r., co stało się później typowym zabiegiem w obsadzie wykonawczej, który 
wykorzystywał w swoich utworach nawet m.in. Johann Sebastian Bach18. Szczególnie interesująco prezen-

13 Por. Moritz Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, Dresden 1861; Alina Żórawska-Witkowska, 
Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997.
14 Był wnukien Georga II – brata wrocławskiego kardynała, por. Ekhart G. Franz, Jürgen Rainer Wolf, Hessen-Darmstadt und seine 
Fürsten im Zeitalter des Barock und Rokoko (1678–1780), [w:] Eva Huber (Hg.), Darmstadt in der Zeit des Barocks und Rokoko, Darm-
stadt 1980, s. 13–19; Joanna Cobb Biermann, Die Darmstadter Hofkapelle unter Christoph Graupner, 1709–1760, [w:] Oswald Bill, 
Peter Ahnsehl (Hg.), Christoph Graupner, Hofkapellmeister in Darmstadt 1709–1760, Mainz 1987, s. 27–72.
15 Samantha Kim Owens, The Württemberg Hofkapelle, c. 1680–1721, Victoria University of Wellington 1995.
16 Dane wykorzystane w Tabeli 1 pochodzą z wymienionych wyżej publikacji.
17 Skróty nazw instrumentów muzycznych podano według nomenklatury przyjętej w RISM, zob. Répertoire International des Sources 
Musicales: Abkürzungen und Bezeichnungen – Abréviations et designations – Abbreviazioni e definizioni – Abbreviations and Designa-
tions, http://docs.rism-ch.org/abbreviations.pdf [dostęp: 15.02.2015].
18 J. Spitzer, N. Zaslaw, op. cit., s. 245–249.

katedra_kaczmarek_galewski_09_DRUK-2.indb   372 2016-08-25   20:17:12



Między katedrą a dworem 373

tuje się kwestia wzbogacania kapel muzycznych o instrumenty dęte, głównie te charakterystyczne dla muzy-
ki francuskiej, a zwłaszcza kompozycji Jeana-Baptiste’a Lully’ego. Wymienić tu można choćby oboje, flety 
traverso czy fagoty. Pod względem liczebności muzyków w kapeli zdecydowanie wyróżnia się dwór cesarski 
w Wiedniu, gdzie w 1712 r. zatrudnionych było 50 muzyków. Wyraźną zmianę przynosi też rok 1694, kiedy 
ówczesny elektor saski i od 1697 r. król Rzeczpospolitej Obojga Narodów August II Mocny połączył mniejsze 
zespoły funkcjonujące oddzielnie na dworze w jedną polską kapelę królewską, tzw. „Königlich Pohlnische 
Capelle”, której skład wskazywał, iż wykonywano wówczas głównie muzykę francuską z charakterystyczną 
pięciogłosową fakturą19.

Zachowane źródła nie pozwalają na prześledzenie losów kapeli wrocławskiego biskupa z całego okresu 
pontyfikatu biskupa Neuburga. Aby jednak poznać zakres wprowadzonych przez niego zmian, należy przy-
wołać kilka znaczących momentów w jej historii od czasu powstania. Początki kapeli sięgają 1661 r., kiedy to 
prepozyt kapituły katedralnej i biskup sufragan Johannes Balthasar Liesch von Hornau (1592–1661) założył 
fundację na mieszkanie, tzw. „Lieschianer-Haus” mieszczące się niedaleko katedry od jej północnej strony, 
aby utrzymywać wykonywanie muzyki w katedrze20. Zespół ten składał się z 12 wikariuszy, których zadaniem 
było wykonywanie muzyki liturgicznej w katedrze. Co ciekawe, fundacja ta jeszcze w 1732 r. utrzymywała 9 
spośród 18 wikariuszy katedralnych. Znacznie jednak ważniejsza była fundacja biskupa Sebastiana Rostocka, 
która w 1668 r. zapoczątkowała działalność kapeli wokalno-instrumentalnej składającej się z kilkunastu osób. 
Nie wiadomo jednak, jaki dokładnie był wówczas skład tego zespołu. Jako pierwszy kapelę katedralną pro-
wadził najprawdopodobniej Ludovicus Bettler, ale nie mamy żadnych informacji na temat tej osoby21. Nieco 
więcej wiadomo o kolejnym kapelmistrzu Urbanusie Scultetusie, który pełnił tę funkcję zaledwie przez dwa 
lata (1675–1677). Scultetus był skrzypkiem, który odznaczał się wysokimi umiejętnościami gry na instru-
mencie i nazywano go nawet „Violista virtuosus” bądź „primus violista excellens”22. Stanowisko kapelmistrza 
do 1681 r. zajmował następnie Johann Melchior Caesar (ok. 1645–1694) pochodzący z Zabern w Alzacji. 
Określany był jako „Ser[vitus] ac Em[inentio] Principis Friderici Ep[is]c[opus] Wrat[islavienses] et Cath[edra-
li] Eccl[easiae] Capellae Magister”, co wskazuje na związki z kardynałem Friedrichem landgrafem heskim23. 
Z tego okresu wiadomo, iż w skład kapeli katedralnej wchodziło dwóch skrzypków, dwóch organistów, ka-
pelmistrz, procuratoris musices oraz po dwóch dyszkancistów, altystów, tenory i basy. Biorąc pod uwagę, iż 
w latach 1675–1677 w kapeli zatrudniony był na pewno jeden skrzypek, a na początku lat osiemdziesiątych 
XVII w. zatrudnionych było dwóch skrzypków, można przypuszczać, że we wcześniejszym okresie, działal-
ności Ludovicusa Bettlera, kapela mogła mieć skład jeszcze skromniejszy lub podobny do tego z 1677 r., ale 
z większą liczbą wiol24. Niewykluczone, że obsada instrumentalna mogła być wówczas zbliżona do prezento-
wanego w zbiorze dziesięciu suit lutniowych Musicalische Taffel-Erlustigung opracowanych na skrzypce, dwie 
wiole i basso autorstwa lutnisty Esaiasa Reusnera mł. i jego kolegi z kapeli dworu Piastów śląskich w Brzegu 
Johanna Georga Stanleya, co sugeruje umieszczona tam dedykacja „dla wrocławskiego biskupa Sebastiana” 
(„Herren SEBASTIAN/ Bischoffe zu Breszlau”)25. Z pewnością chodziło tu o wrocławskiego biskupa Sebastia-
na Rostocka, a charakter wymienionej obsady jest podobny do tej, która funkcjonowała w innych kapelach 
europejskich w tym czasie. Nie wiadomo jednak, czy we wrocławskim zespole katedralnym grał w tym czasie 
sam Esaias Reusner mł.26 Po odejściu Caesara z kapeli funkcję kapelmistrza przejął ówczesny organista katedry 

19 Muzycy z tej kapeli przejeżdżali przez Görlitz i Wrocław, jadąc do Krakowa na koronację Augusta II Mocnego na króla Polski 
w 1697 r., by wzmocnić skład kapeli wawelskiej. Byli to m.in. czterej oboiści z „wiedeńskiej kapeli”: Jean-Baptiste Henrion, Charles 
Henrion, Charles Strinberg i Michele Angelo Valzania. W zespole katedry wawelskiej znajdował się wówczas m.in. polski kompozy-
tor pochodzący ze Śląska (z Rozbarku k. Bytomia) i późniejszy jej kapelmistrz, Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665/1667–1734), zob. 
A. Żórawska-Witkowska, op. cit., s. 71–81.
20 Józef Pater, Wrocławska kapituła katedralna w XVIII wieku. Ustrój – skład osobowy – działalność, Wrocław 1998, s. 154.
21 R. Pośpiech, op. cit., s. 166.
22 H.E. Guckel, op. cit., s. 12.
23 R. Pośpiech, op. cit., s. 167.
24 Ibidem, s. 166.
25 Uppsala, Biblioteka Uniwersytecka, Carolina Rediviva, sygn. Uimtr 23 (dalsze skróty dotycząc sygnatur źródeł muzycznych we-
dług nomenklatury przyjętej w RISM: S-Uu Uimtr 23), Esaias Reusner mł., Musicalische Taffel-Erlustigung, Brieg 1668, po karcie ty-
tułowej.
26 Po śmierci księcia Ludwika legnickiego w 1663 r. Jerzy III brzeski odziedziczył księstwo legnickie. Po jego śmierci, która nastąpiła 
w 1664 r., księstwa brzeskie i legnickie przeszły na własność trzeciego z braci, Chrystiana, który kierował trzema księstwami. Ostatecz-
nie jednak urząd gubernatora regionalnego (Landeshauptman) został przeniesiony z Wrocławia do Brzegu, co w efekcie przyniosło 
w Brzegu rządy biskupa wrocławskiego Sebastiana von Rostocka. Być może Reusner i Johann Georg Stanley liczyli na zatrudnienie 
w tworzonej przez biskupa kapeli katedralnej i dlatego dedykowali mu swój zbiór Musicalische Taffel-Erlustigung w 1668 r. Ostatecznie 

katedra_kaczmarek_galewski_09_DRUK-2.indb   373 2016-08-25   20:17:12



GrzeGorz Joachimiak, arkadiusz muła374

wrocławskiej, a także najprawdopodobniej św. Jakuba w Nysie, Elias Hieronymus Heen, który niestety dość 
wcześnie po tej nominacji zmarł – w 1683 r.27 Z zastąpieniem Heena był jednak problem, ponieważ krótko 
po jego śmierci zmarł również drugi katedralny organista, Ignatius Paulus Neumann, który mógł nadawać się 
na stanowisko kapelmistrza. Funkcja ta, prawdopodobnie tylko tymczasowo, przypadła innemu katedralnemu 
organiście, Franciscusowi Tiburtiusowi Wincklerowi (1650–1706), o którym w bardzo pochlebnych słowach 
wyrażał się wspomniany wcześniej Johann Mattheson: „[…] Winckler po powrocie z Włoch posiadł całkiem 
osobliwą sztukę i przyjemną umiejętność gry zarówno na organach, jak i na klawesynie (Clavier) i został bar-
dzo wysoko oceniony […]” (tłum. GJ)28. Od 1699 r. zespół muzyczny prowadził prawdopodobnie Jacobus 
Franciscus Nolick (zm. 1734), który znany był wcześniej jako śpiewak w Sängerknabe wrocławskiego zespołu, 
a od czasu nominacji na kapelmistrza określany był jako „Vice-Cantor & Capellae Magister”29. Dysponował 
wówczas zespołem składającym się z 17 muzyków, ale co warto zaznaczyć, znalazły się tam po raz pierwszy 
instrumenty dęte. Szczególnym pod tym względem wydaje się rok 1706, gdy funkcję kapelmistrza katedry 
wrocławskiej objął Johann Martin Prantl, który podniósł poziom kapeli. Znaczną poprawę wśród organistów 
zapewniał już wcześniej poza Wincklerem, przyjęty w 1700 r., Johann Heinrich Krause. Wymienione nazwiska 
muzyków: Wincklera, Prantla i Krausego wskazują, że priorytetem dla kapituły katedralnej nie były już tylko 
wysokie umiejętności gry na instrumentach, ale również komponowanie muzyki na wyższym niż dotychczas 
poziomie. Jednym z przykładów takich utworów może być Concertum de S. Josepho „Ad flammas nutrientes” 
a 5 Martina Prantla, przeznaczony na sopran, dwoje skrzypiec, dwa oboje i organy30. Ta skromna obsada była 
dość typowa w repertuarze kościelnym, a coraz większego znaczenia nabierały partie instrumentalne i odcinki 
ritornelowe, ale sam utwór osadzony jest jeszcze w stylu kompozycji siedemnastowiecznych, zwłaszcza partie 
chóralne. Martin Prantl zmarł dość niespodziewanie, prawdopodobnie z powodu zbyt hulaszczego trybu życia, 
i w 1709 r. zastąpił go jego brat, Nicolaus, który pozostał tam prawdopodobnie do 1715 r., ale nie wiadomo, 
jakie były jego dalsze losy31. Zmiany następowały w kapeli dość wolno, stąd mówi się o kryzysie kapeli, bo 
obsada tego zespołu nie zmieniała się przez około 30 lat32. Być może miały na to wpływ liczne wyjazdy biskupa, 
który od 1702 r. pełnił również funkcję biskupa Wormacji. 

Od 1710 r., gdy biskup Neuburg został powołany na stanowisko koadiutora Moguncji, a w 1716 r. na 
elektora Trewiru, jego działania jako mecenasa muzyków spowodowały, iż zabierał wówczas ze sobą w po-
dróż wybranych członków swego dworu. W  zapisach archiwalnych odnajdujemy wiele funkcji, nie tylko 
artystów, ale i  rzemieślników. Wskazują one na preferencje estetyczne i wyrafinowany smak rodziny Neu-
burgów zarówno w  kontekście obowiązującej mody, wyposażania wnętrz, jak i  przysmaków kuchni. Byli 
pośród nich: nadworny perukarz (Hofperückenmacher), cyrulik (Leibbalbier), garderobiany (Guarda Robra), 
cukiernik (Zuckerbäcker), zegarmistrz (Uhrmacher), grawer (Stempelschneider), rzeźbiarz kości słoniowej (El-
fenbeinschnitzer), nadworny rusznikarz (Hofbüchsenmacher), nadworny jubiler (Hofjuwelier), nadworny ma-
larz (Hofmahler), nadworny rzeźbiarz (Hofstatuarius), nadzorca galerii (Galerieinspektor) oraz oczywiście na-
dworni muzycy (Hofmusickern). Po śmierci biskupa Karla Josepha Ignaza Herzoga von Lothringen w 1715 r., 
który pełnił urząd arcybiskupa Trewiru przez pięć lat, kapela muzyczna w Koblencji przeszła pod kuratelę  
biskupa Franza Ludwiga. Często się zdarzało, że wraz z biskupem wyjeżdżały osoby, które potrafiły wykony-
wać kilka z wymienionych specjalności. Najprawdopodobniej wrocławski biskup elektor w tej sytuacji nie 

jednak do śmierci księcia Christiana legnickiego 28 II 1672 r. Reusner pozostał w Brzegu i jeszcze w 1670 r. pojawiło się pierwsze 
wydanie Musicalische Gesellschaffts-Ergötzung. Po śmierci swego brzeskiego mecenasa w 1672 r. Reusner wyjechał ze Śląska i już na 
te ziemie nie powrócił. Zob. Grzegorz Joachimiak, An Unknown Source concerning Esaias Reusner junior from the Music Collection 
Department of Wrocław University Library, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, 11 (2012), s. 97.
27 Rudolf Walter, „Neisse”, [hasło w:] Schlesisches Musiklexikon, s. 497. Rok 1683 to czas, kiedy również Franz Ludwig von Pfalz-
-Neuburg objął biskupstwo wrocławskie i od tego momentu aż do swojej śmierci sprawował władzę jako ordynariusz tej diecezji, 
w tym decydował też, zwłaszcza w początkowym okresie swego pontyfikatu, o fundacji muzycznej kapeli biskupiej.
28 „[…] Er besaß aber dieser Winckler, nach seiner Wiederkunfft aus Welschland, eine gantz sonderbare Art und Annehmlichkeit 
in seinem Spielen, so wohl auf der Orgel, als auf dem Clavier, und wurde sehr hoch geschätzet […]”, por. J. Mattheson, op. cit., 
s. 400; H. E. Guckel, op. cit., s. 55; Rudolf Walter, Kirchenkomponisten der Diözese Breslau im 18. Jahrhundert, „Oberschlesisches 
Jahrburch“, 7 (1991) s. 120.
29 R. Walter, Kirchenkomponisten..., s. 117.
30 Rękopis z tym utworem odpisany w 1717 r., a więc po śmierci kompozytora, przechowywany jest w zbiorach Gabinetu Zbiorów 
Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w ramach depozytu „zbiory wrocławskie”, sygn. PL-Wu RM 4800. Kompozy-
cja ta została wykonana po ok. 300 latach podczas koncertu „Kapelmistrzowie wrocławskiej katedry w XVII–XIX wieku”, który od-
był się w 2008 r. we Wrocławiu.
31 H.E. Guckel, op. cit., s. 16–20.
32 R. Pośpiech, op. cit., s. 172–173.
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dysponował jedną dużą kapelą muzyczną, lecz utrzymywał na stałe kapele o mniejszych obsadach na różnych 
dworach, które wzmacniali muzycy, podróżujący z nim. W 1721 r. można zauważyć znaczny postęp w po-
szerzeniu instrumentarium kapeli, m.in. o  instrumenty dęte, choć i  tak skład tego zespołu nie wskazywał 
na wykonywanie najnowszego wówczas repertuaru, który prezentowany był np. w Wiedniu czy Dreźnie. 
W lipcu tego roku bardzo wystawnie obchodzono święto Jana Nepomucena we Wrocławiu, gdzie na potrzebę 
uroczystego wykonania wybranych kompozycji zebrała się kapela znacznie bardziej rozbudowana, sięgająca 
41 muzyków33. Wsparcia udzielili muzycy z wrocławskich kapel klasztornych: kanoników regularnych, tzw. 
augustianów, znajdujących się najbliżej katedry, premonstratenstów z kościoła św. Wincentego, krzyżowców 
z czerwoną gwiazdą z kościoła św. Macieja, i niewykluczone, że również znajdowali się tam muzycy miejscy. 
Wrocławskim zespołem katedralnym, który nie miał wówczas stałego kapelmistrza, opiekował się Wenze-
slaus Michael Bock (1664–1727) w latach około 1715–1727, a po jego śmierci Andreas Augustinus Specht 
– do1735 r. Obaj nazywani byli „Director Musices” bądź „Director chori”34. Informacje dotyczące obsady 
i liczby instrumentów w wybranych okresach nie tylko w okresie pontyfikatu biskupa Neuburga, ale i kardy-
nała Friedricha von Hessen-Darmstadt oraz biskupa Philippa Gottharda von Schaffgotscha, zostały zebrane 
w poniższej tabeli (Tabela 2).

Tabela 2. Porównanie obsady instrumentalnej w kapelach biskupów wrocławskich

kapela data

obsada
klawiszowe 
i strunowe  
szarpane

smyczkowe dęte  
i perkusyjne

niezidentyfikowane
i inne RAZEM

Wrocław 1677 2 org 2vl –
kapelmistrz, 8 wok.  
(2 × SATB),  
1 (procuratoris musices)

14

Wrocław 1697 2 org 2vl 2 trb, 2 tr kapelmistrz, 7 wok., 1 17
Koblencja 1711 org, lute – – 11 13
Wrocław ok. 1715 org 2 vl, vlne 2 tr, 3 trb 8 wok. 17

1: Wrocław;
2: Koblencja 1721

1: 2 org;
2: org, theorbe
2:

1: –
2: 12 vl, vlne

1: –
2: fl, ob, 2 cor

1: 10 wok.
2: –

1: 12
2: 19

Wrocław
/Moguncja 1728 org 5 vl, vlc cor, fl traverso, 

fag, tr ? 11?

Wrocław 1732 org 2vl, vlc, vlne ob, 2cor, 7tr, fl 
traverso, fag

1 wok, 5+1 koncert-
mistrz + 1 kapelmistrz 21

Wrocław 1754 2 cemb 7 vl, 2vla fl, ob, 2 cor, 2 
fag 8 wok. 25

Na podstawie tych informacji można zauważyć, że liczba muzyków w kapeli w poszczególnych latach 
nie była ani równa, ani nie powiększała się konsekwentnie, co może potwierdzać hipotezę, iż muzycy prze-
mieszczali się do różnych miejsc, a  kapele funkcjonowały równolegle, wspomagane przez podróżujących 
z biskupem muzyków. Wymiana muzyków następowała także pomiędzy biskupią kapelą z Trewiru a kapelą 
w Moguncji35, jak również najprawdopodobniej pomiędzy kapelą biskupa wrocławskiego a jego bratem Car-
lem Philippem, który przebywał w Brzegu i we Wrocławiu na początku XVIII w. Niektóre nazwiska, które 
pojawiają w testamencie biskupa Neuburga dotyczą najprawdopodobniej tych samych osób, które pojawiają 
się w 1723 r. w kapeli palatynackiej Carla Philippa von Pfalz-Neuburg w Mannheimie. Jedną z nich jest 
Stulick, który w zespole biskupim pełnił funkcję koncertmistrza („Concert=Meister Stulick”), co wiadomo 
na podstawie nie tylko zapisu z testamentu36, ale i wzmianki Matthesona w haśle o wrocławskim organiście 

33 H.E. Guckel, op. cit., s. 25–26.
34 R. Pośpiech, op. cit., s. 174.
35 Karl Schweickert, Die Musikpflege am Hofe der Kurfürsten von Mainz im 17. und 18. Jahrhundert, Mainz 1937, [„Beiträge zur 
Geschichte der Stadt Mainz“, 11], s. 24.
36 Zob. przypis nr 6, f. 7r.
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Johannie Georgu Hoffmannie37. Natomiast obecność Stulicka w kapeli Carla Philippa potwierdzają wyniki 
badań Bärbel Pelker wskazujące, iż chodzi prawdopodobnie o Matthäusa Nikolausa Stulicka, o którym wia-
domo niestety niewiele38. Część z jego utworów zachowała się w bibliotekach w Uppsali, Dreźnie, Rostocku, 
Schwerinie i Nowym Jorku (kolekcja rodziny Harrach)39. Są to kompozycje instrumentalne (koncerty i suity) 
przeznaczone na zespół nieprzekraczający siedmiu instrumentów, w których najczęściej podstawą jest tzw. 

37 J. Mattheson, op. cit., s. 115.
38 Por. Robert Eitner, „Stulicke (Stulyck), Matthaeus Nikolaus“, [hasło w:] Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon, Bd. 9, 
Leipzig 1903, s. 321; Bärbel Pelker, The Palatine Court in Mannheim, [w:] Samantha Owens, Barbra M. Reul, Janice B. Stockigt (eds), 
Music at German Courts, 1715–1760. Changing Artistic Priorities, Woodbridge 2011, s. 157.
39 Por. D-Dl Mus.2814-Q-1; D-Dl Mus.2814-Q-2; D-ROu Mus.Saec.XVIII:59|2|2; D-SWl Mus.5337; S-Uu Instr. mus. i  hs. 
59:18; S-Uu Instr. mus. i hs. 19:28; S-Uu Instr. mus. i hs. 19:29; US-NYp JOG 72-29 (vol. 24) za: RISM online: https://opac.rism.
info [dostęp: 2.09.2014].

3. Fragment pierwszej części partii 
pierwszych skrzypiec (vl 1) z  Tria 
A-dur z dopiskiem „di Stulick”
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Kirchentrio wzbogacone o  instrumenty dęte, jak oboje, flety lub fagoty. Jednym z nich jest Trio A-dur na 
dwoje skrzypiec i bc (il. 2 i 3)40.

Stulick został określony przez Davida Lasockiego jako kompozytor czeski, który w części 3 Concerto C-
-dur wykorzystywał elementy z tradycji polskiego folkloru, znane m.in. z utworów Georga Philippa Teleman-
na41. Z kolei rękopisy Stulicka z drezdeńskiej biblioteki (il. 3) w opinii Poppego zostały spisane przez skryp-
tora z dworu w Stuttgarcie, podobnie jak utwory Giuseppe Antonio Brescianellego42. Wydaje się zatem, że 
Stulick był jednym z tych muzyków, których biskup Neuburg zabierał ze sobą na wyjazdy, stąd należy uznać 
go nie tyle za kompozytora czeskiego, ile działającego w służbie biskupa Neuburga, w tym m.in. na Śląsku. 
Zachowane kompozycje wskazują, iż Stulick był nie tylko wyróżniającym się muzykiem i koncertmistrzem, 
ale i kompozytorem, którego utwory wykonywano na wielu dworach europejskich, w tym również na dworze 
króla polskiego i elektora Saksonii w Dreźnie, gdzie działała wówczas jedna z najlepszych kapel muzycznych 
w Europie. Najprawdopodobniej kompozycje te wykonywano także w biskupich pałacach we Wrocławiu 
i w Nysie, co stawia pielęgnowane tam tradycje muzyczne i świadomość stylistyczną nowoczesnego repertu-
aru kapelmistrza na podobnym poziomie artystycznym, jak na innych dworach zachodniej Europy. Według 
zapisu w testamencie kapelmistrzem kapeli przed śmiercią biskupa Franza Ludwiga był Teckler („Capellen 
Meister Teckler”)43. Niewykluczone, że sprawował on funkcję kapelmistrza katedry wrocławskiej po Nikolau-
sie Prantlu, a przed Johannem Georgiem Clementem (ok. 1709/1715 r., a przed 1735) w okresie, będącym 
„białą plamą“ na mapie kapelmistrzów wrocławskiej katedry44.

Do ciekawych muzyków z tej kapeli należeli też bracia Schwachaffer, których nazwisko bywa różnie zapisy-
wane w  źródłach (Schachhofer, Schwachhofer, Schwaghoffer, Schwachhöfer, Schwachhofen, Schwachhoffer, 
Schwachhöffer, Schwachhoffen). Wspomniał o nich również Mattheson, który napisał, że byli ważnymi muzy-
kami zespołu elektora Moguncji i Trewiru i wrocławskiego biskupa, należącymi do grona wirtuozów45. Wspo-
mina o nich Eitner w swoim leksykonie, w którym odsyła również do pracy Lorenza Christopha Mizlera46. Zna-
ny osiemnastowieczny teoretyk muzyki wymienił muzyków z kapeli w Moguncji z okresu po śmierci biskupa 
Neuburga – z 1742 r. i wskazuje na imiona braci, a także być może innych członków tej muzykalnej rodziny:

„Concertmeister Herr Ignatius Schwachhoffer aus Maynz,
Herr Joseph Schwachhoffer Violonceltist aus Maynz,
Herr Andreas Schwachhoffer Violinist, aus Maynz,
Herr Antonius Schwachhoffer, Violinist, der frey vorhergehenden Herrn Schwachhöffer Bruder,
Sängerin Frau Maria Theresia Schwachhöfferin, Altistin aus Würzburg“ (nie wiadomo jednak, czy była 

spokrewniona z którymś z wymienionych braci)47. 

W kapeli wrocławskiego biskupa grało trzech braci: „3 Musicis Schwachaffer […]“ (il. 2). O imionach 
dwóch z nich dowiadujemy się ze strony następnej testamentu biskupa elektora, gdzie zapisano, że Ignaz 
i Andreas mieli otrzymać dodatkowe pieniądze za wyjazdy, każdy po 50 Reichstalarów („dem Ignatz und 

40 Trio. | co Violino e Basso. | 3. St:[immen] | Del Sig.r Stulick. | di Stulick, sygn. D-Dl Mus.2814-Q-1 (RISM ID no.: 212001689), 
dostęp online: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/15404/1/cache.off [dostęp: 2.09.2014]; Gerhard Poppe et al. (Hg.), 
Schranck No: II. Das erhaltene Instrumentalmusikrepertoire der Dresdner Hofkapelle aus den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts, 
Beeskow 2012, [„Forum Mitteldeutsche Barockmusik”, 2], s. 130, 227.
41 Por. US-NYp JOG 72-29 (vol. 24) (RISM ID no.: 000108994); Michael Schneider, „Neue” Musik für Blockflöte! – Die Schätze 
des Grafen Harrach, „Tibia”, 35 (2010), H. 3, s. 199–213; David Lasocki, The Recorder in Print: 2010. What’s Been Written about the 
Recorder in other Publications around the World, „American Recorder”, 53 (maj 2012) nr 3, http://www.americanrecorder.org/docs/
ARmay12body.pdf (dostęp: 22 II 2015), s. 16-17. Nie można wykluczyć, że na styl kompozycji Stulicka istotnie, mogły mieć wpływ 
utwory G. Ph. Telemanna, który przebywał na Śląsku w okresie 1705–1708, a w późniejszym czasie jego utwory były bardzo popu-
larne tak w samym Wrocławiu, jak i w wielu miejscowościach na Śląsku, por. Hubert Unverricht, Georg Philipp Telemanns Einfluß 
auf schlesische Musiker und Komponisten, [w:] Edward Białek, Łukasz Bieniasz (Hg.), Hereditas Culturalis Soraviensis. Beiträge zur Ge-
schichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur, Dresden 2010, s. 129–150; Tatiana Shabalina, Textfunde in Sankt Petersburg: Unbekanntes 
Passionsoratorium von Telemann aus dem Jahr 1731, „Mitteilungsblatt der Telemann-Gesellschaft in Magdeburg“, 26 (2012) s. 25–35.
42 Schranck No: II…, s. 227.
43 Zob. przypis nr 2.
44 H.E. Guckel, op. cit., s. 22–31.
45 J. Mattheson, op. cit., s. 115.
46 R. Eitner, op. cit., Bd. 9, s. 103.
47 Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek oder Gründliche Nachricht nebst unparthenischen Urtheil von alten und neuen Musikalischen 
Schriften und Buchern… , Bd. 2, T. 4, Leipzig 1743, sygn. egz. D-Mbs 6909088 Mus.th. 2319-2, s. 122–124.
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Andr. Schacofer [Schachofer] zur hinaus Reise, ieden 50 rtl. | 150“)48. Podana całkowita suma 150 talarów 
sugeruje, iż nie tylko dwóch, ale trzech braci Schwachaffer miało otrzymać podobną kwotę zwrotu pieniędzy 
za wyjazdy, tak jak w trójkę zostali wymienieni przy określeniu odprawy („3 Musicis Schwachaffer | zweÿ 350 
Rtr und Einer 300 … 1000“). Potwierdza to, iż również Ci muzycy należeli do grona najlepszych artystów, 
których biskup Neuburg chętnie widział na swoich dworach na Śląsku i w Nadrenii-Palatynacie. Zachowało 
się też kilka kompozycji sygnowanych nazwiskiem Schwachhofer, w tym jeden rękopis autorstwa Johanna 
Ignaza z 1724 r., „Joann Ignatij Schwachhofer“, którego proweniencja wskazuje na kapelę wrocławskiego 
klasztoru kanoników regularnych na Piasku („S. Jacobus in Arena“): Aria Pro Passione | a. 2. voc: 2 vv: et B: | 
Alto Primo | Secundo | Violino Primo | Secundo | et | organo | Auth: Joann Ignatij Schwachhofer [dodane później: 
Chori S: Jacobi | 1724]49. Utwory kapelmistrzów katedry wrocławskiej tworzone z myślą o przeznaczeniu dla 
kapeli biskupiej wielokrotnie pojawiały się też w repertuarze kapeli pobliskiego klasztoru kanoników regu-
larnych na Ostrowie Tumskim, jak również wykonywano je w kolegiacie św. Krzyża i św. Bartłomieja i wielu 
innych kapelach na Śląsku, np. cystersów z Krzeszowa i bożogrobców z Nysy. Były to utwory kapelmistrzów 
wrocławskich Johanna Georga Clementa, Martina i Nicolausa Prantlów oraz innych kompozytorów. Tym 
samym jest to bardzo prawdopodobne, że aria Weil du willst nach Ehren streben autorstwa Johanna Igna-
za Schwachhofera była wykonywana w okresie wielkanocnym nie tylko przez kapelę biskupią w katedrze 
wrocławskiej, Nysie, Moguncji czy Trewirze, ale też przez inne kapele muzyczne. Johann Ignaz Schwachhoffer 
był skrzypkiem i koncertmistrzem50, a umieszczona data „1724“ na karcie tytułowej rękopisu, wprawdzie 
dodana inną ręką, sugeruje czas sporządzenia kopii utworu (il. 4)51.

Zachowały się również utwory sygnowane wyłącznie nazwiskiem Schwachhofera. Sonata E-dur na dwoje 
skrzypiec, basso i cembalo prawdopodobnie jest autorstwa jednego z braci Schwachhofer: Andreasa lub Anto-
niusa52. Utwór skopiowany przez Johanna Gottlieba Morgensterna (1687–1763) zachował się w drezdeńskiej 
bibliotece i zawiera dopiski skrzypka i kapelmistrza drezdeńskiej kapeli Johanna Georga Pisendela wskazu-
jące, iż wykonywał tę kompozycję. Datowana jest na około 1725–1735 r.53 Jednak szczególnie ciekawe są 
informacje, które zostały zamieszczone na głosie Cembalo. Dopiski „senza organo“ i „con organo“ sugerują, 

48 Zob. przypis nr 2, f. 7v.
49 Sygnatura rękopisu muzycznego: PL-Wu RM 6297 (RISM ID no.: 300511808).
50 K. Schweickert, op. cit., s. 25.
51 Kwestia datowania tej kompozycji pozostaje do zbadania i wymaga oddzielnego studium analitycznego, stąd została w niniejszym 
artykule wyłącznie zasygnalizowana.
52 Trio Sonata Schranck No: II. | 23. Fach 42. Lage. | No: 1.) Trio. | co V.no e Basso 6. St:[immen] | Del Sig.r Schwachhofer, sygn. D-Dl 
Mus. 2805-Q-1 (RISM ID no.: 212003074).
53 Schranck No: II. Das erhaltene Instrumentalmusikrepertoire…, s. 131, 198–199; RISM ID no.: 212003074, online: http://digital.
slub-dresden.de/werkansicht/dlf/18671/1/cache.off (dostęp: 05.01.2014).

4. Johann Ignaz Schwachhofer, Aria Weil du willst nach Ehren streben
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iż oprócz wymienionych instrumentów w wykonaniu uczestniczyły również organy. Niewykluczone zatem, 
że Schwachhofer napisał ten utwór z myślą o wykonaniu go w kościele. Natomiast w przypadku kapeli drez-
deńskiej kompozycja najprawdopodobniej była wykonywana w dworskim kościele katolickim (Hofkirche). 
Świadczy to zatem już nie tylko o świadomości kompozytora i  jego umięjętnościach jako wykonawcy, ale 
o recepcji tej twórczości w osobie m.in. J.G. Pisendela – jednego z czołowych skrzypków i kapelmistrza kró-
lewskiej kapeli drezdeńskiej (il. 5).

Utwory braci Schwachhofer musiały cieszyć się popularnością, gdyż kilka ich kompozycji zostało również 
wydanych drukiem54. Potwierdza to katalog tematyczny Breitkopfa, w którym wymienione utwory zawierają, 
niestety wyłącznie, nazwisko kompozytora. Prawdopodobnie chodzi tu o wiolonczelistę Josepha Schwachhof-
fera, gdyż utwory te zostały umieszczone w części z kompozycjami na wiolonczelę: „Solo da SCHWACHOF-
FER. a Violone. e B.“ i „6 Trii da SCHWACHHOFFER. a Violoncello. Violino e B.“ 55

Po śmierci biskupa Neuburga część muzyków przeniosła się do innych kapel dworskich, a część pozostała 
na dworze w Moguncji. Bracia Schwachhofer znaleźli się na dworze kurfürsta Philippa Carla von Eltz56. W testa-
mencie Franza Ludwiga rzadko wymieniane są imiona muzyków, ale pozostałe źródła dotyczące działalności tych 
muzyków w innych niż kapela Neuburga wielokrotnie pozwalają na pełniejszą identyfikację (Tabela 3):57585960

Tabela 3. Zestawienie nazwisk muzyków i kompozytorów, którzy należeli do kapeli muzycznej biskupa Neuburga

l.p. nazwisko i imię 
muzyka

muzycy z kapeli  
bpa elektora  

f. l. von pfalz-neuburg57

muzycy z kapeli 
bpa elektora 

f. l. von pfalz- 
-neuburg 

u j. matthesona58

muzycy kapeli 
elektorskiej 

philippa carla 
von eltz 

w moguncji59

muzycy z kapeli 
w moguncji 

wg musicalische 
bibliothek l. mitzlera 

z 1742 r.60

1. Andrexer
waltornista
„Waldthornisten Andrexer” 
[z odprawą 500 talarów]

– – –

54 Wspomina o tym również Eitner w swoim leksykonie, zob. R. Eitner, „Schachhofer, A.”, op. cit., Bd. 8, s. 462.
55 Barry S. Brook, The Breitkopf Thematic Catalogue. The Six Parts and Sixteen Supplements 1762–1787, New York 1966, szp. 723, 
786.
56 K. Schweickert, op. cit., s. 26–29.
57 Jeśli nie zaznaczono inaczej, nazwiska muzyków pochodzą z  testamentu Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg, BUWr., op. cit., 
f. 7r-9r.
58 J. Mattheson, op. cit., s. 115.
59 K. Schweickert, op. cit., s. 26–29.
60 L. Mizler, op. cit. , Bd. 2, cz. 4, Leipzig 1743, s. 122–124.

5. Johann Ignaz Schwachhofer, Sonata E-dur na dwoje skrzypiec, basso, cembalo i organy
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l.p. nazwisko i imię 
muzyka

muzycy z kapeli  
bpa elektora  

f. l. von pfalz-neuburg57

muzycy z kapeli 
bpa elektora 

f. l. von pfalz- 
-neuburg 

u j. matthesona58

muzycy kapeli 
elektorskiej 

philippa carla 
von eltz 

w moguncji59

muzycy z kapeli 
w moguncji 

wg musicalische 
bibliothek l. mitzlera 

z 1742 r.60

2. Biernatski, 
Franciszek Józef61

przyboczny muzyk i lokaj 
biskupi polskiego
pochodzenia. Przybył do
Nysy ze Szwabii, 
wzmiankowany w źródłach 
w 1720 roku jako biskupi 
„Hoff- Musicus” oraz 
przyboczny lokaj [„Lieb – 
Laqueÿ”]62

– – –

3. Burwitz – Burwitz – trębacz – –

4. Dennhoffer
kalikant
„Calcant”
[z odprawą 130 talarów]

– Dönhöffer – 
kalikant

Jacob Dennhöffer – 
kalikant

5. Exner Gotthard
basista
„Bassist Gotthard Exner” 
[z odprawą 300 talarów]

– – –

6. Fleck trębacz
[z odprawą 250 talarów] – – –

 7. Holdt Frey
oboista
„Hautboist Frey Holdt” 
[z odprawą 350 talarów]

–

Gerhard 
Freyhold – 
oboista (w służbie 
dworskiej do 
1791 r.)

Gerhard Freyhold – 
oboista

 8. Jacob Paul, zu 
Mayntz

tenor (wokalista)
„Tenorist Paul Jacob zu 
Mayntz” [z odprawą 200 
talarów]

–

Paul Jacobi 
– tenor (brak 
w kapeli już 
w 1745)

Paul Jacobi – 
tenor i wiolonista 
(„Tenorist und 
Violonist”)

 9. Lange trębacz
[z odprawą 250 talarów] –

Jacob Lang 
(Langer) – 
trębacz

Jacob Lomger – 
trębacz

10. Lindmau trębacz
[z odprawą 250 talarów] – – –

11. Mainzin 
Cantatrix

wokalista?
„Cantatrix Mainzin” 
[z odprawą 300 talarów]

– – –

12. Matern Johannes
trębacz
z Trewiru na dworze 
w Nysie63

– – –

13. Maÿer
fagocista
„Fagotist Maÿer” [z odprawą 
300 talarów]

Meyer – fagocista Michael Meyer – 
fagocista

Michael Mayer – 
fagocista

61 Artysta sprawował na dworze biskupim równocześnie funkcję lokaja w pałacu w Nysie. Takie praktyki godzenia wykonywanego 
zawodu z  innymi obowiązkami u  boku chlebodawcy nie były pośród artystów biskupich czymś odosobnionym. Analogicznie 
nadworny malarz biskupa, Johann Claessens z Antwerpii odnotowywany jest w źródłach od 1694 r. jako kamerdyner. Zasiadał on 
ponadto w radzie miejskiej w Nysie, por. Arkadiusz Muła, Johann Claessens z Antwerpii. Nadworny malarz biskupa Franciszka Ludwika 
von Neuburg, „Dzieła i Interpretacje”, 7 (2002), s. 37–54.
62 Wrocław, Archiwum Archidiecezjalne, Księga ślubów parafii św. Jakuba w Nysie (1675–1745), sygn. 303 (z dnia 27 XI 1720).
63 Ibidem (z dnia 16 II 1724).
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l.p. nazwisko i imię 
muzyka

muzycy z kapeli  
bpa elektora  

f. l. von pfalz-neuburg57

muzycy z kapeli 
bpa elektora 

f. l. von pfalz- 
-neuburg 

u j. matthesona58

muzycy kapeli 
elektorskiej 

philippa carla 
von eltz 

w moguncji59

muzycy z kapeli 
w moguncji 

wg musicalische 
bibliothek l. mitzlera 

z 1742 r.60

14. Neugebauer trębacz
[z odprawą 250 talarów] –

Michael 
Neugebauer 
(na dworze 
prawdopodobnie 
do 1771) – 
trębacz

Joh.[ann] Michael 
Neugebauer – trębacz

15. Quiel
instrumentalista?
„Musicus Quiel” [z odprawą 
250 talarów]64

– – –

16. Richter trębacz
[z odprawą 250 talarów)65 – Caspar Richter – 

trębacz
Joh.[ann] Caspar 
Richter – trębacz

17. Röber Pancratius –

Pancratius Röber 
– jego ojciec 
był waltornistą 
i świetnym 
lutnikiem 
skrzypiec

– –

18. Schaffel
nadworny organista
„Hoff Organist Schaffel” 
[z odprawą 350 talarów]

–
Michael Scheffel 
– organista 
i oboista

Joh.[ann] Michael 
Scheffel – organista

19. Schwachaffer

skrzypkowie 
i wiolonczelista/gambista?
„3 Musicis Schwachaffer” 
[z odprawą: dwóch po 350 
talarów i jeden 300 talarów; 
łącznie 1000 talarów]

„vier Gebrüder 
Schwachhofen” 
– najstarszy 
koncertmistrzem, 
a drugi 
wiolonczelistą

Ignaz 
Schwachhoffer 
– koncertmistrz; 
Anton 
Schwaghoffer 
(dopiero 
w 1737  . 
przyjęty); 
Andreas 
Schwaghoffer; 
Joseph 
Schwaghoffer – 
gambista

Ignatius 
Schwachhoffer – 
koncertmistrz; Joseph 
Schwachhoffer 
– wiolonczelista; 
Andreas 
Schwachhoffer – 
skrzypek; Antonius 
Schwachhoffer 
– skrzypek (brat 
pozostałych trzech)

20. Schwobolden
instrumentalista?
„Schwobolden” [z odprawą 
400 talarów]

–

Paul Swoboda 
– waltornista 
i wiolonczelista 
(zm. 1762)

Paul Snovada – 
wiolonczelista 
z Czech

21. Stulick
koncertmistrz-skrzypek
„Concert = Meister Stulick” 
[z odprawą 400 talarów]

Stulick – –

22. Stiz
instrumentalista?
„Musicus Stiz” [z odprawą 
200 talarów]

– – –

23. Teckler
kapelmistrz
„Capellen Meister Teckler” 
[z odprawą 400 talarów]

– – –

64 Niewykluczone, że chodzi o organistę z Niemczy (niem. Nimptsch) Johanna Heinricha Quiela, który był nauczycielem organisty 
Johanna Georga Hoffmanna, por. J. Mattheson, op. cit., s. 110.
65 Por. H.E. Guckel, op. cit., s. 23–27 (grał na clarino i quartubie); R. Pośpiech, op. cit., s. 348.
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l.p. nazwisko i imię 
muzyka

muzycy z kapeli  
bpa elektora  

f. l. von pfalz-neuburg57

muzycy z kapeli 
bpa elektora 

f. l. von pfalz- 
-neuburg 

u j. matthesona58

muzycy kapeli 
elektorskiej 

philippa carla 
von eltz 

w moguncji59

muzycy z kapeli 
w moguncji 

wg musicalische 
bibliothek l. mitzlera 

z 1742 r.60

24. Triffoli
grający na rogu?
„Triffoli Jäger Demo” 
[z odprawą 100 talarów]

– – –

25. Wipinion trębacz
[z odprawą 250 talarów] – – –

26. Wolff
flecista (traverso)
„Flaute Traversist Wolff” 
[z odprawą 300 talarów]66

Wolff „excellirte 
auf der Querflöte”

Wolffgang Wolff 
– flecista traverso

Wolfgang 
Wolf – flecista 
(„Querflötist”)

Z powyższego zestawienia można zauważyć, że spośród 24 nazwisk muzyków wymienionych w testa-
mencie biskupa elektora Franza Ludwiga aż 11 z nich pozostało na dworze w Moguncji. Wynika stąd, iż 
dzięki wysokiej pozycji politycznej i muzycznej fundacji biskupa elektora wielu doskonałych muzyków, jak 
np. bracia Schwachhofer, znalazło się w jego kapeli i muzykowało również na Śląsku, zapewne we Wrocła-
wiu i w Nysie. 

Odnaleziony testament biskupa elektora Franza Ludwiga von Pfalz-Neuburg jest jedynym znanym 
obecnie źródłem pozwalającym wskazać być może pełną obsadę kapeli muzycznej, a przede wszystkim 
zidentyfikować jej skład osobowy z imienia i nazwiska. Dotychczas z okresu działalności biskupa Neubur-
ga, poza pojedynczymi osobami głównie z zespołu wokalnego, personalia muzyków z tej kapeli nie były 
znane. Dzięki odnalezionej liście muzyków możliwe jest też ukazanie powiązań artystów działających we 
wrocławskim zespole muzycznym, ale i w innych kapelach europejskich, a w wielu przypadkach szcze-
gólnie bliskich relacji pomiędzy Wrocławiem i Moguncją ze względu na obecność wybranych muzyków 
w życiu muzycznym obu dworów biskupa elektora, a najprawdopodobniej również na wymianę repertuaru 
muzycznego pomiędzy tymi ośrodkami. Dotyczyło to najprawdopodobniej również kapel działających 
na dworach rodzeństwa wrocławskiego biskupa, m.in. jego siostry Jadwigi Elżbiety Amalii w pobliskiej 
Oławie (żony Jakuba Sobieskiego – syna króla Jana III i Marii Kazimiery), Carla Philippa (Wrocław–
Mannheim), z którym związana była m.in. słynna rodzina lutnistów Weissów ze Śląska, w tym czasowo 
Silvius Leopold, późniejszy najsłynniejszy lutnista doby baroku, a także innych zespołów, jak np. kapeli 
drezdeńskiej. Autorzy artykułu powiązali też kilku muzyków-kompozytorów z wrocławskiej kapeli bisku-
piej z wybranymi utworami muzycznymi zachowanymi w rękopisach z różnych bibliotek europejskich, 
w tym także z kolekcji śląskich muzykaliów, co pozwala poznać materiał wykonywany prawdopodobnie 
również w  samej katedrze wrocławskiej. Na szczególną uwagę zasługują z  pewnością utwory zarówno 
braci Schwachhoferów, jak i koncertmistrza Stulicka, które wskazują na ich wysokie umiejętności gry na 
skrzypcach. Dzięki odnalezionemu spisowi muzyków z testamentu biskupa Franza Ludwiga von Pfalz-
-Neuburg kontynuowanie badań nad jego mecenatem artystycznym ułatwi dalsze poznawanie repertuaru 
i praktyki wykonawczej biskupiej kapeli oraz roli jego kosmopolitycznego mecenatu artystycznego, który 
bardzo wyraźnie zaznaczył się również na gruncie muzycznym. Potwierdzają to słowa samego Johanna 
Matthesona, iż kapela ta miała szczęście pozyskania dużej ilości wirtuozów67.61

Autorzy i źródła ilustracji

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. II 68 (fot. Dariusz Galewski): 1; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział 
Rękopisów, karta tytułowa i f. 7r: 2; Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (dostęp online 
na stronie biblioteki cyfrowej SLUB): 3–5

66 Por. Carl Julius Adolph Hoffmann, Die Tonkünstler Schlesiens, Breslau 1830, s. 471; R. Pośpiech, op. cit., s. 362.
67 „Bey zweimahliger Anwesenheit Ihro Churfürstl. Durchl. von Trier und hernach von Maintz, so zugleich Bischof von Breßlau war, 
hatte das Glücke, mit den meisten Virtuosen von höchst dessen zahlreichen Capelle, bekannt zu werden”, J. Mattheson, op. cit., s. 115.
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Between cathedral and court – musicians in the service of  
Prince-Bishop Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg
abstract

The last will of Prince-Bishop Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, unknown until now, reveals significant information as regards his 
artistic patronage, especially involving the bishop’s musical ensemble. Names of musicians can be found there along with information 
on their musical skills. These details enable identification of musicians and composers known from other ensembles after Bishop 
Neuburg’s death. Based on the research the authors of the article indicated that in the group of musicians of the bishop’s ensemble 
there were highly valued composers and instrumentalists, whose works survived in both court and church collections. Particularly in-
teresting are manuscripts in Silesian collection of musical scores, especially Wrocław collection in Warsaw, which were also presented 
in the article. These compositions can be presently seen as examples not only of the ensemble repertoire, but also of the presence of 
the musicians-virtuosos in Wrocław and presumably in Nysa and other residences of Prince-Bishop Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. 
The article also mentions other members of the bishop’s retinue as well as people who were not named in the last will but probably 
had connections with the court of Bishop Neuburg in Nysa and other places. According to the source found by the authors the mu-
sicians were in constant journeys with their patron, who in a distinct and refined way marked Silesia, especially Wrocław and Nysa, 
on a musical map of Europe during his pontificate and political career.
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