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WSTĘP 

W niniejszej rozprawie zajmuję się rolą instrumentu, jako źródła inspiracji dla organisty 

w sztuce stylowej improwizacji i historycznie zorientowanej praktyce wykonawstwa organo-

wej muzyki symfonicznej francuskiego kręgu kulturowego drugiej połowy XIX wieku. Praca 

ta jest teoretycznym rozwinięciem własnych interpretacji artystycznych zaprezentowanych 

na płycie CD pt. „Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku” nagranej na potrzeby niniej-

szego przewodu doktorskiego w czerwcu 2018 r. na organach bazyliki Najświętszej Maryi 

Panny Licheńskiej w Licheniu Starym. 

Niniejsza rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii.  

W pierwszym rozdziale opisuję kontekst społeczno-kulturowy, który charakteryzował wiek 

XIX, aby na tym tle przedstawić rozwój romantycznych idei i prądów w muzyce ze szczegól-

nym uwzględnieniem zmian w europejskim budownictwie organowym, jakie dokonały się 

na przestrzeni epoki. Przedstawienie sylwetki Aristide’a Cavaillé-Colla (1811-1899), jako klu-

czowej postaci symfonicznego budownictwa organowego we Francji, stanowi wstęp do opisu 

charakterystyki, cech i ewolucji organów symfonicznych na przykładzie wybranych dzieł tego 

organmistrza. Owe cechy oraz zmienność tych cech w czasie stanowią podstawowe pole, 

na którym będę rozważał w dalszym przebiegu pracy pojęcie inspiracji płynącej z instrumentu, 

którym dysponuje wykonawca. Następnie, charakteryzuję instrumenty Cavaillé-Colla, które 

były źródłem inspiracji dla kompozytorów utworów zaprezentowanych na płycie CD, tj. pary-

skie organy w kościołach La Madeleine, Saint-Sulpice i La Trinité, katedrze Notre-Dame oraz 

pałacu Trocadéro.  

W rozdziale drugim analizuję – m.in. pod kątem zjawisk opisanych w rozdziale pierwszym – 

organy bazyliki licheńskiej, na których zostało nagrane dzieło artystyczne. Organy bazyliki li-

cheńskiej zostały wybudowane według idei francuskiego symfonizmu – z udoskonaleniami 

technicznymi, jakie przyniósł wiek XX – w latach 2002-2007 przez firmę „Zakłady Organowe 

Zych” według koncepcji brzmieniowej prof. Andrzeja Chorosińskiego. Wybór instrumentu 

do nagrań na potrzeby opisywanego tutaj dzieła artystycznego nie był przypadkowy. Pełniąc 

obowiązki organisty bazyliki licheńskiej od 2011 r., miałem możliwość poznać to niezwykłe in-

strumentarium zarówno od strony artystycznej – improwizując i interpretując literaturę organową 

w czasie liturgii oraz koncertów, ale także technicznej – sprawując nadzór nad pełną koncertową 

sprawnością tego giganta. Kontakt z tym instrumentem stymulował mnie do pogłębiania wiedzy 

i prowadzenia badań organologicznych szczególnie na polu wielkich organów symfonicznych. 
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Rozdział trzeci – rozpoczynając od opisu podstawowych teorii brzmienia w odniesieniu 

do wzajemnej determinacji instrumentu i dzieła muzycznego – poświęcam zjawisku inspiracji 

w ogólności, jej definicji i analizie jej źródeł. Wyodrębniam i opisuję cechy organów, jako in-

strumentu muzycznego, które mogą stanowić inspirację dla organisty. Następnie, omawiam 

zjawisko stylowej improwizacji (definicje, rodzaje, metody nauki, rolę w XIX-wiecznej prak-

tyce liturgicznej) oraz sztukę interpretacji literatury organowej charakteryzując style wykonaw-

cze kompozytorów, których utwory zaprezentowałem na płycie CD. 

Rozdział czwarty, jako kluczowy dla całej rozprawy, stanowi opis dzieła artystycznego w po-

staci własnych interpretacji „Sortie – Grand-Chœur” z op. 122 nr 8 Louisa Jamesa Alfreda 

Lefébure-Wély’ego, „Prière et Berceuse” op. 27 Alexandre’a Guilmanta, „Marche Pontificale” 

z I Sonaty d-moll Jacques-Nicolasa Lemmensa i „III Chorału a-moll” op. 40 Cesara Francka 

oraz cyklu improwizacji w formie symfonii organowej w duchu tej epoki. Dokonuję w tym 

rozdziale analizy formalnej nagranej literatury pod kątem charakteru i dynamiki brzmienia osią-

gniętych w drodze kompromisu registracyjnego pomiędzy ideałem brzmieniowym – określo-

nym bardziej lub mniej dokładnie – przez kompozytorów oraz własnymi inspiracjami płyną-

cymi z organów licheńskich, a także środków ekspresji, dynamiki, agogiki i artykulacji. Z kolei 

improwizacje omawiam pod kątem formalnym, a przede wszystkim pod kątem inspiracji, jakie 

przyświecały mi przy tworzeniu tych utworów uwypuklając relacje występujące między pomy-

słami a potencjalnymi i wykorzystanymi sposobami ich realizacji na licheńskim instrumencie.  

Rozprawę zwieńcza zakończenie syntetyzujące wnioski z czterech rozdziałów, bibliografia za-

wierająca pozycje książkowe wraz z artykułami naukowymi, nagraniami i źródłami interneto-

wymi, z których korzystałem podczas przygotowywania niniejszej pracy oraz spis tabel. Ostat-

nim elementem jest streszczenie pracy w języku angielskim. 
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ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA BRZMIENIOWA 

INSTRUMENTÓW ARISTIDE’A CAVAILLÉ-COLLA 

NA TLE MUZYCZNYCH TRENDÓW EPOKI 

Nim przejdę do omawiania kwestii ściśle związanych z organami i muzyką organową, nakre-

ślę wcześniej kontekst historyczny i kulturowy końca XVIII, XIX i początków XX wieku, 

na tle których pojawiła się i rozwijała idea organów symfonicznych, których twórcą był Ari-

stide Cavaillé-Coll.  

KONTEKST HISTORYCZNO-KULTUROWY: ROMANTYZM 

Wiek XIX jest w swych zjawiskach i tendencjach skrajnie zróżnicowany, nierzadko nazna-

czony współobecnością przeciwstawnych prądów. Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) 

oraz tzw. „wojny Koalicji” (1799-1815) prowadzone przeciwko Francji pod rządami Napole-

ona Bonaparte (1769-1821) przeorały społeczny porządek Europy i odbiły się szerokim echem 

we wszystkich aspektach życia nie tylko mieszkańców kraju nad Loarą. Kongres Wiedeński, 

zwołany w latach 1814-1815 w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych, miał wypraco-

wać nowe zasady ładu społeczno-politycznego. Po okresie chwilowego powrotu do starego po-

rządku i wzmożenia sił konserwatywnych, nastały we Francji kolejne społeczne rewolucje 

w 1830 r. (czerwcowa) i w 1848 r. (Wiosna Ludów), a następnie powszechna demokratyzacja. 

Pod względem gospodarczym i społecznym, szczególnie na terenie Francji i Anglii, był to okres 

industrializacji (wykorzystanie maszyny parowej, rozwój kolei żelaznej, wykorzystanie gazu 

ziemnego, wynalezienie elektryczności) oraz pogłębiania różnic społecznych (umasowienie 

i wzrost nędzy, izolacja i samotność jednostki w anonimowym społeczeństwie przy rosnących 

fortunach przemysłowców). Francja była w XIX wieku największym krajem w Europie, za-

równo pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. 

Na tym tle społecznym kultura, w tym również muzyka, przechodziła istotne przemiany styli-

styczne. Sztuka i muzyka stały się domeną, prócz jak zawsze sfer wysokich, także oświeconego 

mieszczaństwa o bardzo zróżnicowanych ambicjach. Poza dziełami o najwyższej wartości ar-

tystycznej powstawała również muzyka niskich lotów. Rozwój maszyn, które umożliwiły ma-

sową produkcję, spowodował niespotykane do tej pory upowszechnienie instrumentów mu-

zycznych i nut w formie drukowanej. Poza muzykowaniem domowym muzyka kwitła w salo-

nach, salach koncertowych, operach i kościołach (tu z pewnymi przerwami, o czym będzie 
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mowa w dalszej części pracy). Rozwój instrumentów umożliwił rozwój techniki gry, czego 

przykładem może być postać Niccolò Paganiniego (1782-1840) w zakresie skrzypiec czy Fe-

renza Liszta (1811-1886) w zakresie fortepianu. W dziejach muzyki wiek XIX przyjęło się 

określać jednym mianownikiem – stulecia romantyzmu. Mimo, że Ludwig van Beethoven 

(1770-1827) formalnie należy jeszcze do grona wielkich klasyków, to właśnie na gruncie jego 

twórczości orkiestrowej, przejawiającej już wiele cech romantyzmu, następcy zbudowali 

gmach wielkiej romantycznej muzyki symfonicznej w różnych formach i odmianach, w której 

pojawiły się nowe elementy – poetyka i metafizyka; doszło do przesunięcia punktu ciężkości 

z bezosobowej „idei” na emocjonalnie przeżywane „zjawisko”, z chłodnego „rozumu” na go-

rące „uczucie”; zaczęły dominować wyrażanie siebie, subiektywizm i emocje; z kolei zasada 

dynamizmu powodowała przemiany środków wyrazu: struktur, form, technik gry oraz brzmie-

nia, które były widoczne m.in. w nowych instrumentach i rozwoju orkiestry1. 

BUDOWNICTWO ORGANOWE W XIX WIECZNEJ EUROPIE2 

W kontekście wyżej opisanych zjawisk również budownictwo organowe w XIX wieku podle-

gało istotnym przemianom brzmieniowym i konstrukcyjnym w stosunku do instrumentów 

wieku XVIII. Zmiana dominującej estetyki brzmieniowej wymusiła modyfikację palety dźwię-

kowej organów w kierunku stopliwości brzmienia, jego intensywności i głębokości. Z kolei 

idea dynamizmu wymusiła nowe rozwiązania techniczne w postaci szerokiego zastosowania 

szafy ekspresyjnej oraz pneumatycznych udogodnień obsługi traktury rejestrów (umożliwiają-

cych szybką zmianę brzmienia) oraz traktury gry (poprawiającej lekkość pracy klawiatur bez 

względu na ilość uruchomionych rejestrów i połączeń międzyklawiaturowych). Mimo, że wiek 

XIX był okresem wojen narodowych, organmistrzowie poszczególnych narodowości – francu-

scy, angielscy i niemieccy – podróżowali po Europie w poszukiwaniu inspiracji i nowych roz-

wiązań w budownictwie organowym. Każdy krąg kulturowy zachował jednak swą odrębność 

estetyczną mimo wspólnych romantycznych tendencji.  

Przejdę teraz do charakterystyki budownictwa organowego w trzech głównych ośrodkach kul-

turowych XIX-wiecznej Europy, tj., Niemiec, Anglii i Francji. 

                                                 

1 Michels Ulrich, „Atlas Muzyki”, Prószyński i Spółka, Warszawa, 2003, s. 435. 

2 Niniejszy podrozdział został opublikowany w języku angielskim jako artykuł: Szostak Michał, „Romantic 

tendencies in 19th-century organ building in Europe”, w: „The Organ”, No 385, Summer 2018, Musical Opin-

ion Ltd, London, ss. 10-27. 
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Niemcy 

Za pierwszy zwiastun romantyzujących zmian w niemieckim budownictwie organowym uznaje 

się w literaturze przedmiotu instrument (66/4M+P)3 Josepha Gablera (1700-1771) zbudowany 

w bazylice św. Marcina i św. Oswalda w Weingarten w latach 1737-1750, a więc w ostatnich 

latach życia Johanna Sebastiana Bacha4. Jego dyspozycję przedstawia Tabela 1.  

Tabela 1. Dyspozycja organów Josepha Gablera z 1750 r. z bazyliki w Weingarten. 

I. Hauptwerk (C-c3) 

1. Praestant 16’  

2. Principal 8’ 

3. Rohrflaut 8’ 

4. Octav I-II 4’ 

5. Hohlflaut 2’ 

6. Superoctav II 2’+1’  

7. Sesquialter VIII-IX  

8. Mixtur IX-X 2’  

9. Cimbalum XII 1’ 

10. Piffaro V-VII 

11. Trombetten 8’ 

II. Oberwerk (C-c3) 

1. Borduen II-III 16′ 

2. Principal Tutti 8′ 

3. Violoncell I-III 8′ 

4. Coppel 8′ 

5. Hohlflaut 8′ 

6. Unda maris 8′ 

7. Solicinale 8′ 

8. Mixtur IX-XII 4′ 

II Kronpositiv (C-c3) 

1. Octav douce 4′ 

2. Viola II 4′+2′ 

3. Nasat 2′ 

4. Cimbali II 2′+1′ 

III. Echowerk (C-c3) 

1. Borduen 16′ 

2. Principal 8′ 

3. Flauten 8′ 

4. Quintatön 8′ 

5. Viola douce 8′ 

6. Octav 4′ 

7. Hohlflaut I-II 4′ 

8. Piffaro doux II 4′ 

9. Superoctav 2′ 

10. Mixtur V-VI 2′ 

11. Cornet V-VI 1′ 

12. Hautbois 8′ 

IV. Brustpositiv (C-c3) 

1. Principal doux 8’  

2. Flaut douce 8’ 

3. Quintatön 8’ 

4. Violoncell 8’ 

5. Rohrflaut 4’ 

6. Querflaut 4’ 

7. Flaut travers II 4’  

8. Flageolet 2’ 

9. Piffaro V-VI 4’ 

10. Cornet VIII-XI 2’ 

Hauptpedal (C-c1) 

1. Contrabaß II 32′+16′  

2. Subbaß 32′ 

3. Octavbaß 16′ 

4. Violonbaß II 16′+8′ 

5. Mixturbaß V-VIII 8′ 

6. Posaunenbaß 16′ 

7. Bombard 16′ 

8. La force XLIX 4′ 

9. Carillon ped. 2′ 

II/I 

III/II 

IV/III 

IV/I 

I/P 

II/P 

IV/P 

Kronpositiv-Copplung,  

Rückpositiv-Copplung 

Cuculus 

Rossignol 

Tympan 

                                                 

3 W niniejszej pracy stosuję skondensowany sposób zapisu podstawowych parametrów organów zawierający się 

w obrębie nawiasu: pierwsza liczba oznacza ilość głosów realnych w całym instrumencie, liczba przed literą „M” 

oznacza ilość klawiatur manuałowych, a po znaku „+” liczba przed literą „P” oznacza ilość klawiatur nożnych; 

brak cyfry oznacza 1. 

4 Roth Daniel, Pierre-François Dub-Attendi, „The neoclassical organ and the great Aristide Cavaillé-Coll organ 

of Saint-Sulpice, Paris”, Rhinegold Publishing, London 2017, s. 19. 
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11. Vox humana 8’ 

12. Hautbois 4’ 

13. Carillon (ab f) 2’ 

Brüstungspedal (C-f1) 

1. Quintatönbaß 16′ 

2. Superoctavbaß 8′ 

3. Flaut douce 8′ 

4. Violoncellbaß 8′ 

5. Hohlflautbaß 4′ 

6. Cornetbass X-XI 4′ 

7. Sesquialter VI-VII 3′ 

8. Trombetbaß 8′ 

9. Fagottbaß 8′ 

Cymbala 

Źródło: Mayr Johannes, „Joseph Gabler Orgelmacher”, Biberacher Verlagsdruckerei, Biberach 2000. 

Warto jednak zwrócić uwagę na działalność starszego o dwanaście lat organmistrza Michaela 

Englera „syna” (1688-1760) i jego instrument (54/3M+P) wybudowany w latach 1732-1736 

w opactwie cysterskim w Grüssau (pol. Krzeszów, obecnie woj. dolnośląskie)5. Dyspozycję 

tego instrumentu przedstawia Tabela 2.  

Tabela 2. Dyspozycja organów Michaela Englera z 1736 r. z opactwa cysterskiego w Grüssau 

(pol. Krzeszów). 

I. Rückpositiv (C,D-c3) 

1. Principal 8' 

2. Flaut amabile 8' 

3. Flaut allemand 8' 

4. Quintadena 8' 

5. Oktava 4' 

6. Quinta 3' 

7. Superoktava 2' 

8. Sedecima 1' 

9. Mixtur III 1' 

10. Hautbois 8' 

II. Hauptwerk (C,D-c3) 

1. Burdon Flaut 16′ 

2. Quintadena 16′ 

3. Viola di Gambe 16′ 

4. Principal 8′ 

5. Flaut major 8′ 

6. Gemshorn 8′ 

7. Salicet 8′ 

8. Octava 4′ 

9. Nachthorn 4′ 

10. Gemshorn Quinta 3′ 

11. Superoctava 2′ 

12. Mixtura VI 2′ 

13. Cimbel II 

14. Unda maris 8′ 

I/II  

III/II 

III. Brustwerk (C,D-c3) 

1. Principal 8' 

2. Rohrflaut 8' 

3. Flaut traveur 8' 

4. Octava 4' 

5. Flaut minor 4' 

6. Quinta 3' 

7. Superoctava 2' 

8. Quinta 1 1/2' 

9. Sedecima 1' 

10. Mixtura IV 1 1/2' 

11. Trombet 8' 

12. Vox humana 8' 

Pedal (C,D-c1) 

1. Principal 16' 

2. Majorbass 32' 

3. Violonbass 16' 

4. Subbass 16' 

5. Salicional 16' 

6. Quintadena 16' 

7. Octava 8' 

8. Flaut (Spitzflöte) 8' 

9. Gemshornquinta 6' 

10. Superoctava 4' 

11. Mixtura VI 3' 

12. Posaunen Bass 32' 

13. Posaunen Bass 16' 

14. Trombet Bass 8' 

Źródło: Hahn Andreas, „Die Michael-Engler-Orgel in Grüssau (Krzeszów/Polen), Restaurierung und Rekon-

struktion”, w: „Ars Organi”, no 57, 2009, H. 1, ss. 19-31. 

                                                 

5 Hahn Andreas, „Die Michael-Engler-Orgel in Grüssau (Krzeszów/Polen), Restaurierung und Rekonstruktion”, 

Ars Organi 57, 2009, H. 1, ss. 19-31. 
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Mimo, iż instrument Englera jest mniejszy o 12 głosów, to jego założenia brzmieniowe wy-

przedzają Gablera w kwestii zwiastowania romantyzujących tendencji w niemieckim budow-

nictwie organowym. Przykładowo, Rückpositiv Englera zawiera 5 głosów 8-stopowych 

na 10 głosów tej sekcji (tj. 50%), natomiast Brustpositiv Gablera zawiera także 5 głosów 8-

stopowych ale na 12 głosów tej sekcji (tj. 42%)6; z kolei Hauptwerk Englera zawiera 5 głosów 

8-stopowych na 14 głosów tej sekcji (tj. 36%), a Hauptwerk Gablera zawiera 3 głosy 8-stopo-

wych na 11 głosów tej sekcji (tj. 27%).  

Kolejną postacią, która zwiastowała romantyczne tendencje w niemieckim budownictwie or-

ganowym był Abbé Georg Joseph Vogler (1749-1814). Był on wielkim orędownikiem stoso-

wania szaf ekspresyjnych (Schwellwerk), choć początkowo nie spotykał się z zainteresowa-

niem ze strony budowniczych ani organistów. Na bazie swoich oryginalnych założeń brzmie-

niowych, które sam charakteryzował jako system upraszczania, sugerował także obsadzanie 

poszczególnych rodzin głosów (pryncypałowe, języczkowe, smyczkujące, fletowe) w oddziel-

nych sekcjach. Zbudowany w latach 1806-1809 według tych założeń instrument w kościele 

św. Piotra w Monachium zawierał w Manuale I pryncypały i szeroko menzurowane mikstury, 

w Manuale II – pryncypały i wąskomenzurowane mikstury, w Manuale III – głosy języczkowe, 

w Manuale IV – głosy smyczkujące i w manuale V – głosy fletowe7. 

Jednakże za początek integralnej epoki niemieckich organów romantycznych uznaje się rok 1833, 

gdy Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872) ukończył budowę wielkiego instrumentu 

(72/3M+2P) dla kościoła św. Pawła we Frankfurcie8. Organmistrz ten dążył do brzmienia o cha-

rakterze „wielkim i świętym”, co rozumiał przez stosowanie dominującej ilościowo obsady gło-

sów 32-, 16-, 8- i 4-stopowych, ograniczonej ilości wysokobrzmiących mikstur i wysokobrzmią-

cych alikwotów, które zastępował alikwotami o niższym stopażu9. Rolę i wkład Eberharda Frie-

dricha Walckera w niemieckie budownictwo organowe XIX wieku porównuje się do postaci Ari-

stide’a Cavaillé-Colla w kręgu francuskim: obaj, poprzez inteligentną ewolucję i wykorzystanie 

instrumentów poprzedniej epoki, rozwinęli nową, romantyczną estetykę brzmienia10.  

                                                 

6 Nie licząc głosu Carillon. Wliczając Carillon, udział głosów 8-stopowych w ilości głosów sekcji Brustpositiv 

wyniósłby 38%. 

7 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, s. 146. 

8 Ibidem, ss. 148-150. 

9 Ibidem, ss. 150-152. 

10 Ibidem, s. 144. 
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Pod wieloma względami niemieccy budowniczowie organów XIX wieku podążali tą samą drogą, 

którą podążali ich odpowiednicy w Anglii i Francji. Instrumenty były większe niż przedtem 

i funkcjonowały na wyższych ciśnieniach. Wyższe ciśnienia powietrza w wiatrownicach wyma-

gały użycia różnych form wspomagania pneumatycznego, aby uczynić grę łatwiejszą. Stąd zain-

teresowanie niemieckich organmistrzów dźwignią Barkera stosowaną przez firmę Cavaillé-Colla 

we Francji. Inne osiągnięcia mechaniczne w XIX wieku również były podobne do tych we Francji 

i Anglii, m.in. organy niemieckie drugiej połowy stulecia były wyposażone we włączniki obsłu-

gujące stałe kombinacje pneumatyczne, pozwalające organiście dokonywać zmian brzmienia 

w ramach „zaprogramowanych” przez organmistrza stopni (pianissimo, piano, mezzoforte, forte, 

tutti). Pod koniec stulecia kombinacje pneumatyczne były powszechnie stosowane. 

Tak jak adaptacja stosowanej we Francji dźwigni Barkera wpłynęła na niemieckie instrumenty, 

tak samo harmoniczne flety i trąbki Cavaillé-Colla znalazły zastosowanie w niemieckich in-

strumentach drugiej połowy XIX wieku. Nie oznacza to jednak, że niemieckie instrumenty tego 

okresu kopiowały brzmienie organów Cavaillé-Colla. Stanowiły one odrębną, autonomiczną, 

narodową szkołę budownictwa organowego w XIX wieku, tak jak to miało miejsce w XVII 

i XVIII wieku, a niektóre cechy poprzednich epok miały wpływ na myślenie niemieckich bu-

downiczych przez cały okres romantyzmu. Nomenklatura sekcji XIX-wiecznych instrumentów 

niemieckich czerpała ze wzorców epok poprzednich: sekcją główną był Hauptwerk, sekcją po-

mocniczą był Positiv (lub umieszczony na balustradzie pozytyw plecowy, Rückpositiv), sekcją 

zamkniętą w szafie ekspresyjnej był Schwellwerk i dopełniająca całość sekcja nożna, Pedal. 

Dodatkowo w większych instrumentach występowały sekcje Brustwerk, Kronnwerk, Ober-

werk, lub Solowerk.  

Oprócz głosów znanych z epok poprzednich powstał cały szereg głosów nowych lub będących 

modyfikacjami głosów już istniejących (np. Harmonika, Prinzipal amabile, Lieblich Gedeckt). 

Każdy z tych głosów reprezentował określony typ konstrukcji piszczałek, który odpowiadał 

określonej niespotykanej do tamtej pory barwie brzmienia.  

Romantyczne organy niemieckie charakteryzowały się znaczną obsadą głosów 8-stopowych 

umieszczanych w dużych ilościach nawet w ramach pojedynczych sekcji brzmieniowych. 

Jedną z przyczyn dużej różnorodności delikatnych głosów w niemieckich instrumentach była 

dość późna adaptacja szafy ekspresyjnej w sekcji Schwellwerk. Nawet pod koniec XIX wieku 

w niemieckich organach szafa ekspresyjna zawierała jedynie kilka głosów. Stąd właśnie duża 

różnorodność delikatnych głosów – mimo ograniczonego zakresu zastosowania szafy ekspre-
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syjnej – pozwalała na dynamiczne cieniowanie brzmienia, które charakteryzuje muzykę roman-

tyczną. Romantyczne organy niemieckie zawierały bardzo szerokie spektrum brzmieniowe de-

likatnych głosów: od brzmień 32-stopowych aż do delikatnie intonowanych mikstur – często 

z chórem tercjowym11. 

W kręgu niemieckim crescendo realizowano na organach dodając do głosów podstawowych 

po kolei alikwoty, języki i mikstury (lub mikstury i języki), doprowadzając w ten sposób – 

oprócz pożądanej zmiany dynamiki – do istotnych zmian koloru brzmienia. 

Przykładem niemieckiego romantycznego budownictwa organowego jest instrument z katedry 

w Merseburgu (Merseburger Dom) zbudowany przez czołowego niemieckiego organmistrza 

XIX wieku, Friedricha Ladegasta (81/4M+P) – patrz: Tabela 3. Ukończone w 1855 r., tak jak 

pozostałe wielkie instrumenty tego budowniczego, wykorzystują dźwignię Barkera, stosowania 

której nauczył się od Cavaillé-Colla podczas wizyty w Paryżu. Instrumenty Friedricha Ladega-

sta mają pełne, okrągłe brzmienie, typowe dla instrumentów romantycznych. Mimo podo-

bieństw tonalnych i mechanicznych do instrumentów Cavaillé-Colla, są instrumentami zdecy-

dowanie niemieckimi. Dyspozycje Ladegasta, w porównaniu z francuskimi instrumentami tego 

okresu, zawierają zazwyczaj znacznie więcej głosów labialnych jednak mniej językowych12. 

Tabela 3. Dyspozycja organów Friedricha Ladegasta z 1855 r. z katedry w Merseburgu. 

I. Rückpositiv (C-g3) 

1. Bordun 16’ 

2. Principal 8’ 

3. Flauto traverso 8’ 

4. Fugara 8’ 

5. Quintatön 8’ 

6. Octave 4’ 

7. Gedeckt 4’ 

8. Octave 2’ 

9. Mixtur IV 

10. Cornet II-V 

11. Oboe 8’ 

II. Hauptwerk (C-g3) 

12. Bordun (od c) 32’ 

13. Principal 16’ 

14. Bordun 16’ 

15. Principal 8’ 

16. Hohlflöte 8’ 

17. Doppelflöte 8’ 

18. Gemshorn 8’ 

19. Gambe 8’ 

20. Quinte 5 1/3’ 

21. Oktave 4’ 

22. Spitzflöte 4’ 

23. Gedackt 4’ 

24. Doublette II 4’+2’ 

III. Oberwerk (C-g3) 

1. Quintatön 16’ 

2. Principal 8’ 

3. Rohrflöte 8’ 

4. Flauto amabile 8’ 

5. Gambe 8’ 

6. Gedeckt 8’ 

7. Oktave 4’ 

8. Spitzflöte 4’ 

9. Rohrflöte 4’ 

10. Quinte 2 2/3’ 

11. Waldflöte 2’ 

12. Terz 1 3/5’ 

13. Sifflöte 1’ 

                                                 

11 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, ss. 149-150. 

12 Cook James H., „Organ History: The Pipe Organ from its Origin through the Twentieth Century”, http://fac-

ulty.bsc.edu/jhcook/OrgHist/begin.htm [dostęp: 2017/12/31]. 
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25. Quinte 2 2/3’ 

26. Oktave 2’ 

27. Mixtur IV 

28. Scharff IV 

29. Cornett III-V 

30. Fagott 16’ 

31. Trompete 8’ 

14. Mixtur IV 

15. Schalmei 8’ 

16. Stahlspiel 

Tremolo 

IV. Brustwerk/Echo expr. (C-g3) 

1. Lieblichgedeckt 16’ 

2. Geigenprincipal 8’ 

3. Flauto dolce 8’ 

4. Salicional 8’ 

5. Unda maris II 8’ 

6. Lieblichgedeckt 8’ 

7. Oktave 4’ 

8. Zartflöte 4’ 

9. Salicional 4’ 

10. Nassat 2 2/3’ 

11. Octave 2’ 

12. Cymbel III 

13. Progressiv-Harmonica II-IV 

14. Aeoline 16’ 

Pedal (C-f1) 

1. Untersatz 32’ 

2. Principal 16’ 

3. Salicetbaβ 16’ 

4. Violonbaβ 16’ 

5. Subbaβ 16’ 

6. Groβnassat 10 2/3’ 

7. Principal 8’ 

8. Violoncello 8’ 

9. Bassflöte 8’ 

10. Terz 6 2/5’ 

11. Rohrquinte 5 1/3’ 

12. Oktave 4’ 

13. Flöte 4’ 

14. Scharfflöte 4’ 

15. Mixtur IV 

16. Cornett IV 

17. Posaune 32’ 

18. Posaune 16’ 

19. Dulcian 16’ 

20. Trompete 8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

połączenia: 

OW-HW 

RP-HW 

BW-HW 

HW-Pedal 

OW-Pedal 

RP-Pedal 

 

traktura gry mechaniczna 

traktura rejestrów mechaniczna 

Źródło: Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Ver-

lag, Stuttgart 2010, s. 167. 

Innymi przykładami niemieckiego późnoromantycznego budownictwa organowego są instru-

menty Wilhelma Sauera (1831-1916) z 1889 r. w Thomaskirche w Lipsku (przebudowane 

w 1908 r.) oraz z 1905 r. w katedrze berlińskiej (Berliner Dom), gdzie zastosował francuskie 

flety o podwyższonym ciśnieniu oraz przedęte głosy językowe. Twórczość tego organmistrza 

– ze względu na utrzymywane bliskie kontakty z Cavaillé-Collem – jest doskonałym przykła-

dem przenikania się rozwiązań brzmieniowych i technicznych pomiędzy poszczególnymi kra-

jami, z zachowaniem jednak własnej specyfiki i autonomii13. 

                                                 

13 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 
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Anglia 

Angielskie organy pierwszej połowy XIX wieku niewiele różniły się od swoich poprzedni-

ków z końca XVIII wieku; były bardzo małe w porównaniu z instrumentami francuskimi 

i niemieckimi. W pierwszej dekadzie XIX wieku największymi instrumentami były organy 

w londyńskiej katedrze St. Paul’s i katedrze w Yorku – oba dysponowały jedynie 27 głosami; 

tylko dwa katedralne instrumenty w całej Anglii posiadały wyodrębnione głosy w sekcji pe-

dałowej. Angielskie instrumenty początku XIX wieku nie posiadały w nazewnictwie 16-sto-

powych głosów w manuałach; wynikało to z faktu przesunięcia brzmienia głosów w stosunku 

do nazewnictwa głosów o oktawę, jakie było używane na kontynencie; tzn. angielski głos 8-

stopowy w nazwie brzmiał realnie jak kontynentalny głos 16-stopowy w nazwie itd. Dopiero 

w latach czterdziestych XIX wieku angielskie instrumenty zaczęły dorównywać rozmiarami 

organom kontynentalnym. Powodami było odrodzenie Kościoła anglikańskiego, co pocią-

gnęło za sobą budowę nowych świątyń wraz z nowymi instrumentami, a – w kościołach już 

istniejących – wymianę starych instrumentów na nowe, a także rosnące uprzemysłowienie 

kraju i wynikająca z tego faktu chęć podkreślenia zamożności świeckiego miasta poprzez in-

stalację organów w ratuszach miejskich14. 

Typowy angielski instrument środkowego okresu XIX wieku miał trzy manuały (Great, Choir, 

Swell), których obsada głosowa i relacje brzmieniowe były dość wystandaryzowane oraz kla-

wiaturę nożną. Podstawowym manuałem był Great, który zwykle zawierał dwa głosy Open 

Diapason 8’ (labialne otwarte, pryncypałowe) oraz jeden Stopped Diapason 8’ (głos labialny 

kryty, fletowy), Flute 4’, Sesquialterę lub Cornet i Trumpet. Mixture, najczęściej 3-chórowa, 

która wieńczyła brzmienie sekcji Great, była nieco mniejsza niż jej osiemnastowieczni przod-

kowie; jej dźwięk był bardziej okrągły i bardziej zasadniczy, mniej błyskotliwy niż w organach 

z XVIII wieku. Sekcja Choir, potomek XVIII-wiecznej sekcji Chair, była umieszczana w głów-

nej szafie i wykorzystywana zwykle do akompaniamentu. Najczęściej zawierała głosy Stopped 

Diapason 8’, Dulciana 8’, Flute 4’ i jeden lub więcej głosów językowych, zwykle cylindrycz-

nego typu o krótkim rezonatorze; w większych instrumentach Principal 4’ i trzeci komponent 

brzmienia w postaci małego Cornetu. Trzeci manuał, nazywany Swell, był zwykle umieszczany 

wysoko szafy organowej w dodatkowej szafie ekspresyjnej (Swell box) i wyposażony w Open 

Diapason 8’ i Stopped Diapason 8’ oraz Principal 4’ i/lub Fifteenth (2’ głos pryncypałowy). 

                                                 

Stuttgart 2010, ss. 144-145. 

14 Sumner William Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. 

Ltd., London 1958, ss. 216-217. 
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Wyposażona dodatkowo w co najmniej jeden głos językowy – zwykle Oboe/Hautboy 8’ 

i Trumpet 8’ – sekcja Swell stanowiła przeciwwagę brzmieniową dla sekcji Great, przejmując 

tę rolę od XVIII-wiecznej sekcji Chair. Klawiatura pedałowa pełniła najczęściej tylko rolę po-

mocniczą, nie posiadając własnych głosów, tzn. korzystała poprzez kopulacje z głosów manu-

ałowych. Dopiero w pierwszej połowie XIX wieku wprowadzono w organach angielskich nie-

zależne głosy sekcji Pedal; najczęściej był to 1-2 głosy typu Diapason. Skala obu sekcji Great 

i Choir była szersza niż przyjęta norma kontynentalna i rozpoczynała się często od G. Klawiatury 

Swell zwykle miały węższy zakres, często rozpoczynający się w połowie oktawy małej od dźwię-

ków e, f lub g.  

Budownictwo angielskie wprowadziło pierwowzór szafy ekspresyjnej w kształcie, jaki znamy 

do dziś (tzn. pudło wyposażone w ruchome żaluzje). Rozwiązanie to opracowane przez angiel-

skiego organmistrza Abrahama Jordana (ok. 1666-1715/16) i stosowane w Anglii od początku 

XVIII wieku miało pomóc „emitować dźwięk wyrażający pasję narastania i ściszania każdej 

nuty na wzór ludzkiego oddechu”15. 

Od połowy wieku XIX, organy w Anglii zaczęły nabierać nowych cech upodabniających in-

strumenty do współcześnie nam znanych standardów; część nowych cech była zaadaptowana 

z kontynentu (głównie za sprawą niemieckiego organmistrza Edmunda Schulze żyjącego 

w latach 1824-1878, np. chóry głosów labialnych w każdej sekcji, brzmieniowa wszechstron-

ność głosów pedałowych, zastosowanie głosów typu Lieblich Gedeckt – o węższych menzu-

rach niż angielskie Stopped Diapasons), inne były wynalazkami angielskimi (głównie 

Henry’ego Willisa ‘ojca’ żyjącego w latach 1821-1901, uważanego za twórcę angielskich 

organów romantycznych16, np. wykorzystanie dźwigni Barkera, traktura pneumatyczno-rur-

kowa, usamodzielnienie sekcji pedałowej, wyśmienita intonacja szczególnie głosów języcz-

kowych, traktura elektryczna od 1888 r.)17. Przemiany te doprowadziły do wykształcenia tzw. 

organów wiktoriańskich. Jedną z pierwszych zmian było zastępowanie starszego angiel-

                                                 

15 W 1712 r., jako pierwsze w historii, zastosowano to rozwiązanie w organach kościoła St. Magnus-the Martyr 

w London-Bridge. W 1712 r. Harris proponował to rozwiązanie do sześciomanuałowych organów w londyńskiej 

anglikańskiej katedrze St. Paul’s (nie jest jednak pewne, czy ten projekt został zrealizowany). Za: Sumner William 

Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. Ltd., London 1958, 

ss. 183-186. 

16 Sumner William Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. 

Ltd., London 1958, s. 226. 

17 Ibidem, ss. 217-226. 
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skiego zakresu skali klawiatur normą kontynentalną, czyli ze wszystkimi klawiaturami roz-

poczynającymi się od dźwięku C. Implikowało to dwie konsekwencje: skala klawiatur sekcji 

Great i Choir została zmniejszona poprzez pominięcie dźwięków poniżej C; skala sekcji 

Swell została przedłużona o ok. 1,5 oktawy od dołu. Wraz z tą zmianą nastąpiła zmiana w na-

zewnictwie głosów: po raz pierwszy w historii organów angielskich, pojawiły się głosy w na-

zwach 16-stopowe (brzmieniowo bez zmian). Klawiatura sekcji Pedal wystandaryzowana 

w zakresie C-d1, zaczęła przybierać formę radialną i wklęsłą18 (pierwsze zastosowania przez 

Henry’ego Willisa od 1855 r.19), a sama sekcja zaczęła być bogaciej obsadzana głosami sa-

modzielnymi20. W zakresie mechanizmów organowych, angielscy budowniczowie w końcu 

przekonali się do wynalazku dźwigni pneumatycznej swego krajana, Barkera, dopiero 

po tym, gdy został on doceniony przez Cavaillé-Colla we Francji. Rozwijając ideę Barkera, 

Anglicy, jako pierwsi, zaczęli stosować nowy rodzaj traktury: pneumatykę rurkową; pozwo-

liła ona umieszczać poszczególne sekcje instrumentu w pewnej od siebie odległości, co przy 

mechanicznej trakturze nie było możliwe, a co dawało ciekawe efekty brzmieniowe. Pneu-

matyczna traktura zastosowana dla sterowania rejestrami umożliwiła stosowanie kombinacji 

stałych zestawów głosowych uruchamianych najczęściej włącznikami nożnymi (pierwsze ich 

zastosowanie miało miejsce w 1875 r. przez Henry’ego Willisa21), a także ustawienie włącz-

ników rejestrowych w postaci manubriów pod wygodnym dla organisty kątem 45 stopni, 

co jest praktykowane do dziś w angielskich i amerykańskich kontuarach.  

Trzecim oryginalnym rozwiązaniem brzmieniowym budownictwa organowego w XIX-

wiecznej Anglii było skonstruowanie nowych głosów językowych działających na wysokim 

ciśnieniu powietrza; najpopularniejsze z nich to Cornropean i Tuba. Oba te głosy są potomkami 

organowego głosu Trompette, choć ich stożkowe rezonatory są szersze niż w Trompette, a ję-

zyki są grubsze. W ich tonie brakuje nieco blasku związanego z Trompette, a późniejsze przy-

kłady brzmią nawet matowo. Wysokie ciśnienie i charakterystyczna intonacja nadają im jednak 

szczególnej mocy, której nie mają inne głosy tego okresu, a która jest w stanie przeciwstawić 

się sile brzmienia całej sekcji.  

                                                 

18 Henderson A.M., „Organs and Organists at Paris”, w: „The Musical Times”, Vol. 62, No. 943 (Sep. 1, 1921), 

The Musical Times Ltd., 1921, s. 632. 

19 Bicknell Stephen, „The History of the English Organ”, Cambridge University Press, 1996, ss. 257-283. 

20 Sumner William Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. 

Ltd., London 1958, ss. 274-277. 

21 Bicknell Stephen, „The History of the English Organ”, Cambridge University Press, 1996, ss. 257-283. 
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Być może najważniejszą zmianą tonalną angielskich organów był rozwój sekcji Swell. Na po-

czątku stulecia sekcja Swell była obsadzona na wzór sekcji Great; w połowie stulecia, kiedy 

sekcja Récit w instrumentach Cavaillé-Colla miała jeszcze tylko kilka głosów, angielscy bu-

downiczowie konstruowali organy, gdzie sekcja Swell miała już pełen chór pryncypałowy 

od 16’ do mikstury, flety wraz z fletowymi alikwotami (kwint i tercji), pełną baterię głosów 

językowych o brzmieniu Trumpet oraz co najmniej jeden solowy głos językowy o delikatniej-

szym charakterze. Pod koniec XIX wieku sekcja Swell została rozszerzona o głosy smyczku-

jące, których jednym z przedstawicieli był wolnowibrujący głos Celeste.  

Do największych angielskich organmistrzów epoki zalicza się wspomnianego wcześniej Henry’ego 

Willisa ‘ojca’. Zbudował on m.in.: a) ówcześnie największe organy w Anglii (70/3M+P) wysta-

wione w 1851 r. na The Great Exhibition w Cristal Palace w londyńskim Hyde Park22; b) nie mniej 

słynne organy w St. George’s Hall w Liverpoolu (ich dyspozycję przedstawia Tabela 4), które roz-

sławiał angielski wirtuoz William Thomas Best; c) koncertowe organy w londyńskiej The Royal 

Albert’s Hall oraz d) podzielone na dwie lustrzane sekcje organy w londyńskiej anglikańskiej ka-

tedrze St. Paul’s. Willis ‘ojciec’ odegrał w dziedzinie angielskich organów analogiczną rolę jak Ca-

vaillé-Coll w we Francji. Instrumenty Willisa ‘ojca’ były polem swego rodzaju przyjacielskiej ry-

walizacji z instrumentami Cavaillé-Colla w zakresie nie tylko spójności stylistycznej i integralnego 

piękna, ale także jakości i trwałości, umiejętności inżynieryjnych i skupienia na detalu, które nie 

były cechami popularnymi wśród ówczesnych organmistrzów23. Poza Willisem seniorem wymie-

nić należy również następujące angielskie firmy: Hill & Son (przejęta następnie przez spółkę Nor-

man & Beard; m.in. organy do ratusza w Birmingham24 i ratusza w Melbourne, przebudowa orga-

nów w Westminster Abbey); Thomas C. Lewis (organy w Southwark Cathedral w Londynie, or-

gany chórowe w Westminster Cathedral w Londynie); Joseph William Walker & Sons (m.in. or-

gany w katedrze w Bristolu, kościele Sacred Heart w Wimbledonie); czy Robert Hope-Jones (Wor-

cester Cathedral, St. George’s przy Hanover Square w Londynie)25. 

                                                 

22 Instrument ten został następnie przeniesiony do Winchester Cathedral, gdzie jako czteromanuałowe organy 

– mimo kilku późniejszych przebudów przez firmy Hele oraz Harrison – funkcjonują do dnia dzisiejszego. 

Za: Sumner William Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. 

Ltd., London 1958, s. 225. 

23 Sumner William Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. 

Ltd., London 1958, s. 217. 

24 W tym instrumencie po raz pierwszy w Anglii zastosowano wysokociśnieniowy głos językowy Tuba 8’. Za: Ibi-

dem, s. 227. 

25 Pełną listę angielskich organmistrzów XIX wieku można znaleźć w: Ibidem, ss. 220-224. 
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Tabela 4. Dyspozycja organów Henry’ego Willisa z 1855 r. z St. George’s Hall, Liverpool, Anglia. 

I. Choir (G-a3) 

1. Bourdon 16’  

2. Open Diapason 8’  

3. Clarabelle 8’  

4. Lieblich Gedact 8’  

5. Dulciana 8’  

6. Viol di Gambe 8’  

7. Voix Céleste 8’  

8. Principal 4’  

9. Harmonic Flute 4’  

10. Octave Viola 4’  

11. Twelfth 2 2/3’  

12. Fifteenth 2’  

13. Flageolet 2’  

14. Sesquialtera IV  

15. Tromba 8’  

16. Clarionet 8’  

17. Orchestral Oboe 8’  

18. Clarion 4’  

 

II. Great (G-a3) 

1. Double Open Diapason 16’ 

2. Open Diapason 8’  

3. Open Diapason 8’  

4. Clarabelle 8’  

5. Flute à Pavillon 8’  

6. Lieblich Gedact 8’  

7. Violoncello 8’  

8. Quint 5 1/3’  

9. Octave Viola 4’  

10. Principal 4’  

11. Principal 4’  

12. Flauto Traverso 4’  

13. Decima 3 1/5’  

14. Twelfth 2 2/3’  

15. Fifteenth 2’  

16. Fifteenth 2’  

17. Doublette II  

18. Sesquialtera V  

19. Mixture IV  

20. Contra Trombone 16’  

21. Trombone 8’  

22. Ophicleide 8’  

23. Trumpet 8’  

24. Clarion 4’  

25. Clarion 4’  

III. Swell (G-a3) 

1. Double Open Diapason 16’  

2. Open Diapason 8’  

3. Open Diapason 8’  

4. Echo Dulciana 8’  

5. Lieblich Gedact 8’  

6. Voix Céleste 8’  

7. Corno Dolce 8’  

8. Principal 4’  

9. Gemshorn 4’  

10. Waldflote 4’  

11. Twelfth 2 2/3’  

12. Fifteenth 2’  

13. Fifteenth 2’  

14. Piccolo 2’  

15. Doublette II  

16. Sesquialtera V  

17. Contra Trombone 16’  

18. Contra Fagotto 16’  

19. Ophicleide 8’  

20. Trumpet 8’  

21. Oboe 8’  

22. Corno di Bassetto 8’  

23. Vox Humana 8’  

24. Clarion 4’  

25. Clarion 4’  

Tremulant  

IV. Solo (G-a3) 

1. Bourdon 16’  

2. Flauto Dolce 8’  

3. Lieblich Gedact 8’  

4. Flute harmonique 4’  

5. Piccolo harmonique 2’  

6. Contra Fagotto 16’  

7. Trombone 8’  

8. Bassoon 8’  

9. Clarionet 8’  

10. Orchestral Oboe 8’  

11. Tromba 8’  

12. Ophicleide 8’  

13. Cornopean 8’  

14. Clarion 4’  

15. Trompette harmonique 4’  

Pedal (C-f1) 

1. Double Open Diapason 32’ 

2. Double Open Diapason 32’ 

3. Open Diapason 16’ 

4. Open Diapason 16’ 

5. Violone 16’ 

6. Bourdon 16’  

7. Principal 8’  

8. Flute 8’  

9. Quint 5 1/3’  

10. Fifteenth 4’  

11. Fourniture V  

12. Mixture IV  

13. Contra Trombone 32’  

14. Trombone 16’  

15. Ophicleide 16’  

16. Trompette 8’  

17. Clarion 4’  

 

 

połączenia: 

Solo to Choir  

Swell to Great 8’  

Swell to Great 16’  

Swell to Great 4’  

Choir to Great  

Solo to Great  

Great to Pedal  

Swell to Pedal  

Choir to Pedal  

Solo to Pedal  

 

 

 

traktura gry pneumatyczna 

traktura rejestrów mechaniczna 

Źródło: Hopkins & Rimbault, „The Organ: Its History and Construction - A Comprehensive Treatise 

on the Structure and Capabilities of the Organ”, 1877. 
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Przykładowe dyspozycje XIX-wiecznych organów angielskich znaleźć można 

w książce „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use” Williama 

Lesliego Sumnera26. 

Francja 

Francuskie organy epoki baroku bardzo ucierpiały w czasie Wielkiej Rewolucji (1789-1799), 

a następujący potem czas wojen i odwrotu od Kościoła pociągnął za sobą brak zainteresowania 

tym instrumentem zarówno wśród muzyków jak i odbiorców27. W efekcie, po około półwiecz-

nym zastoju w budownictwie organowym oraz zmianach społecznych i kulturowych, organy 

trzeba było wskrzesić na nowo, szczególnie, że i gusta muzyczne zmieniły się już znacznie. 

We Francji dominowały wówczas tzw. instrumenty klasyczne (epoki baroku i rokoko) powstałe 

w okresie Złotego Wieku (lata 1660-1789)28. Ich specyficzna budowa (mechaniczne traktury 

gry i rejestrów, możliwość jedynie tarasowej zmiany dynamiki, bazowanie na sekcji Grand-

Orgue i sekcji Positif umieszczonej na balustradzie, ograniczony od dołu zakres klawiatur po-

bocznych Récit i Solo, słabo obsadzona sekcja Pédale pełniąca rolę pomocniczą) nie odpowia-

dały zupełnie realizowaniu muzyki romantycznej, która wówczas „wkraczała na salony” – mu-

zyki pełnej ekspresji, gwałtownie zmiennej wyrazowo a przede wszystkim dynamicznie. Or-

kiestry, z królujących do tej pory ograniczonych liczebnie klasycznych składów wykonaw-

czych (bazujących na podziale na grupę concertino i tutti), zaczęły rozrastać się do kilkudzie-

sięcioosobowych potęg wykonawczych.  

Analogicznie, organy symfoniczne zaczęły również się rozrastać nawet do niespotyka-

nych dotąd 100 i więcej głosów. Różnorodność samych instrumentów orkiestrowych oraz 

możliwość zmiennego ich zestawiania w niesłyszanych dotąd konstelacjach inspirowała 

kompozytorów i zachwycała słuchaczy. W wypadku organów możliwość wyboru reje-

strów oraz nowo wynaleziona, częściowo wolna, kombinacja dla grupowych zmian 

brzmienia były krokami w tym kierunku. Ponadto, siła wyrazowa tak dużych składów była 

                                                 

26 Ibidem, ss. 361-450. 

27 Grajter Piotr, „Wokół tradycji wykonawczej utworów organowych Césara Francka”, w: „Organy i muzyka or-

ganowa VI”, red. Janusz Krassowski, Prace Specjalne 40, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, 

Gdańsk 1986, ss. 130-131. 

28 Gembalski Julian, „Problem instrumentu w interpretacji francuskiej muzyki organowej Złotego Wieku”, w: „Or-

gany i muzyka organowa V”, red. Janusz Krassowski, Prace Specjalne 33, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki 

w Gdańsku, Gdańsk 1986, s. 315. 
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nieporównywalnie większa niż orkiestr znanych do tej pory; od delikatnego pianissimo 

po potężne fortissimo – osiąganych w sposób niezwykle płynny (tutaj szafa ekspresyjna 

spełniała nieocenioną rolę). Pojęcia crescendo i diminuendo zaczęły robić zawrotną ka-

rierę; pozwalały modelować wyraz każdej frazy.  

Zjawiska te nie pozostały bez znaczenia dla organmistrzów. Chcieli oni, by i ich instru-

menty były nowoczesne; by umożliwiały wykonywanie owej nowoczesnej (romantycznej, 

symfonicznej) muzyki ze wszelkimi jej cechami. Pozostało im „zmusić” dotychczasowe 

klasyczne instrumenty do realizacji plastycznych wizji kompozytorów romantycznych. 

Idea ta napędzana była częściowo także chęcią francuskiego duchowieństwa przyciągnię-

cia na powrót ludzi do kościołów.  

Warto zaznaczyć, iż Francja to kraj wielkich katolickich katedr gotyckich i neogotyckich. 

Od wieków średnich (paryska katedra Notre-Dame, Saint-Denis, czy Saint-Ouen w Rouen), 

po XIX-wieczny okres romantycznego powrotu do wzorców gotyckich (np. paryska bazy-

lika Sainte-Clotilde ukończona w 1857 r., jako pierwsza budowla neogotycka we Francji29) 

powstawały tam wspaniałe świątynie, które swym ogromem zachwycały i zachwycają 

po dzień dzisiejszy. Trudno o lepsze wnętrza, w których muzyka symfoniczna mogłaby roz-

brzmiewać: wysokie sklepienia, kamienne ściany i posadzki odbijające potoki majestatycz-

nego dźwięku organów, piękne witraże i wspaniałe organowe prospekty. Można powie-

dzieć, że w naturalny sposób wspomniane czynniki sprzyjały rozwojowi idei organów sym-

fonicznych, które swym potężnym a jednocześnie zmiennym i wielobarwnym brzmieniem 

wypełniały takie wnętrza. 

Dzięki dokonanym zmianom w liturgii dominującego we Francji Kościoła rzymsko-

katolickiego, a przede wszystkim wprowadzeniu tzw. mszy cichej (bez śpiewów),  

gra solowa na organach w czasie liturgii zaczęła być coraz bardziej potrzebna i zyskiwać 

coraz większą rangę. Konkordat podpisany w 1801 r. między Stolicą Apostolską (przez 

papieża Piusa VII) a Republiką Francuską (przez Napoléona) przywrócił solidny status 

Kościoła30. Praca reformatorów muzyczno-liturgicznych jak Choron, La Fage czy Danjou, 

wzrost świadomości dziedzictwa historycznego, religijne ożywienie (Chateaubriand, 

Lacordaire, Dupanloup), ponowne (po rewolucyjnym zamieszaniu) utworzenie w 1819 r. 

                                                 

29 Shuster-Fournier Carolyn, „L’Orgue. Bulletin des Amis de l’Orgue”, No 278-279, 2007 – II-III, Paris, 2007, s. 3. 

30 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 121. 
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klasy organowej w Konserwatorium Paryskim31 należą do czynników, które sprzyjały 

stopniowej odnowie kultury organowej we Francji32. Owoce owej odnowy zaczęły być 

odczuwalne od lat 30-tych XIX wieku – dokładnie wtedy, gdy Aristide Cavaillé-Coll przybył 

do Paryża, by rozpocząć swą karierę. 

Ugruntowanie pozycji organów w liturgii katolickiej we Francji drugiej połowy XIX wieku 

zrodziło zjawisko podziału realizacji muzyki liturgicznej w bogatszych kościołach pomiędzy 

organy główne i mniejsze organy chórowe umieszczone w prezbiterium świątyni. Podczas 

uroczystych mszy organista tytularny (grający na organach głównych) dialogował z  organistą 

chórowym (grającym na organach chórowych) wypełniając muzyką przeznaczone do tego 

konkretne momenty liturgii33. Ta idea była jednym z katalizatorów wyposażania świątyń 

w dwa instrumenty. 

Obok monumentalnej postaci Cavaillé-Colla, którego sylwetka i instrumenty będą dalej szcze-

gółowo omawiane, wśród francuskich liczących się organmistrzów XIX wieku wymienić na-

leży następujące postaci: Jean-Baptiste Stolz (np. przebudowa w 1864 r. instrumentu w pary-

skim kościele Saint-Germain-des-Pres)34, Edouard i Eugène Stolz (np. budowa instrumentu 

32/3M+P w 1880 r. w paryskim kościele Saint-Medard)35, czy urodzony w niemieckim Ober-

hausen i pobierający nauki w Ludwigsburgu u E.F. Walckera Joseph Merklin działający pod 

firmą „Merklin, Schultze & Cie” (np. budowa w 1855 r. 33-głosowych organów w paryskim 

kościele Saint-Eugène oraz w 1879 r. 72-głosowych w kościele Saint-Eustache), bracia Callinet 

z Alzacji (np. organy w Guémar z 1843 r.), firma „Theodore Puget et fils” z Tuluzy36, czy firma 

Daublaine-Callinet37. 

                                                 

31 W związku ze zmianami politycznymi w XIX-wiecznej Francji nazewnictwo tej instytucji ulegało wielu modyfika-

cjom. Dla zachowania ciągłości narracji w niniejszej pracy zachowuję ujednoliconą nazwę „Konserwatorium Paryskie”. 

32 Do 1802 r. profesorem klasy organów był Nicolas Séjan, który na fali drastycznych cięć w etatach w Konser-

watorium został zwolniony, co spowodowało tym samym rozwiązanie klasy organów. Po 17-letnim okresie prze-

rwy w edukacji w zakresie gry na organach, od 1819 r. profesorami tego instrumentu byli: François Benoist (w la-

tach 1819-1872), Cesar Franck (1872-1890), Charles-Marie Widor (1890-1896), Alexandre Guilmant (1896-

1911). Za: Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, 

Indiana University Press, Bloomington 2000, s. 145. 

33 Ibidem, ss. 127-135. 

34 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 90. 

35 Ibidem, s. 88. 

36 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, ss. 191 i 192. 

37 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 38. 



Michał Szostak, Organy, jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej 22 

Ze względu na fakt, iż instrumenty francuskie stanowią główną oś rozważań w niniejszej pracy, 

nie podaję w tym miejscu „wzorcowej” dyspozycji żadnego z francuskich instrumentów – będą 

one omawiane szczegółowo w dalszych rozdziałach.  

Na koniec wspomnę tezę Alberta Schweitzera, który przyznawał zdecydowaną wyższość 

organów francuskich reprezentowanych przez dzieła Cavaillé-Colla nad organami niemiec-

kimi. Według Schweitzera instrumenty francuskie były tak skonstruowane, że dzięki odpo-

wiedniej liczbie i budowie mikstur, można było wykonywać na nich również utwory Jo-

hanna Sebastiana Bacha38. 

Podsumowanie 

Po ogólnej analizie budownictwa organowego w trzech głównych ośrodkach kulturowych XIX-

wiecznej Europy, tj. Niemiec, Anglii i Francji, można wyróżnić główne wspólne cechy roman-

tycznego europejskiego budownictwa organowego tego okresu.  

Są nimi:  

1. dążenie do brzmienia jednorodnego, stopliwego i intensywnego poprzez kumulowanie 

wielu różnych głosów organowych w zakresie poszczególnych stopaży, ze szczególnym 

naciskiem na głosy 8-stopowe oraz 16- i 4-stopowe;  

2. wprowadzenie szafy ekspresyjnej umożliwiającej płynną zmianę dynamiki 

brzmienia39;  

3. wprowadzenie głosów wysokociśnieniowych, harmonicznych/przedętych i wolnowi-

brujących – inspirowanych brzmieniem instrumentów orkiestrowych;  

4. wprowadzenie pneumatycznych udogodnień w trakturze rejestrów i trakturze gry;  

5. wzrost rozmiarów budowanych instrumentów. 

                                                 

38 Erdman Jerzy, „Problemy traktury gry oraz traktury rejestrowej w organach w ujęciu Alberta Schweitzera”, 

w: „Organy i muzyka organowa I”, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Gdańsk 1977, ss. 59-65. 

39 Inne było jednakże artystyczne zastosowanie szafy ekspresyjnej: w muzyce francuskiej używana była głównie 

do kształtowania linii melodycznej, z kolei w muzyce niemieckiej – do wyrażania emocji. Za: Perucki Roman, 

„Niemieckie organy romantyczne – estetyka brzmienia, zagadnienia rejestracji oraz problemy wykonawcze”, 

w: Danuta Szlagowska (red.), „Organy i muzyka organowa. W kręgu romantyzmu”, t. XV, Akademia Muzyczna 

im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 152-153. 
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SPECYFIKA BRZMIENIOWA ORGANÓW SYMFONICZNYCH 

NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW  

ARISTIDE’A CAVAILLÉ-COLLA 

W dziejach kultury muzycznej budowane w XIX wieku organy romantyczne na terenie 

Francji nazywane są powszechnie instrumentami symfonicznymi. Dla francuskich organów 

barokowych – nazywanych klasycznymi, które zajmują istotną kartę w historii budownic-

twa organowego – instrumenty symfoniczne stanowiły opozycyjny wzór budownictwa, wy-

kształcony w duchu omówionej wcześniej estetyki brzmieniowej epoki romantyzmu. In-

strumenty symfoniczne, będące w przeważającej mierze dziełami jednego twórcy, Ari-

stide’a Cavaillé-Colla, łączy powtarzalna struktura elementów, których wzajemne relacje 

i związki wpływały na ich brzmieniową specyfikę. Owa struktura elementów wytyczyła 

drogę wielu XIX-wiecznym organowym kompozytorom i improwizatorom, a następnie 

otworzyła perspektywy muzyce XX wieku. Spuścizna francuskich kompozytorów-impro-

wizatorów związana z tym konkretnym typem budownictwa organowego stanowi bezpo-

średnie odzwierciedlenie cech tych instrumentów40.  

Biorąc pod uwagę fakt, że tematem XIX-wiecznych francuskich organów symfonicznych zaj-

muję się w tej rozprawie z perspektywy Polski początków XXI wieku, muszę na omawiany ob-

szar nałożyć kilka soczewek badawczych. Po pierwsze, na terenie Polski nie istniał ani nie istnieje 

żaden oryginalny instrument Aristide’a Cavaillé-Colla41; zatem poniższe rozważania opieram 

na osobistych doświadczeniach wyniesionych z kontaktu z oryginalnymi instrumentami symfo-

nicznymi we Francji oraz analizie literatury przedmiotu. Po drugie, tak jak prądy poprzednich 

                                                 

40 Wrona Mariusz, „Czynniki kształtujące brzmienie utworów organowych na przykładzie twórczości kompo-

zytorów francuskich od Césara Francka do Oliviera Messiaena”, w: Organy i muzyka organowa XIII”, red. Ja-

nusz Krassowski, Prace Specjalne 71, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2006, 

ss. 150-167. 

41 Za: Erdman Jerzy, „Organy. Poradnik dla użytkowników”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, War-

szawa 1989, s. 21.  

Czasowym ewenementem był czternastoletni epizod (1931-1945) funkcjonowania organów w poznańskiej Archi-

katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła wybudowanych przez sukcesora Aristide’a Cavaillé-Colla, Charlesa 

Mutin, działającego po śmierci mistrza pod firmą „Mutin - Cavaillé-Coll”. Wybudowany w Paryżu i zainstalo-

wany w Poznaniu instrument (70/4M+P, traktura elektropneumatyczna, 4.240 piszczałek) spłonął w niejasnych 

okolicznościach w 1945 r. Za: Czacharowski Leopold, „Cavaille-Coll nie jedno ma imię”, w: Ruch Muzyczny”, 

rok XLIII, nr 10, 16 maja 1999, ss. 34-38. 
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epok docierały do Polski ze znacznym opóźnieniem42, tak również na polu estetyki organowej 

jedynie drobne próby imitowania najczęściej pojedynczych cech organów symfonicznych miały 

miejsce na terenie Polski dopiero w II połowie XX wieku43. Pierwsze zwiastuny organów roman-

tycznych na terenie Polski znaleźć możemy w dużych instrumentach firmy Biernackich 

(np. w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, 1949 r., 101/4M+P), firmy 

Kamińskich (np. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 1972 r., 102/4M+P) 

czy firmy Włodzimierza Truszczyńskiego (np. w bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP w Nie-

pokalanowie, 1972 r., 49/3M+P); ze względu na ówczesną specyfikę polityczną były to niestety 

instrumenty jakościowo odbiegające od instrumentów zachodnioeuropejskich44. Rzeczywiste za-

interesowanie, a nawet swego rodzaju rozkwit budownictwa instrumentów „neosymfonicznych” 

(w duchu twórczości Aristide’a Cavaillé-Colla, lecz wzbogaconych o elementy wprowadzone 

do organmistrzostwa w XX wieku) w Polsce, zauważamy dopiero na początku XXI wieku i to 

w zasadzie głównie w dziełach podwarszawskiej firmy „Zych – Zakłady Organowe”. Firma Jana 

i Dariusza Zychów zrealizowała w tym duchu monumentalne instrumenty m.in. w: kościele 

Wszystkich Świętych w Warszawie (2002 r., 64/3M+P), bazylice NMP Licheńskiej w Licheniu 

Starym (2002-2007, 157/6M+P), kościele bł. Ładysława z Gielniowa w Warszawie (2008 r., 

71/3M+P), bazylice archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie (2008 r., 65/4M+P), Operze i Fil-

harmonii Podlaskiej „Europejskim Centrum Sztuki” w Białymstoku (2012 r., 61/4M+P), kościele 

Najświętszego Serca Jezusowego w Tarnowie (2016 r., 45/3M+P) czy Sanktuarium Bożego Mi-

łosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (2018 r., 72/4M+P). Z neosymfonicznych instrumentów 

innych polskich firm wymieć tu należy np. organy z kościoła św. apostołów Piotra i Pawła w pa-

rafii św. Barbary w Warszawie (Kamińscy, 2001 r. 50/3M+P). 

                                                 

42 Na ten fakt zwracał już uwagę np. ks. Wacław Gieburowski przy poszukiwaniu organmistrza, któremu zamie-

rzano w XX-leciu międzywojennym powierzyć wybudowanie nowych organów do poznańskiej Archikatedry 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Za: Czacharowski Leopold, „Cavaillé-Coll nie jedno ma imię”, w: Ruch Mu-

zyczny”, rok XLIII, nr 10, 16 maja 1999, s. 34. 

43 Odrębnym zjawiskiem wartym wspomnienia w tym miejscu jest fakt działalności na terenie ziem polskich lwow-

skiego organmistrza Jana Śliwińskiego, który rozwijał swoje umiejętności i wiedzę organmistrzowską w firmie Ca-

vaillé-Colla. Zostawił on po sobie szereg instrumentów, które budową, charakterystyką brzmieniową i cechami 

w bezpośredni sposób nawiązują do wzorców paryskiego twórcy. Wspomnieć należy chociażby wyremontowany 

niedawno instrument w katedrze zamojskiej; mimo, iż nie posiada on głosów językowych, to jego charakterystyka 

brzmieniowa (duży udział głosów 8-stopowych wszelkich typów), układ głosów, operowanie żaluzją szafy ekspre-

syjnej za pomocą trzystopniowej łyżki nożnej, a nawet kształt i posadowienie kontuaru przodem do ołtarza, oraz 

układ manubriów w stole gry pozwalają poczuć smak romantycznej estetyki drugiej połowy XIX wieku. 

44 Bieńko Klaudiusz, „Działalność Organmistrzowska Włodzimierza Truszczyńskiego”, w: „Seminare. Poszuki-

wania naukowe”, t. 34, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Łomianki 2013, ss. 367-385. 
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Aby móc wiarygodnie przeanalizować tytułową kwestię inspiracji dla wykonawcy płynącą z in-

strumentu symfonicznego, należy najpierw zadać pytanie, czym są – lub co charakteryzuje – 

ten rodzaj organów. Odpowiedzią będzie tu zbiór cech, których kombinacja pozwoli uznać 

dany instrument za należący do tego rodzaju. Z kolei, aby móc w pełni skupić się na cechach 

instrumentów symfonicznych, należy poznać kontekst, w jakim żył i tworzył główny twórca 

tego nurtu budownictwa organowego. W związku z powyższym, niniejszy podrozdział poświę-

cam krótkiej prezentacji sylwetki Aristide’a Cavaillé-Colla – ojca organów symfonicznych, 

charakterystyce jego instrumentów, wyodrębnieniu ich cech oraz ewolucji tych cech. Na koniec 

przedstawiam krótką charakterystykę wybranych instrumentów, które odegrały rolę źródeł in-

spiracji dla kompozytorów utworów, których własną interpretację zamieściłem na płycie CD. 

Sylwetka organmistrza 

Lektura materiałów źródłowych dotyczących Aristide’a Cavaillé-Colla (jego publikacji, arty-

kułów naukowych, notatek, korespondencji45) oraz literatury przedmiotu (autorstwa jego dzieci 

i badaczy naukowych) pozwala bardzo dokładnie prześledzić cały życiorys tej postaci. 

Aristide Cavaillé-Coll pochodził z rodziny od pokoleń organmistrzowskiej o korzeniach fran-

cuskich i hiszpańskich, czym tłumaczy się jego dwuczłonowe nazwisko. Jego pradziad, Gabriel 

Cavaillé (1699-1745), był tkaczem we wsi Tarn, a pierwszym organmistrzem w rodzinie był 

brat Gabriela, Joseph Cavaillé (1700-1767), uczeń braci Isnards46, prowadzący swój warsztat 

w Tuluzie; zbudował on wiele instrumentów na południu Francji i w Katalonii. Dziad Ari-

stide’a, a syn Gabriela, Jean-Pierre Cavaillé (1743-1809), również organmistrz, poślubił 12 lu-

tego 1767 r. Marię-Francescę Coll z Barcelony (córkę tkacza i wytwórcy płótna żaglowego). 

Z małżeństwa Jean-Pierre Cavaillé i Marii-Francesci Coll urodził się Dominique-Hyacinthe 

Cavaillé-Coll (1771-1862), organmistrz, ojciec Aristide’a. Dominique Cavaillé-Coll w dniu 

26 kwietnia 1810 r., w wieku 39 lat, poślubił 22-letnią Jeanne Autard (1788-1864), z którą 

od 30 października 1808 r. miał już syna, Vincenta. W niecały rok po ślubie, 3 lutego47 1811 r. 

w Montpellier na południu Francji, urodził się Aristide Cavaillé-Coll.  

Lata dziecięce i młodzieńcze Aristide wraz z rodziną spędził w Tuluzie, gdzie wraz z bratem 

                                                 

45 Korespondencja Cavaillé-Colla jest zdigitalizowana i dostępna w Bibliothèque nationale de France w Paryżu. 

46 Hamel Marie-Pierre, „Nouveau Manuel Complet du Facteur d’Orgues”, tom III, Librairie Encyclopédique 

de Roret, Paris 1849, s. 399. 

47 Niektóre źródła podają także dzień 2 lutego (por. Hamel Marie-Pierre, „Nouveau manuel complet du facteur 

d’orgues”, L.Mulo, Librarie-Éditeur, Paris, 1903, s. 401), a inne dzień 4 lutego. 
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podpatrywał i towarzyszył ojcu w pracy organmistrzowskiej. W 1833 r., za namową Rossi-

niego48, cała rodzina przeniosła się do Paryża. Pierwsze instrumenty firmy, których głównym 

twórcą był już utalentowany Aristide, wybudowano w paryskim kościele Notre-Dame-de-Lo-

rette (1838 r., 48/III+P) oraz w królewskiej bazylice w podparyskim Saint-Denis (1841 r., 

70/III+P). Szczególnie ten drugi instrument utorował firmie drogę do kolejnych prestiżowych 

kontraktów na budowę instrumentów według rozwijającej się idei romantycznej. 

Cavaillé-Coll, w swoje 43 urodziny, 3 lutego 1854 r. w paryskim kościele La Trinité, poślubił 

26-letnią Adèle Blanc (1828-1868). W wyniku swego małżeństwa uzyskał bezpośredni dostęp 

do akt administracyjnych republiki, którymi zawodowo w Administration de Cultes (fr. Mini-

sterstwie Wyznań) zajmował się jego szwagier, Hippolyte Blanc. Dzięki tej protekcji, firma 

Cavaillé-Coll stała się uprzywilejowanym beneficjentem rządu. Już na dwa dni przed ślubem 

komisja rządowa wybrała firmę Cavaillé-Coll jako wykonawcę organów do katedry Saint-Jean 

w Perpignan (ukończone zostały w 1857 r., a podczas ich inauguracji grał Louis-James-Alfred 

Lefébure-Wély). W 1855 r. wystawia swoje organy na Exposition Universelle w Paryżu, a pre-

zentowany instrument został następnie ulokowany w kościele Saint-Vincent-de-Paul49. Ślub 

zmienił także układ sił w rodzinnym biznesie. Dwa lata później, w 1856 r. utworzono spółkę 

akcyjną „A. Cavaillé-Coll Fils & Cie” (synowie i spółka). W nowej organizacji rodzina i rada 

spółki – składająca się z wpływowych członków paryskiej społeczności – tworzyły przenika-

jący się zespół ludzi, który kreował sprzyjające warunki do prowadzenia firmy. Głową tego 

interesu był, już nie tylko koncepcyjnie, ale i oficjalnie, 45-letni Aristide.  

W 1856 r. opublikował rozprawę naukową „De l’orgue et son architecture” (fr. „O organach 

i ich architekturze”). Wszystkie swoje dotychczasowe wynalazki i usprawnienia zainstalował 

w monumentalnych organach (100/5M+P) w paryskim kościele Saint-Sulpice. Ukończył je 

w 1862 r. i uważał za „pomost między starą a nową sztuką budowania organów”. Po organach 

Saint-Sulpice szukał kolejnego wyzwania; zapragnął wypełnić dźwiękiem swojego instrumentu 

paryską katedrę Notre-Dame, w której odbywały się najdostojniejsze uroczystości religijne 

i narodowe Francji. Uważał, że pierwsza katedra tego kraju powinna mieć organy nie gorsze 

od tych, jakie wybudował w sąsiednim kościele Saint-Sulpice. Wiedziony zamiłowaniem 

do sztuki budownictwa organowego i zainspirowany majestatyczną architekturą katedry, a do-

                                                 

48 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana Uni-

versity Press, Bloomington 2000, s. 38. 

49 Ibidem, s. 52. 
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datkowo zachęcony wspaniałą jej renowacją, zrealizował swe założenia instalując monumen-

talny instrument (86/5M+P) oddany do użytku w 1867 r.50.  

W roku 1875 ukończył organy (46/3M+P) w Palais de l’Industrie w Amsterdamie, a także or-

gany (12/2M+P) dla jednej z paryskich oper, Palais Garnier. Rosnące w kręgach paryskich na-

bożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa spowodowało częstsze pojawianie się w kompono-

wanych operach scen religijnych, do których kompozytorzy pisali partie organowe; ten trend 

spowodował, że ówcześni decydenci Palais Garnier zamówili instrument u Cavaillé-Colla51. 

Warto zauważyć, że w przeciągu 60 lat obecności Cavaillé-Colla w Paryżu (od 1833 do śmierci 

w 1899 r.), w Paryżu wystawiono około 40 tytułów oper, w których występowały partie wyko-

nywane na organach52.  

Podczas Wystawy Światowej w 1878 r., na potrzeby której wybudowano piękny Pałac Tro-

cadéro, w ogromnej sali koncertowej zainstalował monumentalne organy (66/4M+P). Przez 

cały czas praktykowali u Cavaillé-Colla organmistrzowie z różnych krajów, rozsławiając 

jego osiągnięcia poza granicami Francji. W szczytowym 1878 r. Cavaillé-Coll zatrudniał 

75 pracowników, z których wielu pracowało w firmie ponad 20 lat. W ciągu ostatnich dwu-

dziestu lat jego życia (1879-1899) kolejne instrumenty potwierdzały, że osiągnął mistrzostwo 

w swoim stylu: zmaterializował ideę organów symfonicznych. W 1880 r. wybudował organy 

w kościele Saint-Jean-Saint-François, parafii Charlesa-Marii Widora, w latach 1882-1884 za-

instalował organy w Saint-Etienne (50/3M+P) w Caen, a w 1890 r., w kościele Saint-Ouen 

w Rouen (64/4M+P).  

Wizjonerstwo i kreatywność to cechy indywidualne, bardziej wrodzone niż wyuczone. Mimo 

to, muszą one trafić na sprzyjające okoliczności, by mogły się rozwijać. Spoglądając na całą 

karierę Aristide’a Cavaillé-Colla widzimy raczej inteligentną ewolucję niż szaloną rewolucję. 

Jego wrodzone cechy potrzebowały odpowiednich stymulatorów i przychylnego otoczenia, 

by zaowocowały przeniesieniem na grunt konserwatywnej sztuki budownictwa organowego 

idei ekspresji i płynnej dynamiki, która skrystalizowała się w pojęciu organowego symfonizmu.  

                                                 

50 „Grand Orgue de l’église métropolitaine Notre-Dame de Paris”, Plon, 1868. 

51 Był to rozmiarami niewielki, bo tylko 12-głosowy, ale siłą brzmienia mocny instrument, którego cechą charaktery-

styczną był wyjątkowy układ sekcji: Grande-Orgue i Grand-Chœur. Za: Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental 

Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them All”, Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 72. 

52 Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them All”, 

Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 74. 
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Charakterystyka organów Aristide’a Cavaillé-Colla 

Wkład Aristide’a Cavaillé-Colla w dziedzinę budownictwa organowego jest wielowymia-

rowy i rozległy; dotyczy sfery brzmieniowej i rozwiązań technicznych, które miały na celu 

uczynienie organów instrumentem ekspresyjnym i wszechstronnym na wzór orkiestry sym-

fonicznej53. Ze względu na szeroki zakres tego obszaru badawczego54, dokładną charaktery-

stykę organów Cavaillé-Colla przeprowadzę szeregując wiedzę według poszczególnych roz-

wiązań, które były w nich stosowane. 

Budowa  

W zależności od wielkości pomieszczenia i określonej przez inwestora funkcji muzycznej 

instrumentu, Cavaillé-Coll budował organy o różnych rozmiarach. Dyspozycje od 4 do 7 

głosów umieszczane były w instrumentach jednomanuałowych. Dyspozycje od 8 do 26 gło-

sów rozmieszczane były w projektach dwumanuałowych z sekcjami Grand-Orgue i Récit-

expressif dopełnionymi sekcją Pédale. W ramach dalszego poszerzania dyspozycji, pomię-

dzy tymi sekcjami pojawiała się sekcja Positif. Kiedy ilość głosów przekraczała 50, wpro-

wadzano czwarty manuał, Bombarde i zasadniczo umieszczano w nim głosy językowe 

i mikstury z sekcji Grand-Orgue. Kolejnym krokiem było dodawanie sekcji Solo (umiesz-

czanej zazwyczaj na najwyższej klawiaturze), a ostatnim rozwiązaniem było dodanie sekcji 

Grand-Chœur (umieszczanej na najniższej klawiaturze), która pełniła głównie rolę manuału 

zbiorczego dla wszystkich sekcji. 

Instrumenty Cavaillé-Colla były zwykle jednobryłowe, tzn. wszystkie sekcje umieszczane 

były w jednej szafie organowej. W organach budowanych od podstaw zawsze stosowano 

takie rozwiązanie. Podczas ponownego użycia klasycznych instrumentów z dwuczłono-

wymi prospektami najczęściej zachowywano grający pozytyw balustradowy dla sekcji Po-

                                                 

53 „Encyklopedia Britanica”, wydanie internetowe, hasło: Aristide Cavaillé-Coll.  

Za: https://www.britannica.com/biography/Aristide-Cavaille-Coll [dostęp: 2017/12/16]. 

54 W sumie 678 opusów (ostatnia opusowana praca miała miejsce przy instrumencie Saint-Ferdinand-du-Ternes 

oddanym do użytku w grudniu 1898 r.). Źródła mówią o od ponad 400 do ponad 600 wykonanych prac na całym 

świecie. Oprócz Francji (364 instrumentów wybudowanych w tym kraju), docelowymi destynacjami dla 115 wy-

eksportowanych instrumentów firmy były m.in. Anglia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chile, Dania, Hiszpania, Holan-

dia, Meksyk, Wenezuela. Za: Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, 

Rome. Bigger Than Them All”, Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, ss. 176, 203 
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sitif. Prospekty nowych instrumentów – dzięki współpracy z najlepszymi ówczesnymi ar-

chitektami – doskonale dopasowane były stylistycznie do wnętrza55. 

Organy Cavaillé-Colla posiadały w znakomitej większości kontuary wolnostojące i odwrócone 

od szafy, choć – szczególnie w rekonstrukcjach – kontuary wbudowane w szafę (fr. console 

en fenêtre) również występowały. W małych jedno-, dwumanuałowych instrumentach kon-

tuary często wbudowywano w bok szafy, co było rozwiązaniem korzystnym mechanicznie 

jak i liturgicznie.  

W pierwszych instrumentach Cavaillé-Colla stosowano klasyczną francuską skalę klawiatury 

pedałowej od F do f1. Od lat 40. do około 1862 r. skale wszystkich manuałów miały już 

po 54 dźwięki (od C do f3), natomiast pedału po 27 dźwięków (od C do d1); następnie posze-

rzono skale do 56 dźwięków (C-g3) dla klawiatur ręcznych i 30 dźwięków (C-f1) dla nożnych. 

61-dźwiękowe manuały (C-c4) pojawiły się tylko w kilku późnych instrumentach koncerto-

wych eksportowanych do Anglii i Holandii. 

Wierność mechanicznej trakturze gry, ze wspomaganiem w większych instrumentach poprzez 

dźwignię Barkera, była kluczem do precyzji funkcjonowania i trwałości tych organów. Mecha-

niczna traktura bez wspomagania dźwignią Barkera i w przypadku kontuarów odwróconych 

od instrumentu charakteryzowała się płytkim skokiem klawiszy oraz ciężką pracą56. 

System powietrza 

Szczególną uwagę w organach Cavaillé-Colla poświęcano zaopatrzeniu i dystrybucji powie-

trza, które wówczas zasilało instrumenty dzięki fizycznej pracy kalikantów. Duże zbiorcze 

miechy magazynowe i mniejsze zbiorniki wyrównawcze dla każdej wiatrownicy zapewniały 

stabilne ciśnienie niezbędne przy częstych i skrajnych zmianach brzmienia dokonywanych 

przez organistów. Poza ekstremalnymi przypadkami ciśnienie mieściło się w przedziale od 90 

do 110 mm słupa wody. Najczęściej, ciśnienie dla grup Jeux d’Anches było wyższe niż 

dla grup Jeux de Fonds. 

Wiatrownice organów Cavaillé-Colla były nowatorskie ze względu na zastosowanie naj-

częściej trzech sektorów powietrza z różnym ciśnieniem zasilającego piszczałki danej sekcji 

                                                 

55 Np. neogotycki prospekt instrumentu w neogotyckiej bazylice Sainte-Clotilde, czy neoklasyczny prospekt w ko-

ściele La Madeleine. 

56 Por. funkcjonowanie klawiatur i manubriów we w pełni zachowanych w oryginalnym stanie instrumentach 

w paryskich kościołach Saint-Bernard-de-la-Chapelle czy Eglise-reformée-de-l’Etoile. 
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(najniższe ciśnienie w dolnym sektorze, najwyższe w górnym). Rozwiązanie to charaktery-

zowało się rosnącą dynamiką brzmieniową wraz z podążaniem w górę skali. Efekt ten był 

skutkiem inspiracji romantyczną estetyką brzmieniową hołdującą prowadzeniu melodii 

na tle homofonicznego akompaniamentu. Dzięki temu rozwiązaniu organy symfoniczne 

umożliwiały naturalne (tzn. z dominującą melodią sopranową) wykonawstwo muzyki ho-

mofonicznej. 

W organach Cavaillé-Colla z sekcji Grand-Orgue i Positif znika tremolo. Jego zastosowanie 

ograniczone zostało głównie do sekcji Récit, jednakże używane było nie do wibracji głosów 

solowych, tylko do naśladowania wibrata orkiestrowych instrumentów smyczkowych, lub ści-

śle organowego brzmienia tzw. chœur de voix humaines57.  

Estetyka brzmieniowa 

Głosy w ramach każdej sekcji instrumentu dzielone były na dwie grupy: 1) podstawowe = Jeux 

de Fonds, do których należały 16- i 8-stopowe głosy labialne, niektóre labialne 4-stopowe oraz 

delikatne głosy języczkowe (Hautbois, Clarinette i Voix humaine), a także na 2) głosy językowe 

= Jeux d’Anches (nazywane też Jeux de Combinaisons), do których zaliczano pozostałe głosy 

językowe, pozostałe 4- i 2-stopowe głosy labialne, alikwoty, kornety i mikstury. Każda z grup 

Anches posiadała oddzielny dla każdej sekcji pneumatyczny mechanizm załączania i odłącza-

nia poprzez dźwignię nożną Appel d’Anches. W przypadku odłączenia grupy Anches w wybra-

nej sekcji włączone manubriami głosy tej grupy stawały się głosami „zapamiętanymi”, a ich 

uruchomienie następowało w momencie załączenia dźwigni Appel d’Anches dla tej sekcji. 

W porównaniu z ręczną registracją wszystkich głosów rozwiązanie to umożliwiło niezakłócone 

zmiany dynamiki brzmienia instrumentu w sposób dotychczas niespotykany, a do tego ela-

styczny i programowalny.  

Estetyka brzmieniowa organów Cavaillé-Colla, pomijając instrumenty skrajnie małe i skrajnie 

wielkie, opierała się na charakterystycznie obsadzonych trzech sekcjach manuałowych (Grand-

Orgue, Positif i Récit) oraz sekcji Pédale. Charakterystyczny model dyspozycji poszczególnych 

sekcji przejawiał się w różnorodności obsady rejestrów w ramach poszczególnych grup głosów: 

                                                 

57 Tzn. głos Voix humaine dobarwiony głosami fletowymi. Taka registracja stosowana jest dla spokojnych w tem-

pie fragmentów utworów, gdzie narracja prowadzona jest w długich nutach w fakturze kilkugłosowej. Por. Część 

„Andante - Chœur de voix humaines” z cyklu „Meditaciones religiosas” op.122 nr 1. autorstwa L.J.A. Lefébure-

Wély’ego czy zakończenie „Prière et Berceuse” op. 27 A. Guilmanta. 
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tj. pryncypałowych, fletowych, smyczkujących i języczkowych. Tę ideę obsady dyspozycji na-

zywano „kwartetem orkiestrowym” organów. Estetyka brzmieniowa instrumentów Cavaillé-

Colla wynikała z cech owego kwartetu orkiestrowego, który pozwalał tworzyć kombinacje jed-

norodne, np. fletowe (np. 16’, 8’, 4’) czy smyczkowe (np. 8’, 4’), lub kombinacje mieszane, 

np. brzmienie fletowe z pryncypałowym i smyczkowym, czy labialne z języczkowym. Owe 

kombinacje rozbudowywane były najpierw horyzontalnie (8’+8’+8’ itd.), a dopiero następnie 

także wertykalnie (+4’, +16’ itd.).  

Cavaillé-Coll nieustannie przeprowadzał eksperymenty na polu projektowania piszczałek, two-

rząc ostatecznie koncepcję geometrycznego ich skalowania. Dzięki temu słabsze w głosach 

fletowych i języczkowych tony wysokie nabrały w jego organach siły i wyrównanego w całej 

skali charakteru. Głosy harmoniczne z rodziny fletów nazywał w zależności od stopażu: Flûte 

harmonique 8’ lub Flûte traversière 8’ w sekcjach Récit, Flûte octaviante 4’, Octavin 2’ i Pic-

colo 1’. Głosy harmoniczne z rodziny języczkowych to Trompette harmonique 8’ i Clairon 

harmonique 4’. 

W trosce o kolorystykę brzmieniową swych organów Cavaillé-Coll sukcesywnie wprowadzał 

głosy naśladujące brzmienie instrumentów orkiestrowych różnego typu. Z nowatorskich roz-

wiązań wymienić należy głosy wolnowibrujące Voix céleste (w Récit łączone z Gambą) 

i Unda maris (w Positif łączone z głosami typu Montre/Diapason lub Salicional), które imi-

towały brzmienia smyczkowych instrumentów orkiestrowych58. Wszechstronne zastosowa-

nie miał delikatny głos języczkowy Hautbois 8’ zaliczany do grupy Jeux de Fonds; górna 

część skali Hautbois 8’ była często łączona na jednym rejestrze z dolną częścią skali Basson 

8’ (stąd częsta nazwa Basson-Hautbois). 

Badania nad akustyką doprowadziły Cavaillé-Colla do wniosku, że brzmienie Grand-Chœur, 

które musi zrealizować w organach romantycznych kwartet orkiestrowy, wymaga dodatko-

wego wzmocnienia tonów harmonicznych nie tylko kwinty, tercji i oktawy, ale także septymy. 

Ponieważ orkiestra ma mniej wiolonczel niż skrzypiec, dlatego jego Plein Jeu w okresie 

od około 1857 do około 1875 r. budowane były jako progresywne59 i wyraźnie wznoszące 

z możliwie najmniejszą liczbą repetycji po to, aby uzyskać brzmienie bardziej poważne w ni-

skich tonach i bardziej przenikliwe w tonach wysokich. 

                                                 

58 Pierwszym instrumentem, w którym Cavaillé-Coll zastosował głos Voix célèste były organy z 1846 r. w kościele 

La Madeleine w Paryżu, natomiast głos Unda maris po raz pierwszy zabrzmiał w instrumencie katedry Notre-

Dame w 1867 r. 

59 Naśladując wzorce niemieckie były pozbawione wyższych chórów w dolnych zakresach skal. 
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Każda sekcja średniego i dużego instrumentu Cavaillé-Colla zawierała elementy tonalne Grand-

Chœur (pełnego tutti), z Trompettes uzupełnionymi przez 4-stopowe Clairons (najczęściej har-

moniczne) i 16-stopowe Bassons i/lub Bombardes. Kilka dużych późniejszych organów otrzy-

mało zestawy poziomych rezonatorów zwieńczających brzmienie danej sekcji. Sekcja Pédale ob-

sadzana była skromnie, ale dość wszechstronnie dzięki labialnym i językowym głosom 16-, 8- 

i 4-stopowym; w większych instrumentach poszerzano tę paletę o głosy 32-stopowe oraz labialne 

alikwoty niskich kwint i tercji, a później również septymy. Sekcja Pédale pełniła raczej rolę do-

pełnienia basowego sekcji manuałowych, niż rolę samodzielną.  

Charakter przebiegu menzur i sposób intonacji głosów został dobrze opisany w opublikowanych 

przez Cavaillé-Colla pracach teoretycznych i nie ulegał większym zmianom na przestrzeni dzia-

łalności firmy. Od 16 lutego 1859 r. oficjalnie obowiązywał we Francji strój równomiernie tem-

perowany z 870 wibracjami na sekundę60, co odpowiada 435 Hz dla dźwięku a1; najprawdopo-

dobniej ten strój stosował Cavaillé-Coll w swoich instrumentach budowanych na terenie Francji. 

Biorąc pod uwagę optymalny statystyczny instrument wychodzący z warsztatu Cavaillé-Colla, 

który posiadał trzy sekcje manuałowe (Grand-Orgue, Positif, Récit-expressif) oraz sekcję Pédale, 

wystandaryzowany „kręgosłup” głosów wyglądał tak, jak przedstawia Tabela 5.  

Tabela 5. „Kręgosłup” brzmieniowy „średniego” instrumentu A. Cavaillé-Colla. 

I. Grand-Orgue 

1. Montre 16’ 

2. Bourdon 16’ 

3. Montre 8’ 

4. Flûte harmonique 8’ 

5. Bourdon 8’ 

6. Violoncelle/Gambe 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Quinte 2 2/3’ 

9. Doublette 2’ 

10. Plein-jeu od III do V 

11. Cornet V 

12. Bombarde 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Clairon 4’ 

II. Positif 

1. Montre 8’ 

2. Flûte harmon./Cor de nuit 8’ 

3. Bourdon 8’ 

4. Salicional 8’ 

5. Unda maris 8’ 

6. Prestant 4’ 

7. Flûte douce 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Doublette 2’ 

9. Trompette 8’ 

10.Cromorne/Clarinette 8’ 

11.Clairon 4’ 

III. Récit-expressif 

1. Quintaton/Bourdon 16’ 

2. Flûte traversière 8’ 

3. Flûte harmonique 8’ 

4. Viole de gambe 8’ 

5. Voix céleste 8’ 

6. Flûte octaviante 4’ 

7. Basson-Hautbois 8’ 

8. Voix humaine 8’ 

Jeux d’Anches 

9. Octavin 2’ 

10. Basson 16’ 

11. Trompette 8’ 

12. Clairon harmonique 4’ 

  

Pédale 

1. Contrebasse 16’ 

2. Soubasse 16’ 

3. Flûte 8’ 

4. Violoncelle 8’ 

5. Bourdon doux 8’ 

6. Flûte 4’ 

Jeux d’Anches 

7. Bombarde 16’ 

8. Trompette 8’ 

9. Clairon 4’ 

 

Pédales de combinaisons: Copula Positif sur Grand-Orgue 

                                                 

60 „Pitch Reform in France and England”, w: „The Spectator”, No 1602, 12 March 1859, s. 14. 
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Tirasse Grand-Orgue 

Tirasse Positif 

Tirasse Récit 

Octaves graves Grand-Orgue 

Anches Grand-Orgue,  

Anches Positif 

Anches Récit 

Anches Pédale 

Copula Récit sur Positif 

Copula Récit sur Grand-Orgue 

Trémblant Récit 

Expression Récit (3 pozycje) 

Pédale d’Orage 

Źródło: Opracowanie własne. Por. Wrona Mariusz, „Fakty i mity wokół brzmienia organów francuskiego bu-

downiczego Aristide’a Cavaillé-Colla”, w: „Przegląd Muzykologiczny”, rok 2006, nr 6, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 105-111. 

Nie mniej ważną cechą organów Aristide’a Cavaillé-Colla była ich bardzo wysoka jakość wy-

konania. Użycie możliwie najlepszych z dostępnych fizycznie i cenowo surowców oraz precy-

zyjne wykonawstwo podporządkowane były głównemu celowi, tj. brzmieniu instrumentu. Ca-

vaillé-Coll dbał o odpowiedni skład metalu do wyrobu piszczałek i grubość ścian piszczałek, 

które to elementy są kluczowe dla jakości brzmienia. Ponadto, wygodny dostęp do wszystkich 

mechanizmów wymagających regularnego doglądania, strojenia czy regulacji był wzorem 

dla pozostałych organmistrzów61. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na brzmienie organów Cavaillé-Colla były także wnętrza, 

w których je umieszczano. Organy te dużo zyskiwały dzięki lokowaniu ich w wielkich francu-

skich katedrach, gdzie wysokie mury, kamienne posadzki i ogromna przestrzeń stanowiły nie-

zwykłe pudła rezonansowe dla źródła dźwięku.  

Realizacja zmian dynamicznych 

Kolejną cechą organów Cavaillé-Colla była szafa ekspresyjna z ruchomą żaluzją. Pierwsze sto-

sowane rozwiązania polegały na sterowaniu żaluzji łyżką pedałową umożliwiając quasi-tara-

sowe trzystopniowe zablokowanie otwarcia żaluzji (zamknięte, półotwarte i otwarte). Łyżka ta 

umieszczana była skrajnie po prawej stronie kontuaru nad klawiaturą nożną, co nie było roz-

wiązaniem wygodnym dla grającego62. Pierwsze zastosowanie szafy ekspresyjnej z trzystop-

niową łyżką pedałową przez Cavaillé-Colla miało miejsce w organach Saint-Denis i od tego 

                                                 

61 Audsley Georg Ashdown, „The Art of Organ Building: A Comprehensive Historical, Theoretical, and Practical 

Treatise on the Tonal Appointment and Mechanical Construction of Concert-Room, Church, and Chamber Or-

gans”, Dover Publications, 2011, T. 1, ss. 343-345. 

62 Wynalazek ten na gruncie francuskim zaszczepił angielski organmistrz John Abbey (1785-1859), który przybył 

do Paryża w 1826 r. i rozpoczął współpracę z Sébastianem Erardem budując organy na Wystawę Przemysłową 
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czasu szafa ekspresyjna stała się integralnym elementem wszystkich jego instrumentów. Uela-

stycznienie tego rozwiązania poprzez mechanizm przechyłowego pedału umieszczonego cen-

tralnie przed grającym ponad klawiaturą pedałową nastąpiło w II połowie XIX wieku; od 1873 

r. (organy do Albert Hall w Sheffield, Anglia) wszystkie instrumenty były wyposażone w takie 

właśnie rozwiązanie63. Szafy ekspresyjne Cavaillé-Colla miały stosunkowo grube ściany, co 

powodowało dobre tłumienie brzmienia sekcji. Początkowo umieszczano w nich tylko głosy 8-

stopowe i wyższe, podczas gdy niskobrzmiące głosy pozostawały poza szafą; dopiero później 

– po uwzględnieniu uwag organistów – wszystkie głosy sekcji umieszczano wewnątrz szafy 

ekspresyjnej.  

Sposób realizowania zmian dynamicznych za pomocą szafy ekspresyjnej, operowania grupami 

głosów (Fonds i Anches) w ramach każdej z sekcji oraz wykorzystanie kopulacji i łączników 

oktawowych dolnych i górnych, dawały możliwość wpływu wykonawcy na płynną zmianę siły 

brzmienia instrumentu. Konglomerat tych elementów umożliwił swobodną realizację kontro-

lowanych crescendi i diminuendi.  

Biorąc pod uwagę układ podstawowych sekcji (Grand-Orgue, Positif, Récit-expressif i Pédale), 

instrumenty te pozwalały uzyskać kilka naturalnych progów dynamicznych, w ramach których 

możliwa była płynna zmiana dynamiki brzmienia. Pierwszym progiem był zestaw Fonds sekcji 

Récit; drugim – dodanie głosów Anches sekcji Récit; trzecim – połączenie Récit (Fonds i An-

ches) do Positif z zestawem Fonds; czwartym – dodanie Anches w Positif; piątym – połączenie 

Positif do Grand-Orgue (co było jednoznaczne z połączeniem Récit do Grand-Orgue) z zesta-

wem Fonds; szóstym – dodanie Anches w Grand-Orgue; siódmym – dodanie łączników oktaw 

dolnych (octaves graves); ósmym – dodanie łączników oktaw górnych (octaves aiguës). Ponie-

waż łączniki sekcji, szafy ekspresyjne oraz Jeux d’Anches były sterowane za pomocą włączni-

ków nożnych, grający mógł uzyskać pełne crescendo i diminuendo zachowując jednolitą barwę 

brzmieniową, pomimo przechodzenia przez cały zakres dynamiczny instrumentu bez odrywa-

nia rąk z klawiatury. 

                                                 

1827 r.; ten właśnie instrument był pierwszym na terenie Francji, który dysponował płynną (tzn. bez konieczności 

odrywania rąk od klawiatur i bez zmian rejestrów) możliwością kontrolowania dynamiki brzmienia; Fetis, po raz 

pierwszy w historii, nazwał ten instrument mianem Grand-Orgue-Expressif. Za: Ochse Orpha Caroline, „Organists 

and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana University Press, Bloomington 2000, 

ss. 22 i 24. 

63 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, ss. 183-184. 



Michał Szostak, Organy, jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej 35 

Cechy organów symfonicznych 

Podsumowując powyższą charakterystykę organów Aristide’a Cavaillé-Colla, można wyróżnić 

następujące cechy instrumentów symfonicznych:  

1. wystandaryzowany układ klawiatur manuałowych (Grand-Orgue, Positif, Récit-expressif); 

2. występowanie szafy ekspresyjnej; 

3. obsada głosów zgodnie z zasadami „kwartetu orkiestrowego”; 

4. występowanie głosów harmonicznych; 

5. występowanie głosów orkiestrowych; 

6. występowanie pneumatycznych rozwiązań umożliwiających dołączanie i odłączanie ca-

łych grup głosów (Anches); 

7. występowanie połączeń międzyklawiaturowych oraz łączników oktawowych (dolnych 

i górnych) pozwalających na zwielokrotnienie możliwości brzmieniowych; 

8. wysoka jakość wykonania; 

9. duże rozmiary instrumentu. 

Ewolucja organów symfonicznych 

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się najczęściej następujące etapy rozwoju organów Ari-

stide’a Cavaillé-Colla:  

1. skonstruowanie poïkelorgue (Tuluza, 1832 r.)64;  

2. wiatrownice manuałowe podzielone na sekcje o różnych ciśnieniach (pierwsze zastoso-

wanie w instrumencie bazyliki Saint-Denis, 1841 r., 70/3M+P);  

3. podział głosów na Jeux de Fonds i Jeux d’Anches (Saint-Denis, 1841 r.);  

4. szafa ekspresyjna z trzystopniowym zakresem otwarcia za pomocą tzw. łyżki nożnej 

(Saint-Denis, 1841 r.);  

5. głosy harmoniczne (Saint-Denis, 1841 r.);  

6. głosy orkiestrowe, w tym smyczkujące (Saint-Denis, 1841 r.);  

7. dźwignia Barkera (Saint-Denis, 1841 r.);  

                                                 

64 Należy zaznaczyć, iż wynalazek Cavaillé-Colla nie był całkowicie oryginalny; instrument ten był raczej jednym 

z wielu autorskich zastosowań wykorzystujących właściwości dynamiczne głosów wolnowibrujących (ang. free 

reeds). Za historycznie pierwszy instrument z takim rozwiązaniem uważa się Grand-Orgue-Expressif autorstwa 

Anglika Abbey’a w kooperacji z Francuzem Erardem z 1827 r. Za: Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ 

Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana University Press, Bloomington 2000, s. 24. 
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8. pierwsze organy o 4 manuałach z pedałem (Saint-Roch, 1842 r., 50/4M+P)65;  

9. głosy wolnowibrujące: Voix céleste (pierwsze zastosowanie w ogóle: zamek d’Aramont 

w Verberie, 1843 r.66; pierwsze zastosowanie w organach kościelnych: La Madeleine, 

1846 r., 48/4M+P); 

10. szafy ekspresyjne dla dwóch – z czterech – sekcji (organy na wystawę Exposition 

Universalle, Paryż, 1855 r., 54/4M+P)67;  

11. poszerzenie skali klawiatur: manuałowych do 56 dźwięków, C-g3 (instrument wyeks-

portowany do Belgii, 1855 r.)68;  

12. łączniki oktawowe dolne (16’), Octaves graves (Saint-Sulpice, 1862 r., 100/5M+P);  

13. wzmacnianie kolejnych tonów harmonicznych: septyma (Notre-Dame, 1867 r., 86/5M+P); 

14. głosy wolnowibrujące: Unda maris (Notre-Dame, 1867 r.);  

15. szafa ekspresyjna z pedałem o płynnym zakresie ruchu (Sheffield, Anglia, 1873 r., 

64/4M+P); 

16. szafy ekspresyjne dla trzech – z czterech – sekcji (Sheffield, 1873 r.);  

17. poszerzenie skali klawiatur manuałowych do 61 dźwięków, C-c4 (Sheffield, 1873 r.)69; 

18. łączniki oktawowe górne (4’), Octaves aiguës (Saint-Sernin, Toulouse, 1888 r., 

54/3M+P). 

Chcąc spojrzeć na ewolucję organów Cavaillé-Colla w sposób bardziej analityczny oraz pod-

budowując naukowo wnioskowanie w tym zakresie, opracowałem własną metodologię badaw-

czą dla tego obszaru. Jej główne założenia i wnioski są następujące70: 

1. odrzuciłem projekty niezrealizowane; 

                                                 

65 Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them All”, 

Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 37. 

66 Shuster-Fournier Carolyn, „Les orgues de salon d’Aristide Cavaillé-Coll”, w: „L’Orgue: cahiers et mémoires” 

Paris, 1997, s. 21. 

67 Po wystawie organy te zostały podzielone na dwa instrumenty i ulokowane w Luçon i Bagnères-de-Bigorre. 

Za: Ibidem, s. 20. 

68 Ibidem, s. 21. 

69 Tę skalę manuałów Cavaillé-Coll zastosował jeszcze tylko w dwóch instrumentach dla barona de l’Espe: 

w 1894 r. do jego rezydencji w Paryżu i w 1898 r. do jego rezydencji w Ilbaritz. Por. Ebrecht Ronald, „Cavaillé-

Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them All”, Lanham et al., Lexington 

Books, USA, 2013, s. 173. 

70 Zawartość merytoryczna niniejszego podrozdziału – poszerzona o wykresy i zdjęcia – została opublikowana 

w języku angielskim w formie artykułu: Szostak Michał, „Evolution of Cavaillé-Coll’s symphonic organs” 

w: „The Organ”, No 384, May-July 2018, Musical Opinion Ltd, London, ss. 8-23. 
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2. dokonałem przeglądu drukowanych spisów (C. i E. Cavaillé-Coll71, G. Huybens72, 

J. Eschbach73, R. Galtier74) oraz internetowych baz danych75 w zakresie prac organmi-

strzowskich (zawierających instrumenty wybudowane od początku oraz rozbudowy) 

Cavaillé-Colla według następujących cech: wybudowane i ulokowane na terenie Eu-

ropy76; ilość głosów w chwili oddania do użytku przez Aristide’a Cavaillé-Colla; data 

oddania do użytku; miejsce, w którym się znajdowały w chwili oddania do użytku 

(a często znajdują się nadal); 

3. z tego zbioru wybrałem organy z całkowitą liczbą głosów od 45 (tę ilość głosów ustali-

łem arbitralnie chcąc uzyskać możliwie reprezentatywną i możliwie łatwą do opraco-

wywania próbę instrumentów); jest ich 31 sztuk; wszystkie te instrumenty posiadały 

(posiadają) od 3 do 5 klawiatur manuałowych i klawiaturę pedałową: 

4. każdy z tych instrumentów został następnie opisany bardziej szczegółowo według nastę-

pujących parametrów: budynek, w którym się znajdowały w chwili oddania do użytku 

(większość znajduje się tam nadal), rodzaj przeznaczenia instrumentu (kościelny, koncer-

towy, domowy), kraj przeznaczenia, całkowita ilość głosów realnych, ilość klawiatur ma-

nuałowych, numer opusowy według katalogów i tabliczek organmistrza, data oddania 

do użytku, cena całkowita we frankach francuskich (o ile było możliwe jej ustalenie), 

ilość głosów w sekcji Grand-Orgue, ilość głosów w sekcji Positif, ilość głosów w sekcji 

Récit-expressif, ilość głosów w sekcji Pédale, sumaryczna ilość głosów w pozostałych 

sekcjach manuałowych (Bombarde, Grand-Chœur, Solo; dotyczyło to dużych instrumen-

tów o liczbie manuałów 4 i 5); 

5. powyższy zbiór 31 instrumentów uszeregowałem według oficjalnej daty inauguracji 

każdego z nich; w ten sposób otrzymałem zbiór instrumentów do analizy ilościowo-

jakościowej, które przedstawia Tabela 6:  

                                                 

71 Cavaillé-Coll Cécile i Cavaillé-Coll Emmanuel, „Aristide Cavaillé-Coll. Ses origines, sa vie, ses œuvres”, Paris, 

Fischbacher, 1929. 

72 Huybens Gilbert, „Aristide Cavaillé-Coll: Liste des travaux exécutés. Opus List. Verzeichnis der ausgeführten 

Arbeiten”, Orgelbau-Fachverlag Rensch, Lauffen/Neckar, 1985. 

73 Eschbach, Jesse, „Aristide Cavaillé-Coll. A compendium of known stop lists”, Verlag Peter Ewers, Bielefeld 2013. 

74 Galtier Roland, „Les Orgues de Cavaillé-Coll. Essai chronologique des travaux d’Aristide Cavaillé-Coll: 1824-

1898”, Paris, 1985. 

75 Np.: http://www.stsulpice.com/CCdatabase/ccorglista.html [dostęp: 2017/12/16]. 

76 Odrzuciłem instrumenty, które zostały wyeksportowane poza Europę, ponieważ firma najczęściej nie monto-

wała ich sama na miejscu przeznaczenia, a tylko powierzała te prace lokalnym zakładom, które miały duży wpływ 

na ostateczny kształt dzieła; nie znamy też stanu potencjalnych zniszczeń, jakie mogły powstać w trakcie wielo-

tygodniowego transportu na tak odległe dystanse i sposobów ewentualnych ich napraw. 
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Tabela 6. Instrumenty A. Cavaillé-Colla posiadające minimum 45 głosów, jako źródło inspiracji 

dla organistów. 

Miejsce 
Ilość 

głosów 

Ilość  

man. 
Opus 

Data  

inauguracji 
Organiści 

kościół Notre-Dame-de-Lorette (Paryż, Francja) 48 3 4 1838/10/22 Franck 

bazylika (Saint-Denis, Francja) 70 3 10 1841/09/21 Simon 

kościół Saint-Roch (Paryż, Francja) 49 4 14 1842/06/02 Lefébure-Wély 

kościół la Madeleine (Paryż, Francja) 48 4 26 1846/10/29 

Fessy, Lefébure-

Wély, Saint-Saëns, 

Dubois, Fauré 

katedra (Beziers, Francja) 46 4 43 1850/10/29  

kościół Saint-Vincent-de-Paul (Paryż, Francja) 47 3 52 1852/01/26 Boëllmann 

katedra (Saint-Omer, Francja) 50 3  1855/06/26  

katerda Saint-Jean (Perpignan, Francja) 58 4 112/5 1857/12/24  

bazylika Sainte-Clotilde (Paryż, Francja) 46 3 88/22 1859/12/19 
Franck, Pierne, 

Tournemire 

katedra (Nancy, Francja) 64 4 163/127 1861/11/19  

kościół Saint-Sulpice (Paryż, Francja) 100 5 118/63 1862/04/29 
Lefébure-Wély,  

Widor, Vierne 

katedra Saint-Louis (Versailles, Francja) 46 3 184/153 1863/10/22  

katedra Notre-Dame (Paryż, Francja) 86 5 230/204 1868/03/06 Vierne 

kościół la Trinité (Paryż, Francja) 46 3 271/254 1868/07/04 Guilmant, Messiaen 

sala The Albert Hall (Sheffield, Anglia) 64 4 374/363 1873/05/05 Lemmens 

katedra (Rennes, Francja) 46 3 366/355 1874/08/08  

katedra (Angers, Francja) 46 3 367/356 1874/08/27  

katedra (Lisieux, Francja) 46 3 389/384 1874/11/23  

p. Hopwood (Ketton-Hall, Anglia) 45 3 330/317 1875/05/10  

Palais de l’Industrie (Amsterdam, Holandia) 46 3 447 1875/10/26  

Palais du Trocadéro (Paryż, Francja) 66 4 481 1878/08/06 

Franck, Guilmant, 

Widor, Lemmens, 

Saint-Saëns  
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katedra Sainte-Croix (Orleans, Francja) 54 4 507 1880/02/04  

kościół Saint-Francois-de-Sales (Lyon, Francja) 45 3 521 1880/12/15  

kościół Saint-Etienne (Caen, Francja) 50 3 569 1885/03/03  

kościół Saint-Waast (Armentieres, Francja) 50 3 687 1888/09/27  

kościół Saint-Sernin (Toulouse, Francja) 54 3 619 1889/04/03  

katedra (Amiens, Francja) 51 3 620 1889/12/20  

bazylika Saint-Ouen (Rouen, Francja) 64 4 630 1890/04/17 Widor77 

kościół (Pithiviers, Francja) 45 3 638 1890/06/23  

kościół Saint-François-Xavier (Paryż, Francja) 58 3 633 1890/12/14 Renaud, Marty, Litaize 

baron de L’Espee (Biarritz-Bidart, Francja) 70 4 678 1898  

Źródło: Opracowanie własne.  

6. następnie dokonałem matematycznego zestawienia udziału procentowego głosów każ-

dej z sekcji w sumie głosów całego instrumentu, a uzyskane dane umieściłem na wy-

kresie; w ten sposób uzyskałem obraz wyraźnych trendów w kształtowaniu się udziału 

każdej z trzech głównych sekcji w brzmieniu całego instrumentu78; wnioski nt. ewolucji 

organów Cavaillé-Colla są następujące: 

Obserwujemy zmiany znaczenia poszczególnych (podstawowych) sekcji w organach Cavaillé-

Colla. A) Rośnie znaczenie sekcji Récit: po pierwsze, sekcja ta została poszerzona do całej skali 

sekcji manuałowych (C-f3 w stosunku do ograniczonych skal instrumentów klasycznych 

(np. od c1 lub f1 - f3); po drugie, sekcja – zaopatrzona w szafę ekspresyjną oraz nowe głosy 

orkiestrowe w tym harmoniczne – stała się swego rodzaju romantycznym sercem całego sym-

                                                 

77 Inauguracji instrumentu dokonał 17 kwietnia 1890 r. Charles Marie Widor, ówczesny organista paryskiego ko-

ścioła Saint-Sulpice, który jakość nowego dzieła określił, jako wykonaną „w stylu Michała Anioła”. Widor uzna-

wał ten instrument za najlepsze dzieło Aristide’a Cavaillé-Colla na równi z organami katedry w Nancy (ukończo-

nymi w 1861 r.) i paryskiego kościoła Saint-Sulpice (ukończonymi w 1862 r.). Organy te zainspirowały Charlesa-

Marie Widora do napisania IX Symfonii op. 70 „Gotyckiej”, która była wykonana podczas inauguracji instrumentu 

przez kompozytora.  

78 Wykres prezentujący wyniki oraz szersze omówienie wyników znajduje się w artykule: Szostak Michał, „Evo-

lution of Cavaillé-Coll’s symphonic organs” w: „The Organ”, No 384, May-July 2018, Musical Opinion Ltd, Lon-

don, ss. 8-23. 
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fonicznego instrumentu, które to serce poprzez łączniki z pozostałymi sekcjami nadawało każ-

dej z nich nowego dynamicznego wymiaru. B) Rośnie znaczenie sekcji Pédale: po pierwsze, 

skala sekcji została dostosowana do skali sekcji manuałowych (od C w odróżnieniu od ograni-

czonej skali sekcji Pédale w instrumentach klasycznych); po drugie, sekcja – zaopatrzona 

w głosy niskobrzmiące (16’ i często 32’), głosy wzmacniające tony harmoniczne (niskie kwinty 

i tercje, później też septymy) – stała się basową podbudową całego symfonicznego instrumentu, 

który predestynowany był do wykonywania muzyki homofonicznej, w której obok sopranu naj-

ważniejsza jest podstawa basowa. C) Maleje znaczenie sekcji Positif. Sytuacja ta wynika z od-

chodzenia w muzyce romantycznej od barokowego dialogowania pomiędzy podstawową sek-

cją Grand-Orgue i, umieszczoną na balustradzie chóru muzycznego, sekcją Positif (lustrzanym, 

choć skromniejszym odbiciem sekcji Grand-Orgue). Mimo znacznego uszczuplenia własnych 

głosów, połączenie z sekcją Récit expressif czyni z niej istotne pole rozgrywania się bardziej 

wyrazistych – w stosunku do samej sekcji Récit-expressif – przebiegów muzycznych. D) Utrzy-

muje się znaczenie sekcji Grand-Orgue. Zmianie ulega jedynie kwestia jakości brzmienia: nie-

które głosy zmieniają swoją rolę poprzez modyfikacje w budowie (tradycyjne flety na rzecz 

fletów harmonicznych), a inne się pojawiają (językowe głosy orkiestrowe, czy głosy smyczku-

jące). Dzięki połączeniu z dynamiczną sekcją Récit-expressif możliwym stało się tworzenie 

nowych płaszczyzn brzmieniowych, np. tzw. semi-Grand-Chœur, która charakteryzuje się 

pełną sekcją Récit expressif (włączone wszystkie Jeux de Fonds i wszystkie Jeux d’Anches) 

połączoną do sekcji Grand-Orgue z włączonymi tylko głosami grupy Jeux de Fonds (głosy la-

bialne 16’, 8’, i niektóre 4’); w ten sposób na potężnej bazie głosów podstawowych Grand-

Orgue rozgrywa się dynamiczna przestrzeń bogatej w brzmienie języczkowe sekcji Récit-

expressif. Ten sam efekt można uzyskać na klawiaturze nożnej, gdy do sekcji Pédale z włączo-

nymi tylko głosami grupy Jeux de Fonds dołączymy pełną sekcję Récit-expressif (włączone 

głosy Jeux de Fonds i Jeux d’Anches). 

7. do pogłębionej analizy jakościowej wybrałem pięć paryskich instrumentów będących 

źródłem inspiracji dla kompozytorów, których dzieła zaprezentowałem na płycie CD, 

tj. kościół la Madeleine, bazylika Sainte-Clotilde, kościół Saint-Sulpice, katedra Notre-

Dame, kościół la Trinité, Palais du Trocadéro (pogrubienie w Tabela 6).  
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Analiza wybranych organów Aristide’a Cavaillé-Colla 

W niniejszej części analizuję wybrane wielkie instrumenty Aristide’a Cavaillé-Colla, które sta-

nowiły źródła inspiracji dla kompozytorów utworów nagranych przeze mnie na płycie CD 

pt. „Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku”. 

La Madeleine, Paryż, 1846 

Instrument dla nowo wybudowanego kościoła La Madeleine został ukończony w 1846 r., 

co określa tabliczka w kontuarze: „Cavaillé-Coll Père et Fils, facteur d’orgues du Roi” (fr. „Ca-

vaillé-Coll Ojciec i Synowie, królewski budowniczy organów”).  

Organy kościoła La Madeleine to pierwszy instrument tych rozmiarów wybudowany od po-

czątku do końca przez firmę Cavaillé-Collów według zamysłu i wizji organów symfonicznych 

Aristide’a. Poprzednie realizacje (Saint-Denis, Saint-Roch) uwzględniały z góry narzucone 

ograniczenia wynikające z zastanej materii brzmieniowej, prospektu i szafy, co negatywnie 

wpływało na swobodę twórczą i swobodne stosowanie nowych rozwiązań.  

Instrument ten do dnia dzisiejszego przeszedł szereg modyfikacji i rozbudów brzmieniowych 

(łącznie z elektryfikacją traktury) zrealizowanych po śmierci Cavaillé-Colla. Na potrzeby ni-

niejszej pracy uwzględniam jego stan z 1846 r. – patrz: Tabela 7, s. 42. 

Inauguracyjny koncert 29 października 1846 r. zagrali wspólnie tytularny organista, Alexandre-

Charles Fessy oraz gościnnie Louis-James-Alfred Lefébure-Wély79. Działalność Louisa-Ja-

mesa-Alfreda Lefébure-Wély’ego jako wirtuoza, improwizatora i kompozytora była ówcześnie 

tak popularna, że został w marcu 1847 r. mianowany tytularnym organistą kościoła La Made-

leine (pełnił tę funkcję do listopada 1857 r.). Po nim lista tytularnych organistów (nazwiska 

tylko z XIX wieku) jest imponująca: Camille Saint-Saëns (1857-1877), Théodore Dubois 

(1877-1896), Gabriel Fauré (1896-1905)80. Każda ze wspomnianych postaci zajmuje istotne 

miejsce w historii muzyki kościelnej. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że instrument ten był źródłem inspiracji dla Lefébure-

Wély’ego podczas pracy nad zbiorem „Meditaciones religiosas” op. 122, z którego pochodzi 

„Sortie” zamieszczone na płycie CD. 

                                                 

79 Ówcześnie organista dysponujący niedawno przebudowanym przez Cavaillé-Colla instrumentem w nieodle-

głym kościele Saint-Roch. 

80 Le Moël Michel, „Les Orgues de Paris”, Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 1992. 
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Tabela 7. Dyspozycja organów A. Cavaillé-Colla z 1846 r. w kościele La Madeleine w Paryżu. 

I. Grand-Orgue (C-f3) 

1. Montre 16’ 

2. Gambe 16’ 

3. Montre 8’ 

4. Salicional 8’ 

5. Flûte harmonique 8’ 

6. Bourdon 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Quinte 2 2/3’ 

9. Doublette 2’ 

10. Fourniture V 

11. Cymbale V 

12. Trompette 8’ 

13. Cor anglaise 8’ 

II. Positif (C-f3) 

1. Montre 8’ 

2. Viole de gambe 8’ 

3. Flûte douce 8’ 

4. Voix céleste 8’ II 

5. Prestant 4’ 

6. Dulciane 4’ 

Jeux d’Anches 

7. Octave 2’ 

8. Trompette 8’ 

9. Musette 8’ 

10. Clairon 4’ 

III. Bombarde (C-f3) 

1. Soubasse 16’ 

2. Flûte harmonique 8’ 

3. Flûte traversière 8’ 

4. Basse 8’ 

5. Flûte 4’ 

Jeux d’Anches 

6. Octavin 2’ 

7. Bombarde 16’ 

8. Trompette 8’ 

9. Clairon 4’ 

 

 

 

IV. Récit-expressif (C-f3) 

1. Flûte harmonique 8’ 

2. Flûte octaviante 4’ 

3. Basson-Hautbois 8’ 

4. Voix humaine 8’ 

Jeux d’Anches 

5. Bombarde 16’ 

6. Trompette 8’ 

7. Clairon 4’ 

Trémblant 

Pédale (C-d1) 

1. Quintaton 32’ 

2. Contrebasse 16’ 

3. Flûte 8’ 

4. Violoncelle 8’ 

Jeux d’Anches 

5. Bombarde 16’ 

6. Basson 16’ 

7. Trompette 8’ 

8. Clairon 4’ 

Récit-G.O. 

Bombarde-G.O. 

Positif-G.O. 

Récit-Positif 

Bombarde-Positif 

Tirasse Récit 

Tirasse Bambarde 

Tirasse Positif 

Tirasse-G.O. 

Źródło: Opracowanie własne. Za: Le Moël Michel, „Les Orgues de Paris”, Délégation à l’action artistique 

de la ville de Paris, 1992. 

Sainte-Clotilde, Paryż, 1859 

Wielkie organy bazyliki św. Klotyldy w Paryżu o 46 głosach, trzech manuałach i pedale, zostały 

zainaugurowane 19 grudnia 1859 r. przez Louisa-Jamesa-Alfreda Lefébure-Wély’ego oraz ty-

tularnego organistę miejsca, Césara Francka, który wykonał wówczas swój „Finale” oraz „Pre-

ludium i Fugę h-moll” J.S. Bacha. Specyficzny układ sekcji wewnątrz szafy organowej – na-

rzucony przez kompleksowy projekt architekta bazyliki – wpływał na unikalne walory brzmie-

niowe tego instrumentu. Sekcja Positif umieszczona była w centralnej części szafy tuż za pro-

spektem, sekcja Grand-Orgue – podzielona na części C i Cis – umieszczona po obu stronach 

sekcji Positif, natomiast sekcja Récit umieszczona wysoko i głęboko wewnątrz szafy organo-

wej. Dyspozycję instrumentu z 1859 r. przedstawia Tabela 8 na s. 43.  
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Tabela 8. Dyspozycja organów A. Cavaillé-Colla z 1859 r. w bazylice Sainte-Clotilde w Paryżu. 

I. Grand-Orgue (C-f3) 

1. Montre 16’ 

2. Bourdon 16’ 

3. Montre 8’ 

4. Flûte harmonique 8’ 

5. Bourdon 8’ 

6. Viole de gambe 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Octave 4’ 

9. Quinte 2 2/3’ 

10. Doublette 2’ 

11. Plein-jeu VII81 

12. Bombarde 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Clairon 4’ 

II. Positif (C-f3) 

1. Bourdon 16’ 

2. Montre 8’ 

3. Flûte harmonique 8’ 

4. Bourdon 8’ 

5. Viole de gambe 8’ 

6. Unda maris 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Flûte octaviante 4’ 

9. Quinte 2 2/3’ 

10.Doublette 2’ 

11. Plein jeu harmonique III-VI 

12.Trompette 8’ 

13.Cromorne 8’82 

14.Clairon 4’ 

III. Récit-expressif (C-f3) 

1. Bourdon 8’ 

2. Flûte harmonique 8’ 

3. Viole de gambe 8’83 

4. Voix céleste 8’ 

5. Basson-Hautbois 8’ 

6. Voix humaine 8’ 

Jeux d’Anches 

7. Flûte octaviante 4’ 

8. Octavin 2’ 

9. Trompette 8’ 

10. Clairon 4’ 

  

Pédale (C-d1) 

1. Soubasse 32’84 

2. Contrebasse 16’ 

3. Basse 8’85 

4. Octave 4’ 

Jeux d’Anches 

5. Bombarde 16’ 

6. Basson 16’ 

7. Trompette 8’ 

8. Clairon 4’ 

 

Anches Grand-Orgue 

Anches Positif 

Anches Récit 

Anches Pédale 

Tirasse Grand-Orgue 

Tirasse Positif 

Pédale d’Orage 

Copula Positif sur Grand-Orgue 

Copula Récit sur Positif 

Trémblant Récit 

Expression Récit (3 pozycje) 

Źródło: Coignet Jean-Louis, „Le grand orgue de la basilique Sainte-Clotilde”, w: „L’Orgue”, no 278-279 

(2007/II-III), Association des Amis de l’orgue, ss. 163-176. 

Należy zaznaczyć, iż otwarcie żaluzji szafy sekcji Récit instrumentu z 1859 r. regulowane było 

tzw. łyżką nożną o trzech poziomach, która została zastąpiona przechyłowym pedałem podczas 

                                                 

81 Istnieją rozbieżności, co do ilości rzędów w tym głosie. Plein Jeu z Grand-Orgue z 1859 r. było osiągnięte 

poprzez połączenie Fourniture IV oraz Cymbale III z planów z 1853 r., a więc dawałyby 7-rzędowy Plein Jeu. 

Jednakże inne źródła mówią o 6 lub nawet 5 rzędach. Organmistrz Barbéris, który pracował przy instrumencie 

w 1983 r. odnotował obecność Plein Jeu o 7 rzędach, jednakże część z rzędów była wygłuszona. Za: Coignet Jean-

Louis, „Le grand orgue de la basilique Sainte-Clotilde”, w: „L’Orgue”, no 278-279 (2007/II-III), Association 

des Amis de l’orgue, ss. 163-176. 

82 Później nazwany Clarinette 8’. 

83 Charles Tournemire w 1933 r. uzasadniając zmiany, jakie wprowadzał do instrumentu pisał: „Gamba 8’ w Récit 

była niekompletna: najniższa oktawa pożyczała piszczałki od innego głosu 8’! Co za mizeria. Teraz, musimy 

ujawnić, że stary instrument, chociaż piękny, nie był absolutnie perfekcyjny! Za: Lesur Daniel, „Charles 

Tournemire et l’orgue de Sainte-Clotilde”, w: „L’Orgue Cahiers et Mémoires”, 1989-1, no 41. 

84 Soubasse 32’ jest także nazywany Quintaton 32’. 

85 Basse 8’ jest także nazywany Flûte 8’. 
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prac konserwacyjnych w 1891 r. lub na początku XX wieku przez firmę Mutin86.  

Instrument ten był głównym źródłem inspiracji dla Cesara Francka – zarówno dla jego litur-

gicznych improwizacji, jak i całej twórczości kompozytorskiej. Kolejni po Francku organiści 

Sainte-Clotilde odcisnęli swoje piętno na tym instrumencie poprzez jego liczne rozbudowy 

i uzupełnienia. Obecnie, instrument ten łączy postać romantyczną i neosymfoniczną. 

Saint-Sulpice, Paryż, 1862 

Obecny kościół św. Sulpicjusza, zbudowany w połowie XVIII w. według projektu Jean 

François Chalgrina (1739-1811), zawiera monumentalną szafę organową zaprojektowaną rów-

nież przez tego sławnego paryskiego architekta87. W latach 1857-1862 Aristide Cavaillé-Coll 

skonstruował tam nowy instrument, w którym zachował wiele elementów poprzednich orga-

nów François-Henri’ego Clicquot (1732-1790), ze świadomym pokazaniem związku „starej 

sztuki organmistrzowskiej z nową”. Ów związek oznaczał, że instrument nadawał się doskonale 

do stylowego wykonawstwa muzyki klasycznej (barokowej) oraz symfonicznej88. Dyspozycję 

z tego okresu przedstawia Tabela 9.  

Tabela 9. Dyspozycja organów A. Cavaillé-Colla z 1862 r. w kościele Saint-Sulpice w Paryżu. 

I. Grand-Chœur (C-g3)  

1. Salicional 8’  

2. Octave 4’ * 

3. Fourniture IV  

4. Plein Jeu IV  

5. Cymbale VI  

6. Cornet V (od d1)  

7. Bombarde 16’  

8. Basson 16’ * 

9. 1ère Trompette 8’ 

10. 2ème Trompette 8’ 

11. Basson 8’ * 

12. Clairon 4’ * 

13. Clairon Doublette 2’ * 

* głosy dodane przez Cavaillé-

Colla  

II. Grand-Orgue (C-g3)  

1. Principal harmonique 16’  

2. Montre 16’  

3. Bourdon 16’  

4. Flûte cônique 16’ * 

5. Montre 8’  

6. Diapason 8’  

7. Bourdon 8’  

8. Flûte harmonique 8’ * 

9. Flûte traversière (od d1) 8’ * 

10. Flûte à pavillon 8’  

11. Quinte 5 1/3’ * 

12. Prestant 4’ * 

13. Doublette 2’  

 

III. Positif (C-g3)  

1. Violon basse 16’ * 

2. Quintaton 16’ * 

3. Salicional 8’ * 

4. Viole de gambe 8’  

5. Unda maris 8’ * 

6. Quintaton 8’  

7. Flûte traversière 8’ * 

8. Flûte douce 4’  

9. Flûte octaviante 4’  

10. Dulciane 4’  

Jeux d’Anches 

11. Quinte 2 2/3’ * 

12. Doublette 2’ * 

13. Tierce 1 3/5’  

14. Larigot 1 1/3’  

                                                 

86 W tym czasie zastąpiono także naśladujący efekt burzy, Pédale d’Orage, połączeniem Tirasse Récit, tzn. łączą-

cym Récit do Pédale. 

87 Wśród najbardziej znanych dzieł tego architekta wymienić trzeba Łuk Tryumfalny w Paryżu. 

88 Lamazou Pierre-Henri, „Etude sur l’orgue monumental de Saint-Sulpice et la facture d’orgue moderne”, Paris, 1863. 
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15. Piccolo 1’ A 

16. Plein Jeu harmonique III-VI * 

17. Basson 16’ * 

18. Baryton 8’ * 

19. Trompette 8’  

20. Clairon 4’ 

IV. Récit-expressif (C-g3) 

1. Quintaton 16’ 

2. Diapason 8’ 

3. Bourdon 8’  

4. Violoncelle 8’ * 

5. Voix celeste 8’ * 

6. Prestant 4’  

7. Doublette 2’  

8. Fourniture IV  

9. Cymbale V  

10. Basson-Hautbois 8’ * 

11. Cromorne 8’  

12. Voix humaine 8’  

Jeux d’Anches 

13. Flûte harmonique 8’ * 

14. Flûte octaviante 4’ * 

15. Dulciane 4’  

16. Nazard 2 2/3’  

17. Octavin 2’ * 

18. Cornet V  

19. Bombarde 16’ * 

20. Trompette 8’ * 

21. Clairon 4’ * 

Trémblant 

V. Solo (C-g3)  

1. Bourdon 16’  

2. Flûte cônique 16’ * 

3. Principal 8’ * 

4. Bourdon 8’ * 

5. Flûte harmonique 8’ * 

6. Violoncelle 8’ * 

7. Gambe 8’ * 

8. Kéraulophone 8’ * 

9. Prestant 4’  

10. Flûte octaviante 4’  

Jeux d’Anches 

11. Octave 4’ * 

12. Octavin 2’ * 

13. Quinte 5 1/3’  

14. Tierce 3 1/5’ * 

15. Quinte 2 2/3’ * 

16. Cornet V  

17. Bombarde 16’ * 

18. Trompette 8’  

19. Clairon 4’  

20. Trompette coudée 8’ * 

Pédale (C-f1) 

1. Principal 32’ * 

2. Contrebasse 16’  

3. Soubasse 16’  

4. Principal 8’ 

5. Violoncelle 8’  

6. Flûte 8’  

7. Flûte 4’  

Jeux d’Anches 

8. Bombarde 32’ * 

9. Bombarde 16’ * 

10. Basson 16’  

11. Trompette 8’  

12. Ophicléide 8’  

13. Clairon 4’  

 

 

Tirasses: Grand-Chœur, Grand-

Orgue, Récit  

Octaves graves: Grand-Chœur, 

Grand-Orgue, Positif, Récit, Solo 

Appel Grand-Chœur  

Accouplements:  

I/II, II/I, III/I, IV/I, V/I, IV/III 

Źródło: Klein Gregor, „Le grand Orgue de St. Sulpice”, w: „La Flûte Harmonique”, no. 20, Numéro Spécial, 1981. 

Organy Cavaillé-Colla zabrzmiały po raz pierwszy podczas świąt Wielkanocnych w sobotę 

i niedzielę 19 i 20 kwietnia 1862 r. Koncert inauguracyjny odbył się we wtorek 29 kwietnia 

tego roku w wykonaniu: Alexandre’a Guilmanta, Césara Francka, Camila Saint-Saënsa, Ba-

sille’a i organisty tytularnego, Georgesa Schmitta89.  

Organy te, jako jeden z trzech 100-głosowych instrumentów europejskich tamtych czasów – 

obok katedry w Ulm z warsztatu Walckera i katedry w Liverpoolu z warsztatu Willisa – szybko 

stały się obiektem podziwu całego organowego świata. Adolphe Hesse (1809-1863) z Breslau, 

                                                 

89 Roth Daniel, Pierre-François Dub-Attendi, „The neoclassical organ and the great Aristide Cavaillé-Coll organ 

of Saint-Sulpice, Paris”, Rhinegold Publishing. 
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uznany ówcześnie wykonawca dzieł Bacha, odwiedził instrument tuż po jego ukończeniu i na-

pisał: „Muszę oświadczyć, że ze wszystkich instrumentów, które widziałem, badałem i grałem, 

to instrument św. Sulpicjusza jest najbardziej doskonałym, harmonijnym i naprawdę mistrzow-

skim dziełem współczesnego budownictwa organowego”.90 

W 1863 r. Lefébure-Wély został organistą tytularnym tego instrumentu i pełnił tę funkcję do swo-

jej śmierci w 1869 r. Przez następne dziesięciolecia przy tych organach zasiadał Charles-Marie 

Widor, dla którego były one źródłem inspiracji dla tworzenia wielkich symfonii. 

Wspomnieć w tym miejscu należy również postać Louisa Vierne’a (1870-1937), który był 

uczniem Francka a następnie Widora. Vierne od 1892 r. był zastępcą Widora przy organach 

Saint-Sulpice, gdzie nabierał umiejętności gry na wielkim instrumencie i w przestronnym wnę-

trzu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten wspaniały instrument wpłynął na rozwój wraż-

liwości Vierne’a i pozwolił kształtować się jego językowi muzycznemu. Jeśli chodzi o inspira-

cję Vierne’a tym konkretnym instrumentem, to wiadomo, że jego „Premiére Symphonie pour 

Grand-Orgue” oznaczona op. 14, skomponowana w latach 1895-1898, a wydana w 1899 r. 

przez wydawnictwo Pérégally et Parvy fils w Paryżu, inspirowana była monumentalnymi or-

ganami Saint-Sulpice. Ten sześcioczęściowy utwór (Prélude, Fugue, Pastorale, Allegro vivace, 

Andante, Final), zadedykowany Guilmantowi, nawiązywał do sześcioczęściowej I Symfonii 

Widora. Tym samym Vierne w jednym dziele oddał hołd swoim dwóm profesorom organów, 

których był asystentem w Konserwatorium Paryskim. Wiadomo także, że poszczególne części 

tej symfonii Widor grał na ślubie Vierne’a, który odbył się 22 kwietnia 1899 r. w tym właśnie 

kościele przy dźwięku tego instrumentu.91 

Wiadomo, iż jeszcze w 1921 r. instrument był zasilany powietrzem przy pomocy kalikantów, 

a do jego pełnego wykorzystania brzmieniowego potrzeba było pięciu mężczyzn92.  

Notre-Dame, Paryż, 1867 

Niniejszy instrument prezentuję w tym zbiorze ze względu na dużą ilość nowych rozwiązań 

organmistrzowskich, które mają istotne znaczenie dla zobrazowania ewolucji idei organów 

symfonicznych w twórczości Aristide’a Cavaillé-Colla, a także ze względu na fakt, iż stanowił 

                                                 

90 Roth Daniel, „L’orgue de Saint-Sulpice au XIXème siècle”, w: „La Flûte Harmonique”, no 59/60, Numéro 

special, année 1991, L’Associacion Aristide Cavaillé-Coll, Paris, 1991. 

91 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 519. 

92 Henderson A.M., „Organs and Organists at Paris”, w: „The Musical Times”, Vol. 62, No. 943 (September 1, 

1921), The Musical Times Ltd 1921, s. 631. 
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on źródło inspiracji dla wielu pokoleń paryskich organistów.  

Początki paryskiej katedry Notre-Dame sięgają XII wieku. Pierwszy instrument wymieniony 

jest w dokumentach katedralnych już w 1357 roku. Od 1402 r. przy organach pracowali naj-

znamienitsi organmistrzowie francuscy dokonując wielu przebudów i rozszerzeń. Organy, 

które na głównym chórze katedry zastał Cavaillé-Coll w latach 60-tych XIX wieku były instru-

mentem klasycznym z warsztatu François Thierry’ego i były zbudowane w latach 1730-33, 

a następnie odnowione i rozbudowane, tuż przed Rewolucją, w latach 1783-88 przez François-

Henri Clicquot; drobne prace prowadzili przy nim jeszcze Pierre-François Dallery w 1812 r. 

i Louis-Paul Dallery w 1838 r. Wkrótce potem rozpoczęte pod kierunkiem architekta i konser-

watora sztuki Eugène Viollet-le-Duc’a (1814-1879) wielkie prace konserwatorskie w katedrze 

zaczęły niekorzystnie wpływać na instrument pokrywając go pyłem. Od 1847 r. niemy instru-

ment wystawiony był na działanie czynników atmosferycznych, co pogorszyło jego stan 

do tego stopnia, że niemożliwa już była jakakolwiek naprawa. Trzeba było rozważyć jego grun-

towną przebudowę, którą powierzono najlepszemu francuskiemu organmistrzowi.  

Cavaillé-Coll w ostatecznie realizowanym projekcie wszystkie sekcje brzmieniowe instru-

mentu umieścił za głównym prospektem, który do tego celu został przesunięty nieco w stronę 

ołtarza głównego. W sekcji Pédale pojawiły się, oprócz tradycyjnego stopażu (16’, 8’, 4’), 

wzmocnienia tonów harmonicznych dla bazy 32-stopowej w postaci następujących głosów: 

Quinte 10 2/3’, Tierce 6 2/5’, używany wcześniej Nasard 5 1/3’, który wzmacnia szósty stopień 

harmoniczny93, a także zupełnie nowa Septième 4 4/7’. W sekcji Bombarde znajdziemy 

wzmocnienia tonów harmonicznych dla bazy 16-stopowej, czyli: Quinte 5 1/3’, Tierce 3 1/5’ 

oraz Septième 2 2/7’. Piąta klawiatura (Grand-Chœur) wzmacnia tony harmoniczne bazy 8-sto-

powej: Prestant, Quinte 2 2/3’, Doublette, Tierce, Larigot, Septième 1 1/7’ i Piccolo 1’, zamiast 

zwieńczenia w postaci Cornetu, posiada zwieńczenie w postaci chóru pryncypałowego. W sek-

cjach Grand-Orgue i Positif, które były zbudowane nieco wcześniej przed powstaniem ostatecz-

nej wersji projektu Cavaillé-Colla, nie wprowadzono nowych dodatków nie chcąc zwiększać i 

tak skromnego budżetu na cel przebudowy organów. Ponadto, piąta klawiatura (Grand-Chœur) 

została umieszczona najniżej, na pierwszej pozycji, aby pełniła rolę klawiatury zbiorczej (fr. 

totalisateur), na której – dzięki serii pneumatycznych łączników – można było osiągnąć brzmienie 

tutti. Dodatkowo sekcja Grand-Chœur otrzymała baterię potężnych języków w postaci głosów: 

Tuba Magna 16’ oraz Trompette i Clairon pochodzących z organów Clicquot. Aby zrównoważyć 

                                                 

93 W dyspozycji nazywany jest jako Quinte 5 1/3’. 
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brzmienie sekcji Positif, dodano nową progresywną Plein-Jeu II-V-chórową, co było nowym roz-

wiązaniem w symfonicznych instrumentach Cavaillé-Colla. W sekcji Positif – po raz pierwszy – 

Cavaillé-Coll zastosował wolnowibrujący głos Unda maris. 

Tabela 10. Dyspozycja organów A. Cavaillé-Colla z 1867 r. w katedrze Notre-Dame w Paryżu. 

I. Grand-Chœur (C-g3) 

(Totalisateur) 

1. Principal 8’ 

2. Bourdon 8’ 

3. Quinte 2 2/3’ 

4. Doublette 2’ 

5. Tierce 1 3/5’ 

6. Larigot 1 1/3’ 

7. Septième 1 1/7’ 

8. Piccolo 1’ 

9. Tuba Magna 16’ 

10. Trompette 8’ 

11. Clairon 4’ 

głosy z poprzednich organów 

użyte w przynajmniej 50% 

II. Grand-Orgue (C-g3) 

  

1. Bourdon 16’ 

2. Violonbasse 16’ 

3. Montre 8’ 

4. Gambe 8’ 

5. Bourdon 8’ 

6. Flûte harmonique 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Octave 4’ 

9. Doublette 2’ 

10. Fourniture 

11. Cymbale 

12. Basson 16’ 

13. Basson 8’ 

14. Clairon 4’ 

III. Positif (C-g3) 

  

1. Montre 16’ 

2. Bourdon 16’ 

3. Flûte harmonique 8’ 

4. Salicional 8’ 

5. Unda Maris 8’ 

6. Prestant 4’ 

7. Flûte Douce 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Doublette 2’ 

9. Piccolo 1’ 

10. Plein-Jeu 

11. Clarinette 16’ 

12. Clarinette 8’ 

13. Clarinette 4’ 

IV. Bombarde (C-g3)  

1. Principal 16’ 

2. Bourdon 16’ 

3. Principal 8’ 

4. Flûte harmonique 8’ 

5. Octave 4’ 

Jeux d’Anches 

6. Doublette 2’ 

7. Quinte 5 1/3’ 

8. Tierce 3 1/5’ 

9. Quinte 2 2/3’ 

10. Septième 2 2/7’ 

11. Cornet II/V 

12. Bombarde 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Clairon 4’ 

V. Récit-expressif (C-g3)  

1. Quintaton 16’ 

2. Flûte traversière 8’ 

3. Bourdon 8’ 

4. Gambe 8’ & Voix céleste 8’ 

5. Flûte octaviante 4’ 

6. Dulciane 4’ 

7. Basson-Hautbois 8’ 

8. Clarinette 8’ 

9. Voix humaine 8’ 

Jeux d’Anches 

10. Octavin 2’ 

11. Nasard 2 2/3’ 

12. Cornet II/V 

13. Bombarde 16’ 

14. Trompette 8’ 

15. Clairon 4’ 

Pédale (C-f1) 

1. Principal 32’ 

2. Contrebasse 16’ 

3. Soubasse 16’ 

4. Flûte 8’ 

5. Violoncelle 8’ 

6. Flûte 4’ 

Jeux d’Anches 

7. Quinte 10 2/3’ 

8. Tierce 6 2/5’ 

9. Quinte 5 1/3’ 

10. Septième 4 4/7’ 

11. Bombarde 32’ 

12. Bombarde 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Clairon 4’ 

15. Basson 16’ 

16. Basson 8’ 

Źródło: Hardouin Pierre, „Le Grand Orgue de Notre-Dame de Paris”, Éditions Barenreiter, 1973. 
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Instrument został ukończony w grudniu 1867 roku, a jego dyspozycję z tego okresu przedstawia 

Tabela 9. W uroczystej inauguracji w dniu 8 marca 1868 r. przy kontuarze zasiadali kolejno: 

Franck, Saint-Saëns, Loret, Chauvet, Guilmant, Durand i Widor. Zaskoczenie słuchaczy 

pod względem nowego symfonicznego brzmienia instrumentu szybko zmieniło się w podziw 

dla wizji i jej realizacji przez Aristide’a Cavaillé-Colla. 

Mimo, że przebudowany instrument uzyskał aprobatę gościnnych organistów i słuchaczy, 

to działalność zachowanego po przebudowie organów w swoich funkcjach tytularnego organisty 

katedry Eugène’a Michela Sergenta (1829-1900) nie wzbudzała radości Cavaillé-Colla. Sergent, 

praktykujący niezmiennie grę w duchu francuskiego baroku, był dla Cavaillé-Colla zupełnie nie-

interesujący w korzystaniu z zasobów nowego symfonicznego instrumentu i na tyle archaiczny 

w swojej muzyce, że organmistrz przestał przychodzić na nabożeństwa do katedry. Przykład ten 

ukazuje, iż nawet najwspanialszy instrument nie jest gwarantem inspiracji dla organisty, który 

nie posiada innych (tzw. wewnętrznych) źródeł inspiracji w postaci predyspozycji czy wrażliwo-

ści, lub też nie reaguje na zmiany trendów w estetyce brzmieniowej94. Cavaillé-Coll nie doczekał 

katedralnego organisty godnego – według swoich kryteriów – nowego instrumentu. Zmarłego 

w 1900 r. Sergenta zastąpił ceniony przez Cavaillé-Colla Louis Vierne, dla którego organy Notre-

Dame były niekończącym się źródłem inspiracji95. 

La Trinité, Paryż, 1869 

Cavaillé-Coll pracował przy instrumencie do nowo ukończonego paryskiego kościoła La Tri-

nité dwukrotnie. Pierwszy raz, podczas budowy całkowicie nowych 46-głosowych organów96 

w latach 1868-1869. Drugi raz, w roku 1871, gdy po wydarzeniach Komuny Paryskiej znisz-

czony instrument wymagał znacznych napraw. W tym czasie dokonał jedynej zmiany w pier-

wotnej dyspozycji instrumentu: w sekcji Grand-Orgue Doublette 2’ zamienił na Quinte 2 2/3’.  

Instrument kościoła La Trinité, tak jak dotychczas omówione organy z paryskich świątyń 

La Madeleine i Sainte-Clotilde, był całkowicie dziełem Cavaillé-Colla; organmistrz nie miał 

ograniczeń w formie materiału brzmieniowego, gotowego prospektu ani szafy z poprzedniego 

instrumentu. Dzięki temu stworzył całkowicie oryginalne dzieło zgodne ze swoim ideałem 

brzmieniowym organów symfonicznych. Dyspozycję z 1871 r. przedstawia Tabela 11. 

                                                 

94 Więcej na ten temat w podrozdziale „Inspiracja i jej źródła”, s. 34 i nast. 

95 Por.: Aprahamian Felix, „Louis Vierne, 1870-1937”, w: „The Musical Times”, Vol. 111, No. 1526, April 1970, 

ss. 430-432. 

96 Pierwotnie zaproponował projekt organów o 36 głosach, który ostatecznie został powiększony o 10 głosów.  
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Tabela 11. Dyspozycja organów A. Cavaillé-Colla z 1871 r. kościoła La Trinité w Paryżu. 

I. Grand-Orgue (C-f3) 

1. Montre 16’ 

2. Bourdon 16’ 

3. Montre 8’ 

4. Bourdon 8’ 

5. Flûte 8’ 

6. Gambe 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Quinte 2 2/3’ 

9. Plein-Jeu V 

10. Cornet 

11. Bombarde 16’ 

12. Trompette 8’ 

13. Clairon 4’ 

II. Positif (C-f3) 

1. Quintaton 16’ 

2. Flûte 8’ 

3. Salicional 8’ 

4. Unda maris 8’ 

5. Prestant 4’ 

6. Flûte 4’ 

Jeux d’Anches 

7. Doublette 2’ 

8. Piccolo 1’ 

9. Cornet 

10. Basson 16’ 

11. Trompette 8’ 

12. Clarinette 8’ 

III. Récit-expressif (C-f3) 

1. Bourdon 8’ 

2. Flûte 8’ 

3. Gambe 8’ 

4. Voix céleste 8’ 

5. Flûte 4’ 

6. Basson-Hautbois 8’ 

7. Voix humaine 8’ 

Jeux d’Anches 

8. Flûte 2’ 

9. Trompette 8’ 

10. Clairon 4’ 

Trémblant 

Pédale (C-d1) 

1. Bourdon 32’ 

2. Contrebasse 16’ 

3. Soubasse 16’ 

4. Flûte 8’ 

5. Bourdon 8’ 

6. Violoncelle 8’ 

7. Flûte 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Bombarde 16’ 

9. Trompette 8’ 

10. Clairon 4’ 

Źródło: Coignet Jean-Louis, „Les Orgues de Paris”, Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, Paris, 1992. 

Pierwszym organistą w latach 1869-1871 był Charles-Alexis Chauvet, a od przebudowy 

w 1871 r. do 1901 r. pozycję tę piastował Alexandre Guilmant, który inspirował się tym wła-

śnie instrumentem przy tworzeniu swoich dzieł. W tym miejscu należy wspomnieć także postać 

Oliviera Messiaena (1908-1992), który od 1930 r. przez 62 lata był organistą tytularnym tego 

instrumentu. Za jego działalności dokonano szeregu znaczących przebudów organów Cavaillé-

Colla (m.in. wielokrotne zmiany w dyspozycji, elektryfikacja, wymiana kontuaru)97. Mimo, że 

działalność Messiaena przypada na wiek XX, to ze względu na swoje zakorzenienie w tradycji 

francuskiej szkoły organowej uważany jest za postromantyka. Praktyczna działalność organi-

stowska (improwizacje liturgiczne, koncerty) oraz pozostawione przez Messiaena kompozycje 

są fundamentalnym przykładem inspiracji organami w twórczości kompozytora. 

Trocadéro, Paryż, 1878 

Monumentalne organy z 1878 r. umieszczone w wybudowanym w związku z paryską Wystawą 

Światową Pałacu Trocadéro były pierwszym w historii Francji instrumentem koncertowym. 

Instrument ten powstał na fali rywalizacji z Anglią, która do tego czasu miała już swoje kon-

certowe instrumenty w The Royal Albert’s Hall w Londynie, czy – nawet autorstwa Cavaillé-

Colla – w Albert Hall w Sheffield (1873 r.). Pierwsze wzmianki o zamiarach budowy organów 

                                                 

97 Coignet Jean-Louis, „Les Orgues de Paris”, Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, Paris, 1992. 
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w pałacu Trocadéro oraz szkic ich fasady pojawiły się w paryskiej prasie 17 września 1876 r. 

Instrument przeznaczony był pierwotnie do paryskiego kościoła Notre-Dame-d’Auteiul. Po-

większony do 66 głosów (dodano czwarty manuał i rozbudowano sekcję Pédale m.in. umiesz-

czając 32-stopowe piszczałki w prospekcie) został ulokowany w ogromnym audytorium nieist-

niejącego już pałacu (pojemność sali – według różnych źródeł – wahała się od 6 do 10 tysięcy 

słuchaczy) i uznawany był powszechnie za dzieło wybitne. Dwie z czterech sekcji manuało-

wych (Positif i Récit) wyposażone w samodzielne szafy ekspresyjne, zastosowanie dźwigni 

Barkera, wiatrownice dzielone na strefy ciśnień, głosy wolnowibrujące (Unda maris w Positif 

i Voix céleste w Récit), duża ilość głosów 8-stopowych dających szerokie możliwości kolory-

styczne, a także głosy z każdej rodziny kwartetu orkiestrowego – stawiały ten instrument 

w czołówce ówczesnych dzieł Cavaillé-Colla. Jego dyspozycję przedstawia Tabela 12. 

Tabela 12. Dyspozycja organów A. Cavaillé-Colla z 1878 r. w pałacu Trocadéro w Paryżu. 

I. Grande-Orgue (C-g3) 

1. Montre 16’ 

2. Bourdon 16’ 

3. Montre 8’ 

4. Violoncelle 8’ 

5. Flûte harmonique 8’ 

6. Bourdon 8’ 

7. Prestant 4’ 

Jeux d’Anches 

8. Flûte douce 4’ 

9. Doublette 2’ 

10. Dessus de Cornet V 

11. Plein-jeu harmonique V 

12. Bombarde 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Clairon 4’ 

II. Positif-expressif (C-g3) 

1. Bourdon 16’ 

2. Principal 8’ 

3. Flûte harmonique 8’ 

4. Salicional 8’ 

5. Unda maris 8’ 

6. Flûte octaviante 4’ 

Jeux d’Anches 

7. Quinte 2 2/3’ 

8. Doublette 2’ 

9. Plein-jeu harmonique III-VI 

10. Basson 16’ 

11. Trompette 8’ 

12. Cromorne 8’ 

Trémblant  

III. Récit-expressif (C-g3) 

1. Quintaton 16’ 

2. Flûte harmonique 8’ 

3. Cor de nuit 8’ 

4. Viole de gambe 8’ 

5. Voix céleste 8’ 

6. Flûte octaviante 4’ 

7. Basson-Hautbois 8’ 

8. Voix humaine 8’ 

Jeux d’Anches 

9. Octavin 2’ 

10. Cornet V 

11. Carillon I-III 

12. Basson 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Clairon harmonique 4’ 

Trémblant 

IV. Solo-Bombarde (C-g3) 

 

1. Bourdon 16’ 

2. Flûte harmonique 8’ 

3. Diapason 8’ 

4. Violoncelle 8’ 

5. Flûte octaviante 4’ 

6. Octavin 2’ 

Jeux d’Anches 

Pédale (C-f1) 

 

1. Principalbasse 32’ 

2. Soubasse 16’ 

3. Contrebasse 16’ 

4. Grosse Flûte 16’ 

5. Violonbasse 16’ 

6. Grosse Flûte 8’ 

7. Basse 8’ 

Tirasse G.O. 

Tirasse Positif 

Tirasse Récit 

Appel des jeux du G.O. 

Appel d’Anches du G.O. 

Appel d’Anches du Récit 

Appel d’Anches du Positif 

Appel d’Anches du Solo-Bombarde 

Appel d’Anches du Pédale 
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7. Tuba magna 16’ 

8. Trompette harmonique 8’ 

9. Clarinette 8’ 

10. Clairon harmonique 4’ 

8. Bourdon 8’ 

9. Violoncelle 8’ 

Jeux d’Anches 

10. Contre-Bombarde 32’ 

11. Bombarde 16’ 

12. Basson 16’ 

13. Trompette 8’ 

14. Basson 8’ 

15. Baryton 4’ 

16. Clairon 4’ 

Copula Positif/G.O. 

Copula Récit/G.O. 

Copula Solo-Bombarde/G.O. 

Copula Récit/Positif 

Octaves graves sur G.O. 

Octaves graves sur Positif 

Octaves graves sur Récit 

Octaves graves sur Solo-Bombarde 

Apel d’Orage 

Trémolo Positif 

Trémolo Récit 

Źródło: Smith Rollin, "The Organ of the Trocadéro and Its Players", w: Lawrence Archbold and William J. Peter-

son, „French organ Music from the Revolution to Franck and Widor”, University of Rochester Press, 1995. 

Od 25 lipca 1878 r. najlepsi organiści grali na nich koncerty; m.in.: Guilmant, Lemmens, Saint-

Saëns, Widor, Dubois, Franck, Andlauer. Po koncercie Saint-Saënsa w pałacu Trocadéro, podczas 

którego zabrzmiała m.in. „Fantazja i Fuga Ad nos, ad salutem undam” Liszta, Cavaillé-Coll powie-

dział, że „mimo, iż doskonale zna swoje instrumenty i wielokrotnie słyszał na nich różną muzykę, 

to w tym wypadku był zaskoczony możliwościami, jakie mają jego organy”98. Za najlepszą syntezę 

współgrania akustyki wnętrza i brzmienia instrumentu symfonicznego Cavaillé-Coll uznawał 

swoje organy w Albert Hall w angielskim Sheffield oraz te w Trocadéro. 

  

                                                 

98 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, s. 118. 
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ROZDZIAŁ II.  

INSTRUMENTARIUM BAZYLIKI LICHEŃSKIEJ, 

JAKO MONUMENTALNE ORGANY SYMFONICZNE 

Po zdefiniowaniu kontekstu i zjawisk, które ukonstytuowały trendy w muzyce epoki romanty-

zmu, po umówieniu sylwetki twórcy francuskich organów symfonicznych, a także po przeana-

lizowaniu charakterystyki, cech i ewolucji instrumentów Aristide’a Cavaillé-Colla, przechodzę 

teraz do analizy instrumentarium, które posłużyło mi do ilustracji muzycznej tematu niniejszej 

dysertacji. Ową analizę organów bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej przeprowa-

dzam na bazie triady: inspiracje, realizacja, wnioski. 

INSPIRACJE: TWÓRCY I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA 

Osobami, dzięki pracy których możemy podziwiać brzmienie organów i cieszyć oko ich maje-

statycznym wyglądem w przestrzeni bazyliki licheńskiej, są ks. Eugeniusz Makulski MIC, 

prof. Andrzej Chorosiński i p. Dariusz Zych. Duchem sprawczym powstania piszczałkowych 

organów w licheńskiej świątyni był wielki miłośnik muzyki organowej i twórca sanktuarium 

w kształcie, w jakim znane jest ono powszechnie, ks. Eugeniusz Makulski MIC, obecnie ku-

stosz senior. W połowie 2002 r., gdy budowa całej struktury bazyliki zmierzała ku końcowi, 

ks. Makulski postanowił finalizować proces mający doprowadzić do wybudowania w tym mo-

numentalnym wnętrzu piszczałkowego instrumentu – wyjątkowego i godnego tego miejsca.  

Oferty dotyczące organów przesyłane były do Lichenia od momentu rozpoczęcia budowy ba-

zyliki, tj. od 1992 r. Swoją gotowość wybudowania organów przesłały firmy organmistrzow-

skie (oferty zachowane): „Budowa i naprawa organów Tadeusz Rajkowski” (oferta z 1999 r.), 

„Hugo Mayer Orgelbau GmbH” (oferta z 2001 r.), „Zakłady Organowe Zych” (2002 r.), a także 

firmy zajmujące się sprowadzaniem używanych organów piszczałkowych z kościołów Europy 

Zachodniej oraz producenci i dystrybutorzy organów elektronicznych.99 

                                                 

99 Np. firma „Organy piszczałkowe Marian Majcher” [współpraca Andreas Ladach] proponowała sprowadzenie 

do Lichenia zdemontowanych organów z Katedry Notre-Dame w Lozannie, Szwajcaria, pochodzących z 1955 r. 

z warsztatu „Orgelbau Theodor Kuhn AG”. Źródło: Archiwum Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Sta-

rym. Instrument ten ostatecznie zamontowano w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.  
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Po analizie wszystkich posiadanych ofert organmistrzowskich, Zgromadzenie Marianów mu-

siało podjąć ostateczną decyzję, komu powierzyć realizację tego dzieła. Wybór nie był oczy-

wisty, gdyż nieczęsto buduje się instrument w tak niezwykłym miejscu (kubatura bazyliki wy-

nosi 300.700 m3, natomiast powierzchnia użytkowa – 23.000 m2)100. Punktem zwrotnym w pro-

cesie wyboru wykonawcy okazał się koncert inauguracyjny po wybudowaniu przez firmę „Za-

kłady Organowe Zych” według koncepcji prof. Andrzeja Chorosińskiego nowych organów 

w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie101. Koncert w wyko-

naniu prof. Andrzeja Chorosińskiego odbył się w dniu 4 listopada 2001 r. po Mszy św. o godz. 

12.00. Na to wydarzenie – bez zapowiedzi – wybrała się delegacja z Lichenia, której pozytywna 

opinia ostatecznie zaważyła, iż zadanie wybudowania instrumentu w licheńskiej bazylice zo-

stanie powierzone firmie „Zakłady Organowe Zych” z Wołomina koło Warszawy według kon-

cepcji, projektu i autorskiego nadzoru prof. Andrzeja Chorosińskiego. Podpisanie umowy 

na budowę pierwszej części organów, tj. instrumentu na chórze zachodnim, miało miejsce 

21 sierpnia 2002 r.102 Od tego dnia rozpoczął się właściwy proces tworzenia instrumentarium. 

Inspiracjami do stworzenia koncepcji brzmieniowej instrumentarium bazyliki Najświętszej 

Maryi Panny w Licheniu Starym przez prof. Andrzeja Chorosińskiego były: 1) projekt Ari-

stide’a Cavaillé-Colla z 1875 r. wielkich organów dla bazyliki św. Piotra w Rzymie103 

oraz 2) pięć empor (chórów muzycznych) umieszczonych przez architekt Barbarę Bielecką 

w bazylice licheńskiej. Twórcze wykorzystanie materiału Aristide’a Cavaillé-Colla, wzboga-

cone o własne przemyślenia i doświadczenia z projektowania dyspozycji innych organów przez 

prof. Chorosińskiego zaowocowały stworzeniem koncepcji przestrzennego rozmieszczenia 

sekcji brzmieniowych na pięciu emporach, które poprzez elektroniczną trakturę połączone zo-

stały w zbiorczym stole gry umieszczonym w prezbiterium bazyliki. 

W oparciu o analizę pomiaru parametrów akustycznych bazyliki, prof. Chorosiński zaczął kon-

struować dyspozycję głosów i koncepcję brzmieniową całego instrumentarium. Projekt Ari-

stide’a Cavaillé-Colla w warstwie materii brzmieniowej został w większości umieszczony 

                                                 

100 Jędrzejewski Krzysztof, „Przewodnik po Sanktuarium licheńskim”, Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, 

Licheń 2014, s. 181. 

101 „Nowe organy w kościele Wszystkich Świętych”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 

2002, s. 17. 

102 „Organy licheńskie”, Wydawnictwo Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, Licheń 2007, str. 24. 

103 Kopię faksymile dyspozycji Aristide’a Cavaillé-Colla pochodzącej z jego warsztatu przekazał prof. Chorosiń-

skiemu prof. Ferdynand Klinda. 
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w największych organach bazyliki posadowionych na chórze południowym104. Kolejno po-

wstały projekty organów umieszczonych na przeciwległych chórach zwieńczających oś tran-

septu: po stronie zachodniej, instrument 51-głosowy, natomiast po stronie wschodniej, instru-

ment jedynie 8-głosowy, ale w stylu trompeterii z horyzontalnie umieszczonymi rezonatorami 

głosów języczkowych. Całość dopełniono dwoma pozytywami prezbiterialnymi umieszczo-

nymi na niewielkich balkonach przy obu szczytach prezbiterium, gdzie absyda łączy się 

z główną nawą świątyni; 8-głosowy pozytyw wschodni i 7-głosowy pozytyw zachodni. Men-

zury głosów, jak również konstrukcja głosów wielorzędowych, zostały indywidualnie okre-

ślone dla tego projektu przez prof. Chorosińskiego. 

Firma „Zakłady Organowe Zych”, jako generalny wykonawca instrumentarium, wykonała ca-

łość prac projektowych, szafy organowe, wiatrownice, traktury gry i rejestrowe oraz głosy 

drewniane, drewniane rezonatory głosów językowych i część labialnych piszczałek metalo-

wych, a także montaż wszystkich elementów, intonację i strojenie. Firmami podwykonaw-

czymi, które na zlecenie generalnego wykonawcy realizowały powierzone odcinki prac były: 

„KOART Krzysztof Cieplak” (konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej dla wszystkich instru-

mentów), „Otto Heuss GmbH” z Lich, Niemcy (stoły gry, elektronika, Zimbelstern, dzwony 

rurowe), „Aug. Laukhuff GmbH & Co. KG” z Weikersheim, Niemcy (piszczałki prospektowe 

organów zachodnich), „Jacques Stinkens Orgelpijpenmakers B.V.” z Zeist, Holandia (pisz-

czałki prospektowe organów południowych), „Süddeutsche Orgelpfeifenfabrik Roland Killin-

ger GmbH” z Freiberg nad rzeką Neckar, Niemcy (głosy językowe do organów zachodnich, 

wschodnich i pozytywu wschodniego), Georg Jann działający z najstarszym synem pod firmą 

„Orguian Lda.” w Avidos, Portugalia (głosy językowe do organów południowych), Ryszard 

Chaciński z Kobyłki koło Warszawy (metalowe głosy labialne). Elementy dekoracyjne i zdo-

bienia wszystkich szaf organowych wyrzeźbione zostały w drewnie przez Janusza Regulskiego 

i Tomasza Kuśnierza z Sochaczewa koło Warszawy, a następnie pozłocone w pracowni złotni-

czej Henryka Kwiatkowskiego z Poznania. 

Wszystkie prace montażowe, intonacyjne i strojenie zakończono przed 2 lipca 2006 r. tak, 

aby podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 12.00, gdy do bazyliki wprowadzono łaskami 

słynący obraz Matki Bożej Licheńskiej105, mógł zabrzmieć instrument w pełni gotowy. W uro-

czystości przeniesienia obrazu brało udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata. 

                                                 

104 Szostak Michał, „Implementation of the Aristide Cavaillé-Coll’s Vatican project in Poland”, w: „The Organ”, 

No 383, February-April 2018, Musical Opinion Ltd, London, ss. 33-47. 

105 „Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej”, Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, Licheń 2010, s. 46. 
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Miesiąc później, w dniu 1 sierpnia 2006 r., miał miejsce techniczny i artystyczny odbiór całego 

dzieła dokonany przez komisję składającą się z przedstawicieli Zgromadzenia Marianów, or-

ganmistrzów, organistów i muzykologów, która wyraziła się bardzo pozytywnie o wykonanym 

dziele. Protokół odbiorczy podpisali członkowie komisji w składzie: ks. Wiktor Gumienny 

MIC – kustosz licheńskiego sanktuarium, prof. Ulrich Grosser – niemiecki dyrygent, organista, 

pianista i pedagog, prof. Roberto Padoin – organista i profesor Konserwatorium im. B. Marcello 

w Wenecji, ks. dr Jacek Paczkowski – przewodniczący komisji muzyki i śpiewu kościelnego 

Diecezji Kaliskiej, ks. dr Mariusz Klimek – dyrektor Studium Muzyki Kościelnej Diecezji To-

ruńskiej, Siegfried Sauer – organmistrz z Niemiec, Adam Klarecki – organista katedry wło-

cławskiej, Jacek Łukasik, Robert Grudzień – organista, Jarosław Adamiak – ówczesny organi-

sta licheńskiego sanktuarium. W protokole odbiorczym zapisano (pisownia oryginalna):  

„Komisja w obecności wykonawców Jana i Dariusza Zychów stwierdziła, że in-

strument został wykonany przez firmę organmistrzowską zgodnie z projektem 

i wszystkimi założeniami artystycznymi opracowanymi przez Profesora Andrzeja 

Chorosińskiego. Stan techniczny instrumentu nie budzi zastrzeżeń. Materiały użyte 

do budowy instrumentu odpowiadają założeniom projektowym. Poszczególne czę-

ści jak i całość instrumentu wykonane są z precyzją i dbałością o szczegóły. 

Prospekty organowe zostały zaprojektowane i wykonane z należytą dbałością 

oraz trafnie wkomponowują się w charakter architektury wnętrza świątyni. Po-

mimo dużych trudności akustycznych wynikających z wielkości kościoła, budow-

niczy wykonał instrument o czytelnym i poprawnym brzmieniu. Wynikiem tego 

jest fakt, iż kilkunastosekundowy pogłos nie przeszkadza w artystycznych i ducho-

wych doznaniach słuchacza.  

Instrument spełnia warunki nie tylko artystyczne i koncertowe, ale przede wszyst-

kim wymogi liturgiczne. Usytuowanie głównego stołu gry pozwala organiście 

na wzrokowy kontakt zarówno z prezbiterium jak i całym zgromadzeniem. 

Komisja wyraża zadowolenie z faktu powstania nowego instrumentu i jest pełna 

uznania dla inwestora. Podjęcie i wykonanie tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim 

jest wybudowanie 157-głosowego instrumentu (największego w Polsce) skłania 

do wyrażenia czci i szacunku Zgromadzeniu Księży Marianów.” 106 

                                                 

106 Szostak Michał, „Licheńskie organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”, Wydawnictwo 

„Zakład Gospodarczy Dom Pielgrzyma”, Licheń Stary 2017, ss. 12-13. 
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Po odbiorze techniczno-artystycznym trwały już tylko prace związane ze zdobieniami prospektów. 

Poświęcenie i oficjalne oddanie do użytku gotowego całego instrumentarium miało miejsce w rocz-

nicę przeniesienia do bazyliki łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Licheńskiej i w dniu licheń-

skiego odpustu, tj. 2 lipca 2007 r. podczas Mszy św. o godz. 12.00, a temu wydarzeniu przewodni-

czył ordynariusz diecezji włocławskiej, bp Wiesław Alojzy Mering. 

REALIZACJA: OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

Nim nastąpi analityczna prezentacja poszczególnych części instrumentarium bazyliki Najświęt-

szej Maryi Panny Licheńskiej, podam kilka danych podstawowych na temat całego dzieła.  

Instrumentarium posiada 157 głosów realnych, 12.323 piszczałki oraz 5 części (w chronologii 

powstawania): organy zachodnie, organy południowe (ulokowane w trzech szafach na tej samej 

emporze nad głównym wejściem do świątyni), organy wschodnie, pozytyw prezbiterialny 

wschodni i pozytyw prezbiterialny zachodni. Organy południowe i zachodnie są w pełni samo-

dzielnymi instrumentami i posiadają własne stoły gry umieszczone na odpowiadających im em-

porach; stoły gry wbudowane są centralnie w prospekty. Organy wschodnie oraz oba pozytywy 

prezbiterialne nie mają własnych stołów gry i mogą być obsługiwane jedynie od kontuaru 

głównego. Grający od kontuaru głównego ma do dyspozycji 11 samodzielnych sekcji brzmie-

niowych rozlokowanych w pięciu częściach instrumentarium. Traktura gry jest mechaniczno-

elektryczna, natomiast traktura rejestrów – elektryczna. Wiatrownice są typu klapowo-zasuwo-

wego. Stopy metali piszczałkowych zawierają cynę do 85-90%. 

Organy zachodnie 

Pierwszym w kolejności chronologicznej instrumentem, który fizycznie stanął w licheńskiej 

świątyni, były organy zachodnie umieszczone na emporze zwieńczającej lewe ramię transeptu 

bazyliki nad Kruchtą Piety. Ich poświęcenie miało miejsce w sobotę, 14 czerwca 2003 r., pod-

czas Mszy świętej o godz. 12.00, a dokonał tego bp. Roman Andrzejewski z Włocławka107. 

Koncert inauguracyjny, który odbył się tuż po uroczystości poświęcenia instrumentu, zagrał 

autor koncepcji brzmieniowej – prof. Andrzej Chorosiński. Na to wydarzenie, które cieszyło 

się dużym zainteresowaniem mediów, przybyło do Lichenia wielu znakomitych gości ze świata 

muzycznego i organmistrzowskiego z kraju i zagranicy.  

                                                 

107 „Dzieje Licheńskiego Sanktuarium”, Wydawnictwo Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, Licheń 2013, str. 101. 
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Ten dwumanuałowy instrument z sekcją pedałową liczy 51 głosów realnych wzbogaconych 

o Zimbelstern (widoczną wirującą gwiazdę z dzwonkami umieszczoną w centralnej części pro-

spektu) oraz o Tympan (z dwoma samodzielnymi piszczałkami umieszczonymi wewnątrz 

szafy) imitujący, w barokowej nomenklaturze niemieckiej, brzmienie kotłów, a w nomenklatu-

rze francuskiej odpowiadający efektowi d’Orage, imitującym odgłosy burzy. Manubria reje-

strowe, opisane – tak jak w przypadku manubriów organów południowych – piękną manuskułą, 

umieszczone są po obu stronach manuałów: po lewej stronie dla sekcji Pedal i Hauptwerk, 

po prawej stronie dla sekcji Schwellwerk oraz urządzeń dodatkowych. W klawiaturach manu-

ałowych klawisze diatoniczne są czarne, a klawisze chromatyczne – białe. Instrument posiada 

mechaniczną (dla części wiatrownic) i elektryczną (dla części wiatrownic oraz zdublowanych 

klap do niskich dźwięków) trakturę gry oraz elektryczną trakturę rejestrów. Wszystkie kopula-

cje oraz łączniki oktawowe są elektryczne. Schwellwerk zamknięty jest w szafie ekspresyjnej 

obsługiwanej dzięki transmisji elektrycznej dźwignią nożną, obok której znajduje się wałek 

crescendo z możliwością płynnej zmiany dynamiki gry.  

Tabela 13. Dyspozycja organów zachodnich bazyliki licheńskiej. 

I. Hauptwerk (C-c4) 

1. Pryncypał 16′ 

2. Flet otwarty 8′ 

3. Flet kryty 8′ 

4. Pryncypał 8′ 

5. Gemshorn 8′ 

6. Gamba 8′ 

7. Szpicflet 4′ 

8. Oktawa 4′ 

9. Viola 4′ 

10. Kwinta 2 2/3′ 

11. Superoktawa 2′ 

12. Flażolet 1′ 

13. Kornet V 

14. Mixtura V 

15. Mixtura IV 

16. Trompet 16′ 

17. Trompet 8′ 

18. Trompet 4′ 

II-I 

Super I 

II Schwellwerk (C-c4) 

1. Kwintadena 16′ 

2. Rurflet 8′ 

3. Pryncypał 8′ 

4. Salicet 8′ 

5. Traversflet 4′ 

6. Prestant 4′ 

7. Gemshorn 4′ 

8. Nasard 2 2/3′ 

9. Picolo 2′ 

10. Oktawa 2′ 

11. Tercja 1 3/5′ 

12. Kwinta 1 1/3′ 

13. Nona 8/9′ 

14. Szarf V 

15. Dulcjan 16′ 

16. Krummhorn 8′ 

17. Klarnet 8′ 

18. Dzwony rurowe 

Tremolo 

Pedal (C-g1) 

1. Bourdon 32′ 

2. Subbas 16′ 

3. Pryncypał 16′ 

4. Violonbas 16′ 

5. Fletbas 8′ 

6. Oktawbas 8′ 

7. Cello 8′ 

8. Flet kryty 4′ 

9. Chorał 4′ 

10. Sesquialtera II 

11. Mixtura IV 

12. Bombard 16′ 

13. Fagot 16′ 

14. Trompet 8′ 

15. Clairon 4′ 

II-P 

Super I-P 

I-P 

Zimbelstern 

Tympan 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Stół gry, na niewielkim podwyższeniu, wbudowany jest centralnie w prospekt organowy. Gra-

jący siedzi tyłem do ołtarza głównego i ma do dyspozycji pamięć cyfrową typu Setzer do pro-

gramowania kilku tysięcy kombinacji głosów. Dyspozycję przedstawia Tabela 13 na s. 58. 

Dyspozycja organów zachodnich jest bardzo bogata i jak na tę ilość głosów nieco niestandar-

dowo rozmieszczona jedynie pomiędzy dwie sekcje manuałowe i pedałową. Początkowo pla-

nowano, by ten instrument miał trzy manuały, jednakże ze względów na ograniczenia wynika-

jące z narzuconych przez architekt bazyliki, Barbarę Bielecką, wymiarów szafy organowej, 

zdecydowano ograniczyć liczbę sekcji manuałowych zachowując bogactwo głosów. 

We wszystkich sekcjach występuje pełna piramida pryncypałów (w Hauptwerku – od 16’, 

w Schwellwerku – od 8’, w sekcji Pedal – od 16’) wzbogacona głosami fletowymi (typu kry-

tego, otwartego, konicznego i rurkowego), głosami smyczkującymi i języczkowymi. W sekcji 

Pedal znajduje się jeden głos 32’ – drewniany, kryty Bourdon 32’ o fletowej charakterystyce 

brzmienia. Wszystkie sekcje posiadają głosy alikwotowe (zarówno jednochórowe: 2 2/3’, 

1 3/5’, 1 1/3’, 8/9’, jak i wielochórowe – Sesquilatera II) oraz przynajmniej jedną miksturę 

(w Hauptwerku są dwie mikstury i kornet). Instrument ten predestynowany jest do wykonywa-

nia utworów barokowych na czele z kompozycjami Jana Sebastiana Bacha (1675-1750)108, jed-

nakże – dzięki dużej ilości głosów zasadniczych (aż 11 głosów manuałowych, tj. ich 30%, jest 

ośmiostopowa) doskonale brzmią na nim również utwory późniejsze – romantyczne i symfo-

niczne. W organach zachodnich umieszczone są również dzwony rurowe. Jest to samodzielny 

głos, którego zakres brzmieniowy wynosi dwie oktawy – od dźwięku g do g2. Grając od kon-

tuaru umieszczonego przy organach zachodnich dzwony rurowe można przyporządkować 

do obydwu manuałów oraz pedału. Grając od kontuaru głównego dzwony rurowe można przy-

porządkować do każdej z klawiatur – zarówno manuałowych jak i pedałowej. 

Układ pól piszczałkowych w prospekcie odzwierciedla układ sekcji brzmieniowych wewnątrz 

szafy organowej. W centralnej części prospektu (trzy podwójne pola – każde zwieńczone grupą 

małych piszczałek) widzimy Hauptwerk, nad nim Schwellwerk (kolejne trzy podwójne pola – 

każde zwieńczone grupą małych piszczałek; drewniana żaluzja szafy ekspresyjnej umieszczona 

jest tuż za prospektem), a po bokach dwie symetryczne wieże pedałowe – po stronie lewej 

strona C, po stronie prawej strona Cis. Piszczałki prospektowe organów zachodnich należą 

                                                 

108 J.S. Bach cenił w organach następujące cechy: brak sekcji Rückpositiv, umieszczenie dwóch głosów 16’ 

w Hauptwerku, bogatą paletę głosów 8’ i 4’ we wszystkich manuałach, połączenie sesquialterowe we wszystkich 

manuałach, Fagot 16’ w manuale, 32’ głos w sekcji Pedal. Za: Wisełka-Cieślar Irena, „Organy związane z dzia-

łalnością Jana Sebastiana Bacha”, w: „Organy i muzyka organowa XI”, Prace specjalne 58, Akademia Muzyczna 

im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2000, s. 29. 
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do głosów Pryncypał 16’ z sekcji Hauptwerk i Pryncypał 16’ z sekcji Pedal (każdy z tych gło-

sów ma własne piszczałki) i wykonane zostały z najwyższego stopu 90% cyny, którego jedną 

z cech charakterystycznych jest lekko złota poświata, która ma korespondować estetycznie 

ze złotym kolorem wnętrza bazyliki nawiązującym do kłosów zbóż dojrzewających w letnim 

słońcu na polach wokół Lichenia109.  

Organy zachodnie ważą w sumie 30 ton; 8 ton waży sama konstrukcja stalowa, a 22 tony – 

pozostałe elementy instrumentu, tj. obudowa, wiatrownice, piszczałki itd. 

W 2003 r. prof. Andrzej Chorosiński nagrał płytę kompaktową, która była pierwszą rejestracją 

dźwięku organów zachodnich. Dobór zaprezentowanych utworów inspirowany był przez wyko-

nawcę możliwościami brzmieniowymi instrumentu, a były to: „Toccata i Fuga d-moll” Jana Se-

bastiana Bacha (BWV 565), organowa transkrypcja koncertu „Wiosna” z cyklu „Cztery pory 

roku” Antonio Vivaldiego, organowa fantazja „Burza” Nicolasa Lemmensa, „Suita Gotycka” 

op. 25 Leona Boëllmanna oraz „Bogurodzica”, utwór, skomponowany specjalnie na tę okazję, 

na zamówienie prof. Andrzeja Chorosińskiego przez młodego utalentowanego kompozytora, Da-

riusza Przybylskiego, ucznia szkoły muzycznej w Koninie, który obecnie jest doktorem habilito-

wanym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Na przykładzie zawartości tej płyty 

widzimy, że instrumentarium – mimo proweniencji barokowej – z powodzeniem nadaje się do in-

terpretacji literatury epok późniejszych, ze współczesnymi włącznie. Ów wybór literatury był ni-

czym innym jak skutkiem inspiracji instrumentem i jego cechami110. 

Warto w tym miejscu nadmienić, iż w październiku 2005 r. instrument był prezentowany 

prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, który pozytywnie wyraził się o jego brzmieniu. Prof. Pen-

derecki jest autorem Hejnału, który towarzyszy odsłanianiu i zasłanianiu cudownego obrazu 

Matki Bożej w licheńskiej bazylice. 

Organy południowe 

Podstawowym instrumentem całego instrumentarium licheńskiej bazyliki są organy południowe, 

które zawierają główne sekcje całego zespołu brzmieniowego. Organy południowe są drugim 

w kolejności chronologicznej instrumentem wybudowanym w okresie od połowy 2003 r. do je-

sieni 2005 r. Ten 81-głosowy instrument posiada cztery manuały (zakres: (C-c4), klawisze diato-

niczne czarne, klawisze chromatyczne białe) i klawiaturę nożną (C-g1). Instrument ten posiada 

                                                 

109 „Organy licheńskie”, Wydawnictwo Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, Licheń 2007. 

110 Płyta CD, Chorosiński Andrzej, „Organy Zachodnie Bazyliki Licheńskiej”, MEGAVOX, 2003. 
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typowy dla XIX-wiecznego symfonizmu francuskiego układ sekcji brzmieniowych: Manuał I 

to Grand-Orgue, Manuał II to Positif i Manuał III to Récit-expressif oraz bogato obsadzoną sekcję 

Pédale. Dodatkiem jest wysokociśnieniowa sekcja Solo obsługiwana przez Manuał IV. W każdej 

z sekcji znajdziemy pełny zestaw głosów podstawowych (Jeux de Fonds) w postaci pryncypałów, 

różnego typu fletów oraz głosów smyczkujących oraz głosy – według nomenklatury Aristide’a 

Cavaillé-Colla – „kombinowane” (Jeux de Combinaisons) w postaci alikwotów, mikstur, korne-

tów oraz głosów językowych (przelotowych i odbijających).  

Stół gry wbudowany jest centralnie w prospekt organowy i umieszczony na kilkustopniowym 

podwyższeniu. Manubria rejestrowe umieszczone są po obu stronach manuałów: po stronie le-

wej dla sekcji Pédale i Grand-Orgue, po stronie prawej dla sekcji Positif, Récit-expressif i nad 

nimi dla sekcji Solo. Traktura rejestrów jest elektryczna, natomiast traktura gry – mechaniczna 

(dla części wiatrownic Grand-Orgue, Positif, Récit-expressif i Pédale) i elektryczna (dla części 

wiatrownic Grand-Orgue, Positif, Récit-expressif i Pédale oraz zdublowanych klap do niskich 

dźwięków, a także całej sekcji Solo). Wszystkie kopulacje są elektryczne. Sekcja Récit-

expressif zamknięta jest w szafie ekspresyjnej obsługiwanej dźwignią nożną za pomocą 

transmisji elektrycznej. Obok pedału sterowania szafą znajduje się wałek crescendo z możli-

wością płynnej zmiany dynamiki gry. Grający siedzi tyłem do ołtarza głównego, a do dyspo-

zycji ma pamięć cyfrową typu Setzer służącą do programowania kilku tysięcy kombinacji gło-

sów. Dyspozycję organów przedstawia Tabela 14 na s. 62.  

Organy południowe składają się z trzech oddzielnych szaf organowych umieszczonych na tym 

samym chórze na osiach nawy głównej oraz naw bocznych i rozmieszczone są na ważącej 

20 ton konstrukcji stalowej, do budowy której zużyto 705 metrów bieżących belek stalo-

wych111. W szafie głównej znajduje się całość materii brzmieniowej sekcji Grand-Orgue, Posi-

tif, Récit-expressif, Solo oraz większość sekcji Pédale. W szafach bocznych znajdują się wia-

trownice dla kilku głosów pedałowych (podzielonych na strony C – w lewej szafie i Cis – 

w prawej szafie). Każda z szaf bocznych ma swoją niewielką dmuchawę i odrębny system po-

wietrzny. System powietrzny głównej sekcji instrumentu południowego zasilają trzy dmu-

chawy: pierwsza, największa, umieszczona na poziomie posadzki chóru, zasila sekcje Grand-

Orgue, Positif i Pédale (sekcje te umieszczone są na pierwszym piętrze ponad posadzką chóru), 

druga dmuchawa, umieszczona na trzecim piętrze ponad posadzką chóru, zasila sekcję Récit-

                                                 

111 „Organy licheńskie”, Wydawnictwo Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, Licheń 2007, s. 30. 
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expressif (umieszczoną na drugim piętrze ponad posadzką chóru i zamkniętą w szafie ekspre-

syjnej z drewnianą żaluzją w przedniej części, tuż za prospektem) i trzecia dmuchawa, umiesz-

czona również na trzecim piętrze ponad posadzką chóru, zasila wysokociśnieniową sekcję Solo 

(umieszczoną także na trzecim piętrze ponad posadzką chóru). 

Tabela 14. Dyspozycja organów południowych bazyliki licheńskiej. 

I. Grand-Orgue (C-c4) 

1. Bourdon 16’ 

2. Pryncypał 16’ 

3. Pryncypał 8’ 

4. Flet harmoniczny 8’ 

5. Gamba 8’ 

6. Kopula 8’ 

7. Dolce 8’ 

8. Kwinta 5 1/3’ 

9. Flet 4’ 

10. Pryncypał 4’ 

11. Salicet 4’ 

12. Tercja 3 1/5’ 

13. Kwinta 2 2/3’ 

14. Doublette 2’ 

15. Gr.Fourniture IV 

16. Mixtura IV 

17. Gr. Cymbel V 

18. Cymbel IV 

19. Bombard 16’ 

20. Fagot 16’ 

21. Trompet 8’ 

22. Obój 8’ 

23. Clairon 4’ 

IV-I  

III-I 

II-I 

II. Positif (C-c4) 

1. Violon 16’ 

2. Flet harmoniczny 8’ 

3. Diapason 8’ 

4. Salicionał 8’ 

5. Flet 4’ 

6. Pryncypał 4’ 

7. Viola 4’ 

8. Kwinta 2 2/3’ 

9. Sesquialtera III 

10. Picolo 2’ 

11. Plein jeu V 

12. Szarf III 

13. Dulcjan 16’ 

14. Cromorne 8’ 

15. Clarinette 8’ 

16. Jannhorn 8’ 

Tremolo 

IV-II 

III-II 

  

III. Récit-expressif (C-c4)  

1. Gedeckt 16’ 

2. Rurflet 8’ 

3. Flute trav. 8’ 

4. Pryncypał 8’ 

5. Gamba 8’ 

6. Voix Céleste 8’ 

7. Flute traversière 4’ 

8. Oktawa 4’ 

9. Viola 4’ 

10. Nasard 2 2/3’ 

11. Doublette 2’ 

12. Cornet V 

13. Fourniture IV-V 

14. Basson 16’ 

15. Trompet 8’ 

16. Obój 8’ 

17. Vox humana 8’ 

18. Clairon harm.4’ 

Tremolo 

IV-III 

IV. Solo (C-c4) 

1. Flauto major 8’ 

2. Gamba 8’ 

3. Keraulophon 8’ 

4. Cornet V 

5. Tuba Mirabilis 8’ 

Pédale (C-g1) 

1. Subkontrabas 32’ 

2. Subbas 16’ 

3. Pryncypał 16’ 

4. Violonbas 16’ 

5. Kwintbas 10 2/3’ 

6. Flet 8’ 

7. Fletbas 8’ 

8. Oktawbas 8’ 

9. Cello 8’ 

10. Chorał 4’ 

11. Sesquialtera III 

12. Okaryna 2’ 

13. Hintersatz V 

14. Mixtur IV 

15. K.Bombard 32’ 

16. Bombard 16’ 

17. Quinttrompet 10 2/3’ 

18. Trompet 8’ 

19. Clairon 4’ 

IV-P 

III-P 

II-P 

I-P 

wałek crescendo 

wyłącznik głosów językowych 

tutti 

general tutti 

Źródło: Opracowanie własne. 

W organach południowych znajdują się największe otwarte piszczałki drewniane całego licheń-

skiego instrumentarium, które należą do pedałowego głosu Subkontrabas 32’ o pryncypałowej 

charakterystyce brzmienia. Największa z nich (dla dźwięku C2) mierzy 10 m wysokości, a sto-

jąc na poziomie posadzki chóru, sięga prawie do samego zwieńczenia szafy organowej w jej 
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najwyższym miejscu. W tej sekcji jest również drugi głos 32’, tj. Kontrabombard 32’ – należy 

on do grupy głosów językowych odbijających i posiada największe rezonatory wśród głosów 

językowych. Z baterii głosów językowych sekcji pedałowej należy wspomnieć również o głosie 

Quinttrompet 10 2/3’, który połączony z głosem Kontrabombard 32’ (i szczególnie przy peł-

nym brzmieniu organów) wzmacnia jego ton zasadniczy. W tym instrumencie znajdują się rów-

nież największe piszczałki cynowe spośród wszystkich licheńskich instrumentów, a umiesz-

czone są w prospekcie; największa z nich ma długość 783 cm, średnicę 31 cm i waży 150 kg112. 

Warto wspomnieć, że głos Flauto major 8’ z sekcji Solo jest drewniany, otwarty i posiada 

po dwie pary labii w każdej piszczałce. Szczególnym akcentem zwracającym uwagę na warsz-

tat organmistrzowski p. Georga Janna prowadzącego firmę „Orguian Lda.” wraz z najstarszym 

synem Detlefem w miejscowości Avidos koło Porto w Portugalii, jest Jannhorn 8’ – charakte-

rystyczny głos językowy z sekcji Positif; w brzmieniu podobny do skrzyżowania Hautbois 8’ 

z Cromorne 8’. Firma „Orguian Lda.” z wielką starannością wykonała wszystkie głosy języ-

kowe do tego symfonicznego instrumentu. 

W 2017 r. na organach południowych nagrałem płytę CD pt. „Ave Regina Caelorum”, zawie-

rającą improwizacje na gregoriańskie i polskie tematy maryjne w formie 7-częściowej Symfonii 

Organowej „Adwentowej” oraz 5-częściowego Poematu Symfonicznego „Mater, Consolatrix 

afflictorum”113. Wybór utworów, ich form i tematów to przykład inspiracji dla wykonawcy 

płynącej z instrumentu, którym dysponuje w czasie procesu kreacji dzieła artystycznego. Dys-

pozycja i charakter głosów o proweniencji francuskiej nakłoniły mnie do wyboru form charak-

terystycznych dla wielkich cykli religijnych i symfonicznych tworzonych przez francuskich 

organistów końca XIX i początków XX wieku. Wybór tematów zainspirowany był charakterem 

miejsca (sanktuarium maryjne), natomiast język muzyczny – dostępnością dla potencjalnych 

odbiorców dzieła o niekoniecznie dużym doświadczeniu w percepcji sztuki muzycznej114. 

Organy wschodnie 

Organy wschodnie to dwie bliźniacze wieże o podstawach w kształcie trapezów umieszczone 

między wysokimi oknami na wschodniej emporze zwieńczającej prawe ramię transeptu 

                                                 

112 Ibidem, s. 30. 

113 Płyta CD, Szostak Michał, „Ave Regina Caelorum. Improwizacje na tematy maryjne na organach symfonicz-

nych bazyliki licheńskiej”, L’Arte dell’Organo, 2017. 

114 Recenzja płyty w Polskim Centrum Informacji Muzycznej. Źródło: https://www.polmic.pl/in-

dex.php?option=com_mwzbiory&view=publikacja&id=1484&Itemid=0&lang=pl [dostęp: 2017/06/02]. 
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bazyliki nad Kruchtą Czterech Ewangelistów. Zakres tego instrumentu – posiadającego 

8 głosów realnych – to 61 dźwięków (C-c4). Traktury gry i rejestrów są elektryczne, 

a wiatrownice – klapowo-zasuwowe. Patrząc od prezbiterium, lewa wieża mieści w sobie dwie 

wiatrownice, umieszczone jedna nad drugą, z piszczałkami strony C, natomiast wieża prawa – 

dwie wiatrownice, umieszczone jedna nad drugą, z piszczałkami strony Cis. Zewnętrzna 

budowa szaf organowych odzwierciedla wewnętrzny układ wiatrownic dla piszczałek 

labialnych. Każda z szaf posiada po dwa główne pola piszczałkowe rozdzielone 

horyzontalnymi rezonatorami trąb (16’, 8’ i 4’) oraz po jednym niewielkim polu piszczałek na 

samym szczycie, które pełnią jedynie rolę estetyczną (piszczałki w nich umieszczone są nieme) 

i akustyczną (wybrzmiewanie dźwięku ze środka szaf). Obie wieże zasilane są jedną 

dmuchawą, która umieszczona jest w lewej wieży na poziomie posadzki chóru; kanał 

doprowadzający powietrze do wieży prawej biegnie po podłodze chóru. Cały ten instrument 

zasilany jest powietrzem pod wysokim ciśnieniem. W wyniku tego zabiegu, siła ośmiu głosów 

organów wschodnich jest równoważna sile 51 głosów wraz z łącznikami superoktawowymi 

organów zachodnich. Instrument ten nie posiada samodzielnego stołu gry, a obsługiwać go 

można jedynie z kontuaru głównego przypisując, według życzenia grającego, do każdej 

z sześciu klawiatur ręcznych i nożnej. Dyspozycję organów, nawiązującą do hiszpańskiego 

budownictwa organowego115, przedstawia Tabela 15. Brzmienie horyzontalnych trąb jest 

wyjątkowe i nieporównywalne do innych głosów; mimo to, dzięki odpowiedniej intonacji, 

doskonale komponuje się z brzmieniem całości instrumentarium. 

Tabela 15. Dyspozycja organów wschodnich bazyliki licheńskiej. 

1. Gedeckt 8′ 

2. Diapason 8′ 

3. Prestant 4′ 

4. Oktawa 2′ 

5. Cymbel III-IV 

6. Tuba Magna 16′ 

7. Tuba Mirabillis 8′ 

8. Clairon [harmoniczny] 4′ 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                 

115 Kapeć Waldemar, „Charakterystyczne cechy XIX-wiecznych organów w hiszpańskiej prowincji Nawarra”, 

w: „Organy i muzyka organowa XI”, Prace specjalne 58, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, 

Gdańsk 2000, ss. 303-305. 
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Pozytyw prezbiterialny zachodni 

Pozytyw prezbiterialny zachodni, o siedmiu głosach realnych (plus Nachtigall [niem. Słowik]), 

zakresie 61 dźwięków (C-c4) posiada elektryczną trakturę gry i rejestrów. Całość wraz z dmu-

chawą zamknięta jest w jednobryłowej szafie – będącej lustrzanym odbiciem szafy pozytywu 

prezbiterialnego wschodniego. Ten instrument nie posiada samodzielnego stołu gry. Obsługi-

wać go można jedynie z kontuaru głównego przypisując, według życzenia grającego, do każdej 

z sześciu klawiatur ręcznych i nożnej. Jego dyspozycję przedstawia Tabela 16. 

Tabela 16. Dyspozycja pozytywu prezbiterialnego zachodniego bazyliki licheńskiej. 

1. Voce Umana 8’ [labialny, II] 

2. Gamba 8’ 

3. Aeolina 8’ 

4. Vox coelestis 8’ [I] 

5. Pryncypał 4’ 

6. Fugara 4’ 

7. Harmonia Aetheria III 

Nachtigall [Słowik] 

Tremolo 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pozytyw prezbiterialny wschodni 

Pozytyw prezbiterialny wschodni o wczesnobarokowej dyspozycji, ośmiu głosach realnych o za-

kresie 61 dźwięków (C-c4) posiada elektryczną trakturą gry i rejestrów. Całość, wraz z dmu-

chawą, zamknięta jest w jednobryłowej szafie będącej lustrzanym odbiciem szafy pozytywu pre-

zbiterialnego zachodniego. Ten instrument nie posiada samodzielnego stołu gry. Obsługiwać go 

można jedynie z kontuaru głównego przypisując go według życzenia grającego do każdej z sze-

ściu klawiatur ręcznych i nożnej. Dyspozycję instrumentu przedstawia Tabela 17; jest ona nawią-

zaniem do pobocznego manuału wczesnobarokowych organów flamandzkich. Dyspozycję tego 

pozytywu przedstawia Tabela 17. 

Tabela 17. Dyspozycja pozytywu prezbiterialnego wschodniego bazyliki licheńskiej. 

1. Gedeckt 8′ 

2. Prinzipal 4′ 

3. Hohlfloete 4′ 

4. Quintade 4’ 

5. Dezchen 2′ 
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6. Zimbel III 

7. Regal 8′ 

8. Zink 4′  

Tremolo 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kontuar główny 

Monumentalny główny stół gry umieszczony jest w prezbiterium bazyliki – za prawym, patrząc 

na ołtarz główny – filarem podtrzymującym kopułę. Najniższa klawiatura manuałowa ma naj-

głębszy skok klawiszy, natomiast najwyższa klawiatura – najpłytszy skok; klawiatury manua-

łowe – idąc od najniższej do najwyższej – pochylone są pod coraz większym kątem. Kontuar 

główny podłączony jest ze wszystkimi instrumentami za pomocą kablowej sieci komputerowej 

i systemu MIDI. Do każdej z klawiatur kontuaru (zarówno manuałowych jak i pedałowej) ist-

nieje możliwość przyporządkowania każdej z sekcji organów zachodnich (OZ), organów 

wschodnich (OW), pozytywu zachodniego (PZ), pozytywu wschodniego (PW) oraz IV Manu-

ału organów południowych (OP). Sekcje Grand-Orgue, Positif, Récit-expressif i Pédale z orga-

nów południowych można przyporządkować odpowiednio jedynie do klawiatur manuałowych 

I, II, III i pedałowej w kontuarze głównym (plus standardowe połączenia sekcji w ramach or-

ganów południowych). Kontuar wyposażony jest w dwa przechyłowe pedały do sterowania 

dwoma szafami ekspresyjnymi (prawy – do Schwellwerku organów zachodnich, lewy – 

do Récit-expressif organów południowych). Po lewej stronie pedałów ekspresyjnych znajduje 

się wałek crescendo z dwoma zaprogramowanymi możliwościami (płynnej lub skokowej) 

zmiany dynamiki gry całego instrumentarium. Kontuar wyposażony jest w oddzielny system 

pamięci typu Setzer, posiada wyłącznik wszystkich głosów językowych, a także włączniki Tutti 

i General Tutti oraz kasownik wszystkich głosów. Kontuar został wykonany w warsztacie firmy 

„Otto Heuss GmbH” i już sam w sobie jest nieprzeciętnym dziełem sztuki organmistrzowskiej.  

Rozkład przechyłowych włączników w kontuarze głównym jest bardzo czytelny mimo ich du-

żej ilości (229 sztuk). Po lewej stronie znajdują się włączniki dotyczące organów południo-

wych, a nad nimi – organów wschodnich. Po prawej stronie – od dołu: włączniki organów 

zachodnich, pozytywu prezbiterialnego zachodniego oraz pozytywu prezbiterialnego wschod-

niego. Układ rodzin głosów w kontuarze głównym jest następujący dla każdej sekcji: najpierw 

głosy labialne od najniżej brzmiących do najwyżej brzmiących (w obrębie stopażu każdej wy-

sokości w kolejności: fletowe, pryncypałowe, smyczkujące), a następnie głosy językowe 
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od najniżej brzmiących do najwyżej brzmiących. Pełną dyspozycję całego instrumentarium ba-

zyliki licheńskiej dostępną w kontuarze głównym przedstawia Tabela 18 (numeracja w tabeli 

jest zgodna z numeracją na włącznikach w kontuarze głównym). 

Tabela 18. Dyspozycja całego instrumentarium licheńskiego dostępna w kontuarze głównym 

umieszczonym w prezbiterium bazyliki. 

Po lewej stronie klawiatur 

manuałowych (od dołu): 

1. Subkontrabas 32’ [P OP]116 

2. Subbas 16’ [P OP] 

3. Pryncypał 16’ [P OP] 

4. Violonbas 16’ [P OP] 

5. Kwintbas 10 2/3’ [P OP] 

6. Flet 8’ [P OP] 

7. Fletbas 8’ [P OP] 

8. Oktawbas 8’ [P OP] 

9. Cello 8’ [P OP] 

10. Chorał 4’ [P OP] 

11. Sequialtera III [P OP] 

12. Okaryna 2’ [P OP] 

13. Hintersatz V [P OP] 

14. Mixtur IV [P OP] 

15. K.Bombard 32’ [P OP] 

16. Bombard 16’ [P OP] 

17. Quinttromp. 10 2/3’ [P OP] 

18. Trompet 8’ [P OP] 

19. Clairon 4’ [P OP] 

20. Bombard 16’ [I OP] 

21. Fagot 16’ [I OP] 

22. Trompet 8’ [I OP] 

23. Obój 8’ [I OP] 

24. Clairon 4’ [I OP] 

25. Cymbel IV [I OP] 

26. I-I OP 

27. II-I OP 

28. III-I OP 

29. IV-I OP 

30. P-P OP 

82. Tremolo [III OP] 

83. III-III OP 

84. IV-III OP 

85. Gedeckt 16’ [III OP] 

86. Rurflet 8’ [III OP] 

87. Flute trav. 8’ [III OP] 

88. Pryncypał 8’ [III OP] 

89. Gamba 8’ [III OP] 

90. Voix Celeste 8’ [III OP] 

91. Flute trav. 4’ [III OP] 

92. Oktawa 4’ [III OP] 

93. Viola 4’ [III OP] 

94. Nasard 2 2/3’ [III OP] 

95. Doublette 2’ [III OP] 

96. Cornet V [III OP] 

97. Fourniture IV-V [III OP] 

98. Gedeckt 8′ [OW] 

99. Diapason 8′ [OW] 

100. Prestant 4′ [OW] 

101. Oktawa 2′ [OW] 

102. Cymbel III-IV [OW] 

103. Tuba Magna 16′ [OW] 

104. Tuba Mirabillis 8′ [OW] 

105. Clairon 4′ [OW] 

106. OW-P 

107. OW-I 

108. OW-II 

109. OW-III 

110. OW-IV 

111. OW-V 

112. OW-VI 

153. I-I [OZ] 

154. Super I-I [OZ] 

155. II-I [OZ] 

156. Tympan 

157. Zimbelstern 

158. I-II [OZ] 

159. sup. I-II [OZ] 

160. II-II [OZ] 

161. Dzwony rur. P [OZ] 

162. Dzwony rur. I [OZ] 

163. Dzwony rur. II [OZ] 

164. Dzwony rur. III [OZ] 

165. Dzwony rur. IV [OZ] 

166. Dzwony rur. V [OZ] 

167. Dzwony rur. VI [OZ] 

Wyłącznik tłumika [Dzwonów 

rurowych] 

168. Kwintadena 16′ [II OZ] 

169. Rurflet 8′ [II OZ] 

170. Pryncypał 8′ [II OZ] 

171. Salicet 8′ [II OZ] 

172. Traversflet 4′ [II OZ] 

173. Prestant 4′ [II OZ] 

174. Gemshorn 4′ [II OZ] 

175. Nasard 2 2/3′ [II OZ] 

176. Picolo 2′ [II OZ] 

177. Oktawa 2′ [II OZ] 

178. Tercja 1 3/5′ [II OZ] 

179. Kwinta 1 1/3′ [II OZ] 

180. Nona 8/9′ [II OZ] 

181. Szarf V [II OZ] 

182. Dulcjan 16′ [II OZ] 

                                                 

116 W nawiasach kwadratowych zaznaczono sekcję i część instrumentarium, do których dany włącznik się odnosi. 

W kontuarze głównym tych oznaczeń nie ma, ponieważ włączniki pogrupowane są w sposób odpowiadający po-

szczególnym sekcjom i oznaczone są tabliczkami zbiorczymi. 
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31. I-P OP 

32. II-P OP 

33. III-P OP 

34. IV-P OP 

35. Bourdon 16’ [I OP] 

36. Pryncypał 16’ [I OP] 

37. Pryncypał 8’ [I OP] 

38. Flet harm. 8’ [I OP] 

39. Gamba 8’ [I OP] 

40. Kopula 8’ [I OP] 

41. Dolce 8’ [I OP] 

42. Kwinta 5 1/3’ [I OP] 

43. Flet 4’ [I OP] 

44. Pryncypał 4’ [I OP] 

45. Salicet 4’ [I OP] 

46. Tercja 3 1/5’ [I OP] 

47. Kwinta 2 2/3’ [OP I] 

48. Doublette 2’ [I OP] 

49. Gr. Fourniture IV [I OP] 

50. Mixtura IV [I OP] 

51. Gr. Cymbel V [I OP] 

52. Violon 16’ [II OP] 

53. Flet harm. 8’ [II OP] 

54. Diapason 8’ [II OP] 

55. Salicionał 8’ [II OP] 

56. Flet 4’ [II OP] 

57. Pryncypał 4’ [II OP] 

58. Viola 4’ [II OP] 

59. Kwinta 2 2/3’ [II OP] 

60. Sesquialtera III [II OP] 

61. Picolo 2’ [II OP] 

62. Plein jeu V [II OP] 

63. Szarf III [II OP] 

64. Dulcjan 16’ [II OP] 

65. Cromorne 8’ [II OP] 

66. Klarinette 8’ [II OP] 

67. Jannhorn 8’ [II OP] 

68. Tremolo [II OP] 

69. II-II OP 

70. III-II OP 

71. IV-II OP 

72. Basson 16’ [III OP] 

73. Trompet 8’ [III OP] 

113. IV-IV OP 

114. IV-V OP 

115. IV-VI OP 

Po prawej stronie klawiatur ma-

nuałowych (od dołu): 

116. Bourdon 32′ [P OZ] 

117. Subbas 16′ [P OZ] 

118. Pryncypał 16′ [P OZ] 

119. Violonbas 16′ [P OZ] 

120. Fletbas 8′ [P OZ] 

121. Oktawbas 8′ [P OZ] 

122. Cello 8′ [P OZ] 

123. Flet kryty 4′ [P OZ] 

124. Chorał 4′ [P OZ] 

125. Sesquialtera II [P OZ] 

126. Mixtura IV [P OZ] 

127. Bombard 16′ [P OZ] 

128. Fagot 16′ [P OZ] 

129. Trompet 8′ [P OZ] 

130. Clairon 4′ [P OZ] 

131. P-P OZ 

132. I-P OZ 

133. Super I-P OZ 

134. II-P OZ 

135. Pryncypał 16′ [I OZ] 

136. Flet otwarty 8′ [I OZ] 

137. Flet kryty 8′ [I OZ] 

138. Pryncypał 8′ [I OZ] 

139. Gemshorn 8′ [I OZ] 

140. Gamba 8′ [I OZ] 

141. Szpicflet 4′ [I OZ] 

142. Oktawa 4′ [I OZ] 

143. Viola 4′ [I OZ] 

144. Kwinta 2 2/3′ [I OZ] 

145. Superoktawa 2′ [I OZ] 

146. Flażolet 1′ [I OZ] 

147. Kornet V [I OZ] 

148. Mixtura V [I OZ] 

149. Mixtura IV [I OZ] 

150. Trompet 16′ [I OZ] 

151. Trompet 8′ [I OZ] 

152. Trompet 4′ [I OZ] 

183. Krummhorn 8′ [II OZ] 

184. Klarnet 8′ [II OZ] 

185. Tremolo II [OZ] 

186. I-III OZ 

187. sup. I-III OZ 

188. II-III OZ 

189. I-IV OZ 

190. sup. I-IV OZ 

191. II-IV OZ 

192. I-V OZ 

193. sup. I-V OZ 

194. II-V OZ 

195. I-VI OZ 

196. sup. I-VI OZ 

197. II-VI OZ 

198. Voce Umana 8’ [OZ] 

199. Gamba 8’ [PZ] 

200. Aeolina 8’ [PZ] 

201. Vox coelestis 8’ [PZ] 

202. Pryncypał 4’ [PZ] 

203. Fugara 4’ [PZ] 

204. Harm. Aeth. III [PZ] 

205. Nachtigall [PZ] 

206. Tremolo PZ 

207. PZ-P 

208. PZ-I 

209. PZ-II 

210. PZ-III 

211. PZ-IV 

212. PZ-V 

213. PZ-VI 

214. Gedeckt 8′ [PW] 

215. Prinzipal 4′ [PW] 

216. Hohlfloete 4′ [PW] 

217. Quintade 4’ [PW] 

218. Dezchen 2′ [PW] 

219. Zimbel III [PW] 

220. Regal 8′ [PW] 

221. Zink 4′ [PW] 

222. Tremolo PW 

223. PW-P 

224. PW-I 
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74. Obój 8’ [III OP] 

75. Voce humana 8’ [III OP] 

76. Clairon harm. 4’ [III OP] 

77. Tuba Mirab. 8’ [IV OP] 

78. Flauto major 8’ [IV OP] 

79. Gamba 8’ [IV OP] 

80. Keraulophon 8’ [IV OP] 

81. Cornet V [IV OP] 

225. PW-II 

226. PW-III 

227. PW-IV 

228. PW-V 

229. PW-VI 

Źródło: Opracowanie własne. 

W 2007 r. prof. Karol Gołębiowski nagrał płytę kompaktową, na której zarejestrowano 

brzmienie całego instrumentarium bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. W różnej 

kombinacji organów zabrzmiały fragmenty „I Sonaty d-moll” op. 42 Alexandre’a Guil-

mant’a, „Cantabilé” i „Fantazja A-dur” Césara Francka, „Tu es petra et portae inferi non pra-

evalebunt adversus te” Henri Muleta, „Carillon de Westminster”, „Berceuse” z  op. 24 oraz 

„Finał” z „I Symfonii organowej d-moll” op. 14 Louisa Vierne’a, a także „Toccata” 

z „V Symfonii organowej f-moll” op. 42 nr 1 Charlesa Marie Widora117. Analizując zawar-

tość tej płyty widzimy również, iż była ona w pełni inspirowana instrumentem i jego symfo-

niczną charakterystyką brzmieniową. Wybrane utwory to doskonała ilustracja twórczości 

kluczowych twórców francuskiego symfonizmu organowego przełomu XIX i XX wieku. Je-

żeli z kolei przysłuchamy się zastosowanej registracji, to znajdziemy tam szereg oryginalnych 

pomysłów, które swoje źródło miały w możliwościach instrumentu. Mimo, że organista sto-

suje się do zaleceń kompozytorów dzieł, które wykonuje, to z palety nowych możliwości, 

jakie daje licheński instrument, czerpie w sposób swobodny. Przykładem może tu być posze-

rzenie dyspozycji Voix céleste z sekcji Récit-expressif organów południowych o Voix céleste 

i Aeoline 8’ z umieszczonego na przeciwległej emporze przy prezbiterium pozytywu zachod-

niego, które nadały tym fragmentom brzmienia przestrzennego i wrażenia otoczenia słucha-

cza niebiańskimi smyczkami. 

WNIOSKI 

Organy Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej zbudowane od początku do końca 

w latach 2002-2007 według jednolitej koncepcji autorstwa prof. Andrzeja Chorosińskiego 

                                                 

117 Płyta CD, Gołębiowski Karol, „Wielkie Organy Bazyliki w Licheniu”, DUX, 2007. 
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przez firmę „Zakłady Organowe Zych” są najnowszym największym instrumentem na świecie, 

tzn. od ich wybudowania nie powstał na świecie większy instrument organowy. Ponad dziesię-

cioletni bezawaryjny okres funkcjonowania tego instrumentarium w niezwykle mocno obcią-

żonym zakresie (liturgia oraz koncerty118), a także w dużej zmienności temperatur (od tempe-

ratur ujemnych do nawet ponad 30 st. C) oraz w dużej zmienności wilgotności udowadniają, 

że cała koncepcja, jakość użytych materiałów i wykonawstwa należą do najlepszych osiągnięć 

polskiego budownictwa organowego. Ze względu na charakterystykę wnętrza, rozmieszczenie 

w nim poszczególnych sekcji oraz ich możliwości brzmieniowe, instrumentarium to jest nie-

zwykle ciekawym zjawiskiem na mapie największych organów Polski, Europy i świata stano-

wiąc niekończące się źródło inspiracji dla wykonawców. 

Na podstawie opracowanego przeze mnie kryterium klasyfikacji organów pod względem wiel-

kości (tj. ilości rzędów piszczałek i urządzeń pomocniczych obsługiwanych z jednego kon-

tuaru), opublikowanym w polskiej119 i zagranicznej120 literaturze przedmiotu, instrumentarium 

Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej jest pierwszym instrumentem w Polsce, czwar-

tym w Europie i trzynastym na świecie121. Biorąc pod uwagę tylko budynki sakralne (wszyst-

kich wyznań) jest dziesiątym największym instrumentem świata oraz posiada największy kon-

tuar na świecie spośród sklasyfikowanych instrumentów w budynkach sakralnych122. Kontuar 

licheńskich organów jest także największym kontuarem wśród organów polskich. 

  

                                                 

118 W sezonie pielgrzymkowym, który trwa od Wielkanocy do końca października, każdego miesiąca odprawia-

nych jest ok. 240 Mszy św. i nabożeństw oraz odbywa się ok. 90 regularnych koncertów muzyki organowej. 

119 A) jako artykuł w publikacji pokonferencyjnej: Szostak Michał, „Wielkie organy Bazyliki w Licheniu w zesta-

wieniu z największymi organami świata”, w: „Wokół nowych organów w kościele NSPJ w Tarnowie”, praca 

zbiorowa pod red. Pawła Pasternaka, Biblos, Tarnów 2017 oraz B) jako samodzielna książka: Szostak Michał, 

„Licheńskie organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”, Wydawnictwo „Zakład Gospo-

darczy Dom Pielgrzyma”, Licheń Stary 2017. 

120 W języku angielskim: A) w wersji drukowanej: Szostak Michał, „The World’s Largest Organs”, w: „The Or-

gan”, No 382, November 2017 - January 2018, Musical Opinion Ltd, ss. 12-28. B) w wersji internetowej: Szostak 

Michał, „The largest pipe organs in the world”, w: „The Vox Humana”, An affiliate of the American Guild of Or-

ganists, September 30, 2018. Za: https://www.voxhumanajournal.com/szostak [dostęp: 2018/10/01]. 

121 Szostak Michał, „Licheńskie organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”, Wydawnictwo 

„Zakład Gospodarczy Dom Pielgrzyma”, Licheń Stary 2017, ss. 109-111. 

122 Oznacza to, że znajdziemy na świecie w budynkach sakralnych organy wyposażone również w 6-manuałowe 

stoły gry, jednakże ich wielkość – liczona według opracowanego przeze mnie kryterium – nie pozwala ich zakla-

syfikować do dziesięciu największych instrumentów świata ulokowanych w budynkach sakralnych. 
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ROZDZIAŁ III.  

INSTRUMENT, JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI 

W IMPROWIZACJI I INTERPRETACJI FRANCUSKIEJ 

ROMANTYCZNEJ MUZYKI ORGANOWEJ 

Omówione wcześniej instrumenty romantyczne w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieł francuskiego symfonizmu pod postacią organów Aristide’a Cavaillé-Colla, a także analiza 

szczegółowa organów prof. Andrzeja Chorosińskiego i Dariusza Zycha z bazyliki licheńskiej, 

na których zostało nagrane dzieło artystyczne będące przedmiotem niniejszej rozprawy, przygo-

towały fundament dla analizy ulotnego zagadnienia, jakim jest inspiracja wykonawcy w procesie 

tworzenia muzyki (improwizacji) oraz w procesie jej wykonywania (improwizacji oraz interpre-

tacji literatury).  

Niniejszy rozdział poświęcam następującym zagadnieniom:  

1. teorii wzajemnego oddziaływania instrumentu i dzieła muzycznego,  

2. analizie zjawiska inspiracji w ogólności,  

3. analizie potencjalnych źródeł inspiracji dla organisty,  

4. cech organów, jako instrumentu muzycznego, będących jednym z podstawowych źró-

deł inspiracji dla wykonawcy – te elementy rozważam szczegółowo na przykładzie 

symfonicznych organów Cavaillé-Colla oraz instrumentarium bazyliki licheńskiej, 

5. sztuce stylowej improwizacji i historycznie zorientowanej praktyce wykonawczej XIX-

wiecznej francuskiej muzyki organowej ze szczególnym uwzględnieniem roli organów, 

jako źródła inspiracji dla wykonawcy. 

TEORIA BRZMIENIA W ODNIESIENIU DO ORGANÓW 

Organy są bez wątpienia wyjątkowo różnorodnym brzmieniowo instrumentarium, które 

pod względem możliwości zestawień kolorystycznych można porównać jedynie z brzmieniem 

i możliwościami wielkiego symfonicznego zespołu instrumentów. Na tę analogię zwracali 

uwagę praktycy i teoretycy muzyki już od XIX wieku: pozytywnie m.in. Wolfgang Adelung123, 

                                                 

123 Adelung Wolfgang, „Einführung in den Orgelbau”, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1992. 
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Georg Ashdown Audsley124, Helmut Bornefeld125, Alexandre Cellier i Henri Bachelin126, Rob-

ert Fallou i Norbert Dufourcq127, Hermann Fischer i Theodor Wohnhaas128, czy negatywnie – 

jako przedstawiciele ruchu Orgelbewegung, Albert Schweitzer („fabryki dźwięku nieudolnie 

naśladujące orkiestrową giętkość dynamiczną”)129 oraz Heinz Heinrich Eggebrecht („wyjące 

potwory, które skrzecząc i stękając przetaczają gęste potoki dźwięków”)130. 

Na kwestię brzmienia organów można spojrzeć z dwóch stron: sposobu budowy organów, czyli 

jak instrument wpływa na dzieło (kompozycję muzyczną) oraz sposobu komponowania, czyli 

jak dzieło (kompozycja muzyczna) wpływa na instrument. Poniżej omówienie obu optyk. 

Instrument determinujący dzieło 

Instrument jest fundamentem brzmienia, a analiza jego brzmienia należy do zagadnień akustyki 

oraz fizjologii słyszenia. O barwowej odrębności dźwięku decyduje sposób, w jaki on narasta 

oraz skład jego widma. Sposób narastania dźwięku uwarunkowany jest w dużej mierze artyku-

lacją i dynamiką. Z kolei skład widma jest indywidualną cechą każdego egzemplarza instru-

mentu – co w przypadku organów jest szczególnie charakterystyczne – i zależy od jego cech 

materiałowych, akustyki pomieszczenia, menzuracji, intonacji itp. 

Ze względów muzycznych można wyróżnić następujące walory brzmieniowe organów131:  

1. zdolność do wszechstronnego wyzyskiwania rozległych rejestrów – dzięki różnemu sto-

pażowi głosów organowych (od 32’ do 1’ i wyższych w przypadku składników głosów 

                                                 

124 Audsley Georg Ashdown, „The Art of Organ Building: A Comprehensive Historical, Theoretical, and Practical 

Treatise on the Tonal Appointment and Mechanical Construction of Concert-Room, Church, and Chamber Or-

gans”, Dover Publications, 2011. 

125 Bornefeld Helmut, „Orgelbau und neue Orgelmusik”, Kassel, 1952. 

126 Cellier Alexandre, Bachelin Henri, „L’orgue - ses éléments, son histoire, son esthétique”, Librairie Delagrave, 

Paris, 1933. 

127 Fallou Robert, Dufourcq Norbert, „Essai d’une bibliographie de l’histoire de l’orgue en France”, Librairie 

Fischbacher, Paris, 1929. 

128 Fischer Hermann, Wohnhaas Theodor, „Historische Orgeln in Franken”, Verlag Schnell + Steiner GmbH. 

129 Schweitzer Albert, „Die Reform unseres Orgelbaues und Grund einer allgemeinen Umfrage bei Orgelspielern 

und Orgelbauern in deutschen und romanischen Ländern”, Vienna, 1909. 

130 Eggebrecht Heinz Heinrich, „Die Orgelbewegung”, Musikwissenschaftliche, Stuttgart, 1967. 

131 Za: Wrona Mariusz, „Czynniki kształtujące brzmienie utworów organowych na przykładzie twórczości kompo-

zytorów francuskich od Césara Francka do Oliviera Messiaena”, w: Organy i muzyka organowa XIII”, red. Janusz 

Krassowski, Prace Specjalne 71, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2006, ss. 151-154. 
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mieszanych) oraz ich szerokiemu zakresowi klawiatur, organy dysponują najszerszą skalą 

brzmieniową spośród wszystkich instrumentów; limity tej skali wyznaczają jedynie słu-

chowe zdolności człowieka;  

2. giętkość dynamiczną – włączniki rejestrowe, kopulacje i kombinacje (stałe i zmienne) 

pozwalają czerpać z palety brzmieniowej instrumentu wybrane zestawy głosów, z któ-

rych każdy ma swój wolumen; natomiast urządzenia dodatkowe (np. szafa ekspresyjna) 

pozwalają płynnie modulować siłę brzmienia poszczególnych sekcji;  

3. rozmaitość artykulacji – mimo, że organy są instrumentem aerofonicznym, to różna bu-

dowa piszczałek pozwala używać wielu rodzajów artykulacji: od ścisłego legato 

po ostre staccato;  

4. jednolitość brzmieniową (szczególnie w przypadku organów romantycznych) – osiągana 

jest ona w procesie intonacji, tzn. kształtowania brzmienia poszczególnych głosów 

o możliwie jednorodnym charakterze; w ten sposób wyintonowane głosy, łączone 

ze sobą, tworzą w grupie również brzmienie jednolite. 

To dzięki różnicom brzmieniowym poszczególnych głosów oraz różnorodnej artykulacji można 

mówić o niekończącym się potencjale dźwiękowym organów, przy jednoczesnym wyważeniu 

proporcji jedności i różnorodności brzmienia. To właśnie francuskie organy symfoniczne pozwo-

liły realizować najbardziej wyrafinowane koncepcje brzmieniowe, a osiągając doskonałość kon-

strukcyjną, pozwoliły kompozytorom (i improwizatorom) czerpać z nieograniczonych wręcz 

możliwości rozległości skali, swobody doboru głosów i kształtowania barwy, elastyczności dy-

namicznej i podatności na zmienność agogiczną. Tak skonstruowany instrument ma kolosalne 

znaczenie jako inspiracja dla kompozytora, a w przypadku organów również dla improwizatora, 

przy powstawaniu dzieła muzycznego. 

Ta właśnie optyka (instrument determinujący dzieło muzyczne) jest głównym przedmiotem ni-

niejszej pracy.  

Dzieło determinujące instrument 

Z punktu widzenia analizy muzykologicznej pod względem sposobu komponowania muzyki 

na dany instrument, bazując na sonorystycznej tradycji szkoły Józefa Michała Chomińskiego, 

możemy wyróżnić następujące czynniki determinujące brzmienie utworu132:  

1. instrument, jego charakterystyczna artykulacja i rejestr;  

                                                 

132 Ibidem. 
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2. stopliwość i selektywność wielodźwięków;  

3. melodykę (następstwa interwałów);  

4. dynamikę i agogikę;  

5. fakturę (jako rezultat zastosowanej techniki kompozytorskiej, uwarunkowany możliwo-

ściami danego instrumentarium);  

6. architektonikę utworu (wyzyskanie różnic brzmieniowych dla podkreślenia cezur archi-

tektonicznych, ważności dźwięków we frazie).  

Barwa dźwięku uzależniona jest przede wszystkim od źródła dźwięku oraz sposobu wydobycia 

dźwięku. Na barwę samego instrumentu wpływają w różnym stopniu czynniki przewidywane 

i kształtowane przez kompozytora. Miarą ich ważności jest uzależnienie od woli kompozytora 

(sprawdzalność w partyturze).  

Ta optyka zaczęła dominować po śmierci Cavaillé-Colla, gdy nowe pokolenia francuskich 

symfoników potrzebowało nowych rozwiązań w zakresie budowy organów. Na fali tego po-

dejścia wiele instrumentów Cavaillé-Colla zostało znacznie przebudowanych (np. Sainte-

Clotilde, czy La Trinité). 

INSPIRACJA I JEJ ŹRÓDŁA133 

Z punktu widzenia estetyki, jako nauki zajmującej się tzw. sytuacją estetyczną, inspiracja jest 

nieodłącznym elementem początkowej fazy sytuacji estetycznej, w skład której wchodzą arty-

sta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości es-

tetyczne134. Inspiracja (od łac. rzeczownika „inspiratio” = natchnienie i od łac. czasownika „in-

spirare” = wdmuchiwać) to natchnienie, wena, zachęta do działania, szczególnie w pracy twór-

czej człowieka135. Polega ona na pobudzeniu aktywności procesu twórczego u artysty do wy-

konania określonego dzieła sztuki. Przeciwieństwem inspiracji jest zniechęcanie, demotywacja, 

                                                 

133 Niniejszy i kolejny podrozdział opublikowane zostały w języku angielskim jako artykuł: Szostak Michał, 

„Instrument as a source of inspiration for the performer”, w: „The Organ”, No 386, Fall 2018, Musical Opin-

ion Ltd, London. 

134 Gołaszewska Maria, „Zarys estetyki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985. 

135 Hasło „inspiracja”, w: Drabik Lidia, Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta, „Słownik języka polskiego 

PWN”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
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gaszenie zapału, osłabianie ducha136. Zjawisko inspiracji (i „deinspiracji”) możemy rozpatry-

wać także z punktu widzenia czasu trwania: jako sytuację chwilową (zbieg ulotnych okolicz-

ności) lub jako sytuację długofalową i/lub powtarzalną (np. inspirujące miejsce, towarzystwo). 

Z punktu widzenia muzyka-wykonawcy źródła (czynniki) mogące stanowić inspirację można 

podzielić na zewnętrzne (obiektywne) wobec muzyka i wewnętrzne (subiektywne) dotyczące 

osoby muzyka. 

Do czynników zewnętrznych (obiektywnych), mogących stanowić źródło inspiracji dla wy-

konawcy, można zaliczyć:  

a) instrument;  

Inspiracja symfonicznym instrumentem francuskim, jako główny temat niniejszej 

pracy, będzie omówiona szerzej w dalszej części tego rozdziału. W tym miejscu warto 

wspomnieć jednak kwestię inspiracji instrumentem (jego typem i wynikającymi z niego 

cechami) na poziomie bardziej ogólnym, zasadniczym, tzn. instrumenty Cavaillé-Colla, 

poprzez zastosowane rozwiązania (patrz: „Cechy organów”, s. 35), były inspiracją 

do powstania całego kierunku-szkoły francuskiej symfonicznej muzyki organowej. 

Za twórcę tej szkoły uważa się Cesara Francka z jego „Grande pièce symphonique” 

uznawaną za pierwszą symfonię na organy, która leży w ścisłej korelacji z instrumen-

tem Cavaillé-Colla w paryskim kościele Sainte-Clotilde, a za kontynuatorów – Guil-

manta (instrumenty w Trocadéro i La Trinité), Widora (Saint-Sulpice), Vierne’a (po-

czątkowo Saint-Sulpice, a następnie Notre-Dame), a także Messiaena (La Trinité), 

który tworzył na przestrzeni XX wieku137, a więc zupełnie poza czasowymi granicami 

wieku XIX, w którym zwyczajowo osadza się ramy romantyzmu, jednakże uważanego 

za organowego symfonika.  

Również w epokach wcześniejszych znajdziemy szereg przykładów, kiedy instrument 

był źródłem inspiracji – nawet dla powstawania całych grup utworów. Mam tu na myśli 

charakterystyczne brzmienia głosów klasycznych organów francuskich, które eksploro-

wane w odpowiednich ambitusach oddawały niepowtarzalne walory estetyczne138, 

                                                 

136 Hasło „inspiracja”, w: Kopaliński Władysław, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych”, Wyda-

nie XVII rozszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989. 

137 Wrona Mariusz, „Fakty i mity wokół brzmienia organów francuskiego budowniczego Aristide’a Cavaillé-

Colla”, w: „Przegląd Muzykologiczny”, rok 2006, nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2007, ss. 97-100. 

138 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 1. Works of 16th-18th Centuries”, Carus-
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np.: ruchliwy „Basse de Cromorne” poruszający się na tle fletowych głosów w reje-

strach wyższych, sentymentalna „Tierce en taille” oplatana od góry i od dołu brzmie-

niami fletowymi, „Flûtes” ukazujące nastrojowe brzmienia w różnej kombinacji tych 

głosów itd.; kompozycje o takich tytułach znajdziemy u wszystkich kompozytorów 

francuskiego Złotego Wieku. 

W tradycji hiszpańskiej silnymi determinantami były charakterystyczne trąby z hory-

zontalnymi rezonatorami oraz niewielki rozmiar instrumentów, co powodowało ko-

nieczność dzielenia jednej sekcji manuałowej na część dyszkantową i część basową. 

Taka budowa instrumentów hiszpańskich inspirowała organistów do pisania utworów 

o określonym ambitusie dla partii głosów solowych i dla głosów akompaniujących. 

W tradycji angielskiej wspomniane już wcześniej wysokociśnieniowe Tuby zainspiro-

wały cały szereg dzieł o podobnym tytule „Tuba Tune”, „Trumpet Tune” (J. Clark, 

H. Purcell). Były to charakterystyczne, najczęściej marszowe utwory, w których silne 

brzmienie Tuby prezentowało melodię na tle w pełni obsadzonej sekcji innego manuału 

i klawiatury nożnej. Fragmenty z głosem solowym przeplatały się z fragmentami gra-

nymi na pełnym instrumencie. 

b) akustykę wnętrza;  

Przykładem inspiracji płynącej z wnętrza i jego akustyki może być relacja Maurice’a 

Duruflé, który o wnętrzu paryskiej katedry Notre-Dame mówił: „Organista jest umiesz-

czony pośrodku przestronnej organowej empory z ogromną nawą katedry przed 

oczyma. Jak kapitan statku na mostku, zdobywa wspaniałe otwarte morze. To doświad-

czenie jest absolutnie odurzające”139. 

c) słuchaczy (ich ilość, ich potencjalny poziom percepcji dzieła sztuki);  

Przykładem wpływu poziomu percepcji słuchaczy na inspirację wykonawcy stanowić 

może przykład Saint-Saënsa, który jako jeden z pięciu organistów wystąpił podczas 

koncertu inaugurującego największy instrument Cavaillé-Colla i jednocześnie najwięk-

szego instrumentu Francji w kościele Saint-Sulpice. Saint-Saëns podczas tego koncertu 

wykonał improwizację, która była tak doskonała, że krytycy uznali ją za nie gorszą 

od precyzyjnie komponowanych utworów140. Z pewnością wiedza improwizatora na te-

mat tego, kto go słucha, wpłynęła na wizję dzieła, które wykonał. 

                                                 

Verlag, Stuttgart 2010, ss. 162-168. 

139 Duruflé Maurice, w: „L’Orgue”, no 162, apvil-juin 1977. 

140 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, ss. 66-67. 
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Innym przykładem może być relacja Vierne’a, do którego docierały informacje, 

że wielu słuchaczy – dzięki jego muzyce – doznawało nawróceń z religijnej obojętno-

ści141. Tego typu informacja zwrotna zawsze wzbudza u muzyka inspirację do dalszych 

poświęceń artystycznych, co z kolei ma pozytywny wpływ na proces twórczy ukierun-

kowany na słuchaczy. 

d) okoliczności (koncertowe, liturgiczne: wielka i podniosła uroczystość czy skromne po-

ranne nabożeństwo);  

Przykładem inspiracji okolicznościami – w tym wypadku improwizacjami w czasie li-

turgii nieszporów – może być następująca relacja: „Liturgiczne improwizacje Vierne’a 

były bogate w nowatorską harmonię, mimo, że w formie klasyczne, to harmonicznie 

bardzo różnorodne. Jeśli chodzi o grę antyfonalną w czasie nieszporów, Vierne używał 

niezmienionego tematu (psalmu) zaczerpniętego z liturgii, ale w różnych opracowa-

niach, np. w harmonii modalnej w brzmieniu pełnego instrumentu, co dawało wspaniały 

efekt potęgi; innym razem organowe odpowiedzi były dłuższe ukazując większą inwen-

cję melodyczno-harmoniczną i registracyjną.”142 

Za inspirację okolicznościami może służyć także przykład wielkich i podniosłych impro-

wizacji kończących uroczyste nabożeństwa (tzw. Sortie) w paryskim kościele Saint-Sul-

pice przez Widora, który robił to z „doskonałą wirtuozerią i muzykalnością pierwszej 

klasy”143. Legendarne są także tego typu utwory autorstwa „księcia organów”, Lefébure-

Wély’ego144 (improwizowane – co znamy z relacji świadków oraz te zapisane). 

Mimo dominacji kościelnej muzyki organowej, z czasem, romantyczne organy fran-

cuskie stały się również instrumentem koncertowym w znaczeniu świeckim, budowa-

nym w salach koncertowych, np. w pałacu Trocadéro z okazji Wystawy Światowej 

w Paryżu; od tego momentu możemy mówić o dwoistości twórczości (kompozytor-

skiej i improwizacyjnej) na organy: kościelnej/liturgicznej i świeckiej/uniwersalnej. 

W relacjach z koncertów organowych w pałacu Trocadéro zachowały się informacje, 

                                                 

141 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 

1999, ss. 287-289. 

142 Bidwell Marschall, „Vierne and Dupré”, w: „The American Organist”, September 1922, p. 368. Za: Smith 

Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 445. 

143 Henderson A.M., „Organs and Organists at Paris”, w: „The Musical Times”, Vol. 62, No. 943 (Sep. 1, 1921), 

The Musical Times Ltd., 1921, s. 633. 

144 Smith, Rollin, „Lefébure-Wély: ‘Prince of Organists’”, The American Organist, September 2012, ss. 62–70. 
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że np. Alexandre Guilmant improwizował tam na tematy hymnów kilku krajów bio-

rących udział w wystawie145. 

e) wnętrze, historia miejsca i postaci związanych z miejscem;  

Dziewiąta Symfonia „Gotycka” op. 70 Widora napisana na inaugurację nowego instru-

mentu Cavaillé-Colla z 1890 r. w bazylice Saint-Ouen w Rouen146 jest wielką opowie-

ścią na temat samej bazyliki. Masywne brzmienie pierwszej części odpowiada gotyc-

kiemu łukowi portalu, wiodącemu w głąb katedry, by ukazać cały jej ogrom i splendor; 

Andante sostenuto jest dźwiękowym obrazem wnętrza wypełnionego ciszą i modlitwą; 

fugowana część trzecia ilustruje liturgiczną celebrację, majestatyczną i wciągającą za-

razem; kończąca symfonię Toccata w formie wariacji prowadzi muzyczna liturgię 

do końcowego błogosławieństwa147. 

Przykładem inspiracji historią miejsca i postaciami może być tutaj paryski kościół Sa-

inte-Clotilde i następcy Francka na stanowisku organisty tytularnego, którzy kultywo-

wali (Tournemire) i kultywują nadal pamięć i spuściznę kompozytorską swoich po-

przedników (np. współczesny organista, Oliver Penin, organizuje tam co roku klasę mi-

strzowską poświęconą utworom wielkich organistów tworzących w tym kościele).  

Innym podobnym zjawiskiem jest paryski kościół La Trinité, gdzie poprzednicy w oso-

bach Guilmanta i Messiaena są nadal żywi w bieżącym życiu muzycznym dzięki tytu-

larnej organistce, Carolyn Shuster-Fournier.  

f) epokę, modę, styl;  

Improwizacje Lefébure-Wély’ego w stylu operowym były odpowiedzią na gusta słu-

chaczy, a za źródło inspiracji tych improwizacji możemy uznać modę. Organista, znając 

poziom percepcji i upodobania przeciętnego paryskiego słuchacza rozmiłowanego 

w święcącej triumfy operze-buffa, zdobywał ich serca improwizacjami charakteryzują-

cymi się prostotą formy, czytelnością fraz, lekkością i żywiołowością. Ta umiejętność, 

inspirowana źródłem w postaci mody wypływającej z trendów epoki, powodowała, 

że nawet wielcy i uznani przez melomanów organiści (np. Franck) w zestawieniu 

z Lefébure-Wélym wypadali mniej korzystnie. 

                                                 

145 Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them All”, 

Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 77. 

146 Ibidem, s. 46 

147 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Bloomington 

2000, ss. 123-125. 
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Postulatowi Saint-Saënsa, dotyczącemu wykorzystania w kompozycjach i improwizacjach 

organowych tematów melodii katolickich (gregoriańskich), wychodził naprzeciw m.in. Wi-

dor w swoich drobniejszych kompozycjach (np. „Suite latine” op. 86) ale także w dwóch 

ostatnich symfoniach organowych, Dziewiątej „Gotyckiej” i Dziesiątej „Romańskiej”.  

Zjawisko inspiracji epoką, modą czy stylem może być zilustrowane także skłonnością 

do częstego sięgania w swoich improwizacjach po skale modalne przez Eugene’a Gi-

gout148 czy Alexandre’a Guilmanta149, czy w przypadku innych organistów do korzy-

stania np. z elementów swobodnej rytmiki chorału gregoriańskiego150.  

g) motyw, temat muzyczny, zjawisko;  

Sam motyw lub temat muzyczny, który jest podstawą improwizacji lub kompozycji, 

może być źródłem inspiracji. Jego charakter (burza dla Vivaldiego), rytmika (pastorale), 

melodyka (śpiew ptaków dla Messiaena) – wszystko to może być iskrą, która wznieci 

twórczy ogień. 

Dziewiąta Symfonia „Gotycka” op. 70 Widora inspirowana była gregoriańską antyfoną 

bożonarodzeniową „Puer natus est nobis” (łac. „Chłopiec nam się narodził”). Z kolei 

dziesiąta „Symfonia Romańska” op. 73 oparta jest na wielkanocnych tematach grego-

riańskich; Widor wykorzystał w niej: introit „Resurrexit et adhuc tecum sum”, graduał 

„Haec dies quam fecit Dominus”, sekwencję „Victime paschali laudes” oraz „Ite, missa 

est”151.  

h) formę muzyczną;  

Forma muzyczna (prière, fuga, scherzo, sortie itd.) potrafi zdeterminować charakter 

dzieła. Narzuca ramy, które definiują i kierunkują wykonawcę. Owe ramy i charakter 

mogą inspirować wykonawcę do określonych działań artystycznych152. 

                                                 

148 Henderson A.M., „Organs and Organists at Paris”, w: „The Musical Times”, Vol. 62, No. 943 (September 1, 

1921), The Musical Times Ltd., 1921, ss. 632-633. 

149 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 139. 

150 Białkowski Mariusz, „Inspiracje rytmiczne śpiewem gregoriańskim w muzyce organowej”, w: „Musica 

Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych”, Nr 11 (rok 2016), Lublin 2016, ss. 85-92. 

151 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Bloomington 

2000, ss. 123-125. 

152 Por.: Obidzińska Bogna J., „Inspiracja artystyczna, forma znacząca i zaangażowanie”, w: Cybal-Michalska 

Agnieszka (red. nacz.), „Kultura, Społeczeństwo, Edukacja”, rok 2015, nr 2 (8), Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, s.50. 
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Z kolei do czynników wewnętrznych (subiektywnych), mogących stanowić źródło inspiracji 

dla wykonawcy, można zaliczyć:  

a) umiejętności techniczne;  

Ich funkcją jest biegłość wykonawcy w realizowaniu złożonej faktury utworu, która ma 

bezpośrednie przełożenie na możliwość realizacji szybkich temp oraz swobody kształ-

towania przebiegu muzycznego nawet w trudnych technicznie fragmentach. Przy wy-

borze literatury poziom umiejętności technicznych będzie determinował stopień faktu-

ralnej komplikacji utworów, po które sięga wykonawca. Z kolei w sztuce improwizacji 

poziom umiejętności technicznych wykonawcy przejawiać się będzie w stopniu skom-

plikowania fakturalnego stosowanych rozwiązań, za pomocą których wykonawca rea-

lizuje swe pomysły muzyczne. 

b) muzykalność, wyobraźnię, wrażliwość;  

Zilustrowanie przykładem każdego z osobna z tych źródeł inspiracji jest w zasadzie nie-

możliwe, ponieważ trudno – z punktu widzenia badacza zewnętrznego – odróżnić inspi-

rację wynikającą np. z muzykalności wykonawcy od inspiracji wynikającej np. z jego 

wrażliwości. Mimo to, w stylu gry każdego wykonawcy znajdziemy dominantę w postaci 

szczególnej ekspozycji któregoś z powyższych czynników wewnętrznych. 

c) nastrój (stan wewnętrzny) w chwili procesu twórczego;  

Inspirację nastrojem w chwili procesu twórczego można prześledzić na przykładzie re-

lacji słuchaczy dotyczących gry Vierne’a, który przed występami publicznymi cierpiał 

na silną tremę. Jego gra była jakościowo nierówna i zawsze zależna od stanu wewnętrz-

nego. Skutki tremy były tak odczuwalne, że wykonania – szczególnie na początku utwo-

rów – były nacechowane wręcz stanem depresyjnym. Po kilku chwilach gry, gdy Vierne 

zapominał o całej sytuacji i skupiał się na przebiegu utworu, trema mijała i odczuwalne 

stawały się energia i wznoszenie na artystyczne szczyty.153 

Inspirującym skutkiem strachu (tremy) przed błędnym wykonaniem np. ozdobnika 

w szybkim tempie może być spokojna i zachowawcza interpretacja całego utworu154. 

d) wiarę, religijność, przeżycia duchowe; 

Przeżycia duchowe wynikające z wiary lub religijności wykonawcy są częstym źródłem 

                                                 

153 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 311. 

154 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 1. Works of 16th-18th Centuries”, Carus-

Verlag, Stuttgart 2010, s. 290. 
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inspiracji w przypadku muzyki organowej ze względu na fakt, iż w znakomitej więk-

szości towarzyszy ona obrzędom religijnym. Literatura organowa bogata jest w kompo-

zycje, które inspirowane były elementami duchowości. 

W związku z faktem, iż tematem niniejszej pracy jest inspiracja, której źródło leży w instru-

mencie, jakim dysponuje organista, zajmę się teraz analizą cech instrumentów, których kombi-

nacja może składać się na zjawisko natchnienia w procesie twórczym kreacji stylowej impro-

wizacji i historycznie zorientowanej interpretacji literatury organowej. 

CECHY ORGANÓW STANOWIĄCE ŹRÓDŁO INSPIRACJI 

Każde organy są inne, ponieważ ich brzmienie zależy od wielu czynników, m.in.: akustyki 

wnętrza, zdolności organmistrza, jakości użytych materiałów, czy wrażliwości intonatora. In-

strumenty wychodzące nawet z tego samego warsztatu są za każdym razem budowane w innej 

przestrzeni akustycznej oraz z nowym bagażem doświadczeń wyniesionych przez organmistrza 

z poprzednich realizacji. To wszystko ostatecznie materializuje się w niepowtarzalnym instru-

mencie. Owa niepowtarzalność instrumentów powoduje, iż każdy z nich inspiruje organistę 

w sposób wyjątkowy. Chcąc analitycznie podejść do kwestii inspiracji wykonawcy przez or-

gany (rozumiane jako instrument muzyczny, a nie konkretny egzemplarz), należy wyodrębnić 

cechy organów, których relacje i natężenie decydują o zjawisku inspiracji. Warto tu powtórzyć, 

że wspomniany wcześniej indywidualny układ czynników wewnętrznych wykonawcy powo-

duje, iż ten sam instrument może inspirować różnych wykonawców w odmienny sposób. 

Poniżej wyodrębniam cechy organów, które mogą być potencjalnym źródłem inspiracji dla or-

ganisty-wykonawcy w procesie twórczym:  

1. wielkość instrumentu; 

2. estetyka brzmieniowa, w duchu której instrument powstał; składają się na nią: 

a. dyspozycja i intonacja głosów: ich ilość, rozmieszczenie w sekcjach, różnorod-

ność w ramach poszczególnych grup; 

b. możliwości techniczne w realizowaniu zmian dynamicznych; 

3. przestrzenne rozlokowanie sekcji w ramach danego instrumentu i wszelkie wynikające 

z tego konsekwencje akustyczne155; 

                                                 

155 Np. słaba słyszalność dla organisty grającego od kontuaru na chórze sekcji Schwellwerk organów zachodnich 

bazyliki licheńskiej, a doskonała słyszalność tej samej sekcji podczas gry od kontuaru głównego umieszczonego 

w prezbiterium bazyliki. 
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4. układ i czytelność kontuaru. 

Omówię teraz powyższe cechy na przykładzie instrumentów symfonicznych budowanych 

przez Cavaillé-Colla oraz na przykładzie instrumentarium bazyliki licheńskiej. 

Francuskie organy symfoniczne 

W przypadku organów symfonicznych, których wzorcem są instrumenty Aristide’a Cavaillé-

Colla, cechy mogące stanowić inspirację dla wykonawcy są następujące:  

1. wielkość instrumentu,  

2. jego estetyka brzmieniowa,  

3. przestrzenne rozlokowanie sekcji brzmieniowych w szafie organowej wraz z posado-

wieniem kontuaru, 

4. układ i czytelność kontuaru.  

Poniżej rozwinięcie każdej z wymienionych cech. 

Wielkość instrumentu 

Jak już powiedziano wcześniej Cavaillé-Coll budował instrumenty wszelkich rozmiarów. 

Mimo, iż wszystkie z tych organów posiadają cechy instrumentów symfonicznych, 

to bez wątpienia rozmiar monumentalnego instrumentu dla wspaniałej katedry z dużym po-

głosem inspiruje organistę w zupełnie inny sposób niż mały instrument ulokowany w małej 

kaplicy o suchej akustyce. 

Na ten czynnik zwracał uwagę Louis Vierne, który przez 37 lat pełnił obowiązki organisty tytu-

larnego wielkich organów paryskiej katedry Notre-Dame. Sformułował on pojęcie „organisty ka-

tedralnego”, który w tej szczególnej estetyce i atmosferze pracuje nad adaptacją swojej twórczo-

ści do jej majestatycznego brzmienia, wspaniałej struktury budowli oraz wzniosłych religijnych 

i narodowych uroczystości.156 

Estetyka brzmieniowa 

Literatura opisująca inspiracje estetyką brzmienia jest bogata w przypadku instrumentu paryskiej 

bazyliki Sainte-Clotilde. André Fleury (1903-1995) mówił: „Dźwięk głosów podstawowych z ję-

                                                 

156 Tłumaczenie własne. Za: Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, 

Stuyvesant (NY) 1999, s. 295. 
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zykami 8’ i 4’ sekcji Récit był wyjątkowy. Żaden inny instrument nie brzmiał tak, jak ten. W Sa-

inte-Clotilde można było zagrać cokolwiek i zawsze brzmiało to pięknie. Brzmienie 16’, 8’, 4’ 

w połączeniu z językami 8’ i 4’ w odległości było rodzajem delikatnego szelestu, czymś po prostu 

niezwykłym. Jakby lekki dotyk. Następnie, ta szafa ekspresyjna, tak wrażliwa; niesamowicie sku-

teczna. Kiedy była zamknięta, ledwie można było coś usłyszeć, a kiedy zostawała otwarta, nagle 

ujawniała obecność sekcji Récit.”157 Z kolei francuski organista i organolog, Norbert Dufourcq 

(1904-1990) mówił: „Z uczuciem wspominam te piękne głosy podstawowe, tajemniczo brzmiący 

Récit schowany w szafie ekspresyjnej, ten przepyszny Clarinette, te przejmujące języki oraz ten 

żarliwy i tak osobisty Grand-Chœur.”158 

Przestrzenne rozlokowanie sekcji w szafie 

Przestrzenne rozlokowanie sekcji w ramach danego instrumentu jest kwestią najbardziej 

istotną dla organisty, ponieważ to on – umieszczony najbliżej źródła dźwięku – ma najwięk-

szą różnorodność odległości w stosunku do poszczególnych sekcji wewnątrz szafy organowej 

(szaf – w przypadku istnienia pozytywu balustradowego). Czynnik ten nie jest tak bardzo 

istotny dla słuchaczy, ponieważ są oni ulokowani w pewnej odległości od szafy organowej 

i odbierają brzmienie całego instrumentu, bez słyszalnej różnicy, z której części szafy dźwięk 

się wydobywa.  

Dość bogata jest literatura opisująca inspiracje rozlokowaniem poszczególnych sekcji brzmie-

niowych w instrumencie paryskiej bazyliki Sainte-Clotilde, która ograniczeniom wynikającym 

z narzuconego przez architekta bazyliki prospektu zawdzięcza nietypowy fizyczny układ sek-

cji. Maurice Duruflé (1902-1986) o tym zjawisku mówił: „Jakość sekcji Récit była czymś w ro-

dzaju cudu. Niewątpliwie przyczyniło się do tego kilka rozwiązań technicznych: wymiary szafy 

ekspresyjnej; czułość żaluzji; położenie sekcji z tyłu szafy organowej; duża przestrzeń dźwię-

kowa otaczająca sekcję ze wszystkich stron, nadając jej niezwykły rezonans; akustyka kościoła; 

a przede wszystkim geniusz budowniczego.”159 

Z kolei André Marchal (1894-1980) mówił: „W 1912 r. Charles Tournemire zaprosił 

mnie, bym dotknął tego instrumentu po raz pierwszy; od śmierci Cesara Francka był on 

tylko raz modyfikowany: na początku [XX] wieku Mutin dodał łącznik Récit do Grande-

                                                 

157 Wywiad z André Fleurym, w: „La Flûte Harmonique”, no 63-64, 1992, s. 7. 

158 „Les amis de l’orgue”, no 30-31, 1937, s. 112. 

159 Duruflé Maurice, „Mes souvenirs sur Tournemire et Vierne”, w: „L’Orgue”, No 162, April-June 1977, Paris, s. 18. 
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Orgue, który wcześniej nie istniał. To wyjaśnia, że w zapisach nutowych dotyczących 

partii Récit i Pédale, Franck dwoił czasem partie lewej ręki z partią pedałową160. (…) 

Piszczałki sekcji Grand-Orgue są rozmieszczone po obu stronach sekcji Positif, 

przy czym Positif znajduje się z przodu szafy.  (…) Brzmienie sekcji Positif jest wzmoc-

nione dzięki jej lokalizacji z przodu szafy organowej. Proporcjonalnie mała wobec sek-

cji Grand-Orgue i Positif sekcja Récit o dziesięciu głosach znajduje się za sekcją Positif; 

poezja tej sekcji była wyjątkowa: gładkość głosów podstawowych, tajemnicze Voix 

céleste i Voix humaine, klarowność Hautbois i wyjątkowo świetliste Trompette i Clairon 

– wszystkie te głosy razem pozwalały tej sekcji równoważyć się brzmieniowo z pozo-

stałymi dwoma sekcjami manuałowymi.”161 

Z kwestią rozlokowania poszczególnych sekcji w szafie organowej łączy się także posadowie-

nie kontuaru. W symfonicznych organach francuskich posadowienie kontuaru było w zasadzie 

dwojakie: 1) w instrumentach będących przebudowanymi organami z epok poprzednich kon-

tuar był wbudowany centralnie w główną szafę organową (za plecami grającego umieszczony 

był, o ile istniał, Positif de dos), 2) natomiast w instrumentach budowanych od podstaw przez 

Cavaillé-Colla kontuar umieszczany był tyłem do głównej szafy organowej i w pewnym od niej 

oddaleniu, co było możliwe dzięki zastosowaniu dźwigni Barkera zmniejszającej opory dodat-

kowych dźwigni traktury mechanicznej. 

Organista grający od kontuaru typu pierwszego jest często osobą o najmniej komfortowym 

miejscu, jeśli chodzi o odbiór dzieła, które kreuje. Wynika to z faktu, iż wysokie instrumenty 

emitują brzmienie ponad głową organisty umieszczonego często w swego rodzaju „szafce” 

okalającej kontuar. Okoliczności te powodują, że organista dobrze (a czasem zbyt intensywnie) 

słyszy brzmienie najbliższych sobie sekcji (lub piszczałek prospektowych), a słabo (czasem 

bardzo słabo) brzmienie sekcji umieszczonych dalej od kontuaru, czy głębiej wewnątrz szafy 

organowej. Kontuar umieszczony w sposób drugi powoduje, że organista ulokowany w pewnej 

odległości od szafy organowej odbiera brzmienie całego instrumentu, bez zasadniczej różnicy, 

z której części szafy dźwięk się wydobywa. 

Louis Vierne tak mówił o swoich doświadczeniach muzycznych, które były inspirowane in-

strumentem Notre-Dame obsługiwanym z umieszczonego przed nim kontuaru: „W Notre-

Dame, dzięki kontuarowi oddalonemu od prospektu o około siedem stóp, grający słyszy dźwięk 

                                                 

160 Np. „1ere Choral E-dur”, tt. 93-95, 97-105. 

161 Płyta CD, „Tribute to André Marchal”, Erato 1958/1994. 
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organów bezpośrednio i w całej jego mocy. Jest to radość rzadko spotykana gdziekolwiek in-

dziej.”162 Z kolei angielski muzykolog odwiedzający Vierne’a w Niedzielę Wielkanocną 

1935 r. w katedrze Notre-Dame porównywał go do oświetlonego aktora występującego 

na ogromnej scenie (powierzchnia empory organowej) z niesamowitą dekoracją w postaci 

ciemnego (nieoświetlonego wówczas reflektorami) i majestatycznego prospektu.163 

Układ i czytelność kontuaru 

Kwestia estetyki i czytelności układu kontuaru jest szczególnie odczuwalna podczas pierwszego 

kontaktu organisty z nowym dla niego instrumentem. Jedne kontuary są rozplanowane intuicyjne 

i nie wymagają poszukiwań poszczególnych sekcji, głosów czy urządzeń pomocniczych; inne zaś, 

niczym labirynty, ukrywają przed wykonawcą to, czego ten poszukuje. Wraz z ilością czasu spę-

dzoną przy danym kontuarze organista przyzwyczaja się do niego, a elementy na początku kontaktu 

ukryte okazują się być w zasięgu ręki. Waga tego zagadnienia staje się bardziej istotna wraz z ro-

snącym rozmiarem instrumentu i ilością głosów, jakie ten posiada w dyspozycji.  

W literaturze znajduje się szereg opinii organistów na temat (nie)czytelności rozlokowania 

włączników rejestrowych i urządzeń pomocniczych w kontuarach. Przykładowo Saint-Saëns 

podzielał obawy wielu organistów przed nadmierną oryginalnością rozwiązań stosowanych 

w kontuarach przez część organmistrzów; uważał, że „w niektórych przypadkach, kombina-

cje – dalekie od bycia pomocniczymi – zdają się być głównym polem zainteresowania organ-

mistrzów. W rezultacie, organista – zasiadając przed swego rodzaju ‘chińskimi puzzlami’ – 

przestaje korzystać z tych rozwiązań ze względu na obawę przed nieuniknioną gafą”. Z tych 

powodów koncertujący na organach innych niż symfoniczne typu francuskiego Saint-Saëns 

(np. w Karlsruhe w 1910 r.) robił nienaturalnie długie pauzy w trakcie utworów , w czasie 

których ręcznie przerejestrowywał poszczególne partie w obawie przed używaniem niezna-

nych sobie kombinacji stałych.164 

Warto wspomnieć tutaj kryterium, jakim Saint-Saëns kierował się podczas oceny jakości/klasy or-

ganów; tym kryterium była „satysfakcja i przyjemność płynące z gry na danym instrumencie”165. 

                                                 

162 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 209. 

163 Delacour de Brisay A.C., „Easter Sunday in Some Paris Organ Lofts”, w: „The Musical Times”, Vol. 76, 

No. 1108, June 1935, ss. 527-528. 

164 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, ss. 194-195. 

165 Ibidem, s. 195. 
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Instrumentarium bazyliki licheńskiej 

W przypadku instrumentarium bazyliki licheńskiej, cechy organów, które mogą stanowić in-

spirację dla organisty, wykonawcy stylowych improwizacji czy historycznie zorientowanej in-

terpretacji literatury organowej, wyglądają następująco: 1) wielkość instrumentu, 2) jego este-

tyka brzmieniowa, 3) przestrzenne rozlokowanie sekcji brzmieniowych w poszczególnych sza-

fach organowych, 4) układ i czytelność kontuaru głównego oraz dodatkowo 5) przestrzenne 

rozlokowanie sekcji we wnętrzu bazyliki i 6) posadowienie kontuaru głównego względem szaf 

organowych. Poniżej rozwinięcie każdej z wymienionych cech. 

Wielkość instrumentu 

Podstawową cechą licheńskiego instrumentarium jest jego ogrom; jest to pierwszy element, 

który jest zauważalny czy to od strony teoretycznej analizy dyspozycji, czy to spojrzenia na roz-

lokowane w przestrzeni bazyliki ogromne prospekty, aż po ogrom kontuaru głównego, za któ-

rym zasiada organista. Wszystkie te elementy powodują inspirację do wykonywania utworów 

wielkich, majestatycznych, z rozmachem i fantazją, do kreacji monumentalnych dzieł: symfo-

nii, poematów symfonicznych, fantazji. Pogłos bazyliki jest w tym wypadku trudnym acz wspa-

niałym nośnikiem brzmienia kreowanych dzieł.  

Estetyka brzmienia 

Mnogość 157 głosów realnych rozmieszczonych w jedenastu samodzielnych sekcjach brzmie-

niowych w pięciu samodzielnych instrumentach stanowi kolejny element inspiracji dla wyko-

nawcy. Wykonawca może potraktować cale instrumentarium dwojako: 1) jako jeden wielki 

instrument symfoniczny, lub 2) jako pięć samodzielnych instrumentów o własnej charaktery-

styce brzmieniowej: barokowej niemieckiej (organy zachodnie) i flamandzkiej (pozytyw pre-

zbiterialny wschodni), romantycznej symfonicznej (organy południowe) i włoskiej (pozytyw 

prezbiterialny zachodni), a także hiszpańskiej (organy wschodnie). Pierwsze podejście sprawia, 

że brzmienie całego instrumentarium może równać się najwspanialszym instrumentom symfo-

nicznym zrealizowanym w najwspanialszych katedrach świata. Drugie podejście powoduje, 

że wykonawca dysponuje instrumentami, które – przy założeniu pewnych kompromisów 

brzmieniowych (wynikających z przebiegu menzur czy sposobu intonacji) – umożliwiają mu 

realizację szerokiego spektrum literatury organowej oraz stylowych improwizacji. 

Jeśli chodzi o możliwość realizowania zmian dynamicznych, to instrumentarium licheńskie jest 
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niezwykle elastyczne. Zastosowane dwie szafy ekspresyjne (dla Récit-expressif organów połu-

dniowych i dla Schwellwerku organów zachodnich) oraz dwa programy crescendo (zmiana 

płynna lub skokowa) obsługiwanego wałkiem nożnym, a także ułatwienie w postaci tysięcy 

wolnych kombinacji pozwalające nawet na bardzo skrajne zmiany brzmienia w sposób wy-

godny i szybki, powodują, iż organista ma do dyspozycji instrumentarium bardzo plastyczne 

i czułe na każdy niuans dynamiczny, jaki wykonawca zapragnie zrealizować. 

Przestrzenne rozlokowanie sekcji w szafie 

Wielkie szafy organów południowych i zachodnich, posiadające w prospektach otwarte meta-

lowe piszczałki głosów 16-stopowych, są bardzo przestronne. Zgodnie z filozofią Aristide’a 

Cavaillé-Colla zachowania odpowiedniej przestrzeni wewnątrz szafy organowej – co jest ko-

rzystne dla kształtowania się brzmienia instrumentu, a także dla wszelkich prac technicznych166 

– licheńskie instrumentarium jest wierne założeniom francuskiego organmistrza. 

Układ podstawowych sekcji manuałowych organów południowych bazyliki licheńskiej jest 

bardzo podobny do układu analogicznych sekcji w paryskich organach Sainte-Clotilde 

z 1859 r., a mianowicie: tuż za prospektem umiejscowiona jest sekcja Positif, po jej obu stro-

nach znajdują się podzielone na strony C i Cis wiatrownice sekcji Grand-Orgue, natomiast sek-

cja Récit, umieszczona w szafie ekspresyjnej, znajduje się ponad poprzednimi sekcjami, nieco 

cofnięta w przestrzeni szafy organowej. W licheńskich organach południowych sekcja Solo 

ulokowana jest na samej górze szafy, tuż za prospektem. 

Sekcja Schwellwerk organów zachodnich, umieszczona wysoko ponad sekcjami Hauptwerk 

i Pedal, pozwala wykonawcy w sposób wyraźnie słyszalny (zarówno dla organisty jak i słu-

chaczy) niuansować brzmienie poszczególnych partii utworu realizowanych naprzemiennie 

na obu manuałach. 

Układ i czytelność kontuaru 

Główny kontuar licheńskiego instrumentarium, wybudowany przez firmę Otto Heuss GmbH, 

nawiązuje do francuskich wzorców kontuarów typu amfiteatralnego. Włączniki rejestrowe oraz 

włączniki urządzeń pomocniczych ulokowane są grupami po obu stronach manuałów w sposób 

schodkowy i zaokrąglony względem organisty. Jedyną odmianą w stosunku do instrumentów 

                                                 

166 Audsley Georg Ashdown, „The Art of Organ Building: A Comprehensive Historical, Theoretical, and Practical 

Treatise on the Tonal Appointment and Mechanical Construction of Concert-Room, Church, and Chamber Or-

gans”, Dover Publications, 2011, T. 1, ss. 343-345. 
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Cavaillé-Colla jest typ manubriów w formie przechyłowych tabliczek; zmiana ta podyktowana 

była kwestią oszczędności miejsca (manubria zajęłyby go znacznie więcej) oraz łatwością ope-

rowania zastosowanym rodzajem włączników przy ich ilości 229 sztuk. Włączniki głosów po-

szczególnych sekcji oraz włączniki urządzeń pomocniczych (kopulacji, przyporządkowania 

sekcji do poszczególnych klawiatur) są pogrupowane w sposób logiczny i konsekwentny; or-

ganista musi jedynie „nauczyć się” nomenklatury poszczególnych instrumentów (organy połu-

dniowe, zachodnie itd.), co dodatkowo ułatwione jest rozmieszczeniem w kontuarze grup 

włączników odpowiadających konkretnym instrumentom w miejscach sugerujących posado-

wienie poszczególnych organów we wnętrzu bazyliki.  

Układ włączników w kontuarach organów południowych i zachodnich jest również bardzo czy-

telny i konsekwentny. Po lewej stronie manuałów umieszczone są manubria dla sekcji pedało-

wej i manuału głównego, natomiast po stronie prawej dla manuałów pomocniczych (Positif, 

Récit i Solo w organach południowych oraz Schwellwerk w organach zachodnich). 

Estetyka wykonania kontuarów jest bardzo wysoka, co powoduje niezwykłą przyjemność 

w trakcie przygotowywania registracji oraz samej gry. Bez wątpienia jest to jeden z istotnych 

czynników inspiracji płynącej z licheńskiego instrumentarium dla wykonawcy. 

Przestrzenne rozlokowanie sekcji we wnętrzu bazyliki 

Przestrzenne rozlokowanie sekcji we wnętrzu licheńskiej świątyni jest zjawiskiem niezwykle in-

spirującym. Rozmieszczone na pięciu emporach organowych jedenaście samodzielnych sekcji 

brzmieniowych daje naturalne otoczenie słuchaczy dźwiękiem, umożliwia kształtowanie brzmienia 

utworu nie tylko pod względem stylowej registracji, ale także pod względem źródła i kierunku emi-

sji dźwięku, a także pozwala na dialogowanie między poszczególnymi sekcjami. Przykładowo, 

sekcja pozytywu prezbiterialnego zachodniego – bogato wyposażona w głosy smyczkujące – do-

skonale komponuje się z eterycznymi głosami sekcji Récit-expressif symfonicznych organów po-

łudniowych; przy odpowiedniej registracji, daje wrażenie otoczenia słuchaczy rozwibrowanymi 

„niebiańskimi głosami” (Vox coelestis). Z kolei pozytyw prezbiterialny wschodni dobrze kompo-

nuje się brzmieniowo z organami zachodnimi, a – przy odpowiedniej registracji i zmianie manua-

łów w trakcie gry – można uzyskać dialogujące sekcje concertino i tutti – środek wykonawczy 

charakterystyczny dla koncertów instrumentalnych epoki baroku167.  

                                                 

167 Marzec Radosław, „Interpretacja utworów Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”, Poli-

hymnia, Lublin 2005, s. 42. 
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Ilość możliwości brzmieniowych w przypadku przestrzennie rozlokowanych sekcji jest wprost 

proporcjonalna do ilości miejsc ulokowania tych sekcji. Do najprostszych kombinacji należą: 

1) solo na jednym instrumencie, a akompaniament na innym instrumencie; 2) solo na jednej 

sekcji jednego instrumentu oraz na innej sekcji innego instrumentu, a akompaniament na kolej-

nych sekcjach tych samych instrumentów; 3) fragment utworu na jednym instrumencie, kolejny 

fragment na kolejnym instrumencie itd. 

Posadowienie kontuaru względem szaf organowych 

Posadowienie kontuaru w przypadku instrumentów składających się z kilku części ulokowa-

nych w różnych, często bardzo oddalonych, miejscach wnętrza (kościoła czy sali koncertowej, 

widowiskowej, np. instrumentarium Boardwalk Hall w amerykańskim Atlantic City) jest istot-

nym elementem wpływającym na kwestię inspiracji dla wykonawcy. Optymalnym rozwiąza-

niem jest umieszczenie kontuaru w miejscu o najbardziej równych odległościach do wszystkich 

części organów (np. Wanamaker Organ w domu handlowym Macy’s w Filadelfii, USA). W ten 

sposób organista staje się jednocześnie odbiorcą dzieła w sposób pełny i nie musi domyślać się 

efektu akustycznego swoich działań artystycznych. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie 

kontuaru w miejscu o nierównych odległościach do poszczególnych części organów, np. przy 

głównej części organów (np. instrumentarium w katedrze w niemieckim Passau, czy bazylice 

w Gdańsku-Oliwie), lub w innym miejscu, optymalnym choćby ze względów liturgicznych 

w przypadku organów kościelnych (np. bazylika licheńska). 

Odległość kontuaru od poszczególnych części organów generuje również szereg problemów aku-

stycznych, rytmicznych, a także wpływa na stosowane tempa utworów, czy realizację pauz. Duże 

odległości od kontuaru do poszczególnych sekcji generują opóźnienie od momentu uderzenia 

w klawisze do momentu usłyszenia dźwięku przez grającego. Z kolei różne odległości od kon-

tuaru do poszczególnych sekcji generują nierówne opóźnienie od momentu uderzenia w klawisze 

do momentu usłyszenia dźwięku poszczególnych sekcji przez grającego168. 

Słów kilka na temat posadowienia kontuaru głównego oraz odległości poszczególnych sekcji 

od kontuaru głównego instrumentarium bazyliki licheńskiej. Długość nawy głównej bazyliki wy-

nosi ok. 139 m., natomiast szerokość transeptu (o nierównych długościach ramion) wynosi 

ok. 144 m. Odległość kontuaru głównego od organów południowych wynosi ok. 110 m. Kontuar 

główny umieszczony jest asymetrycznie względem osi nawy głównej, jednakże mniej więcej 

                                                 

168 Szostak Michał, „Licheńskie organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”, Wydawnictwo 

„Zakład Gospodarczy Dom Pielgrzyma”, Licheń Stary 2017, ss. 106-107. 
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w połowie odległości (ok. 70 m) między organami zachodnimi a wschodnimi posadowionymi 

na przeciwległych chórach wieńczących oś transeptu. Odległości kontuaru głównego od pozy-

tywu zachodniego to ok. 45 m.; od pozytywu wschodniego (umieszczonego na balkonie nad kon-

tuarem głównym) – ok. 15 m. Graficzne rozmieszczenie sekcji we wnętrzu bazyliki przedstawia 

Rysunek 1. Czas wybrzmiewania dźwięku – w zależności od miejsca jego powstania – w pustym 

wnętrzu bazyliki waha się od 11 do 15 sekund. Jeśli nadto uwzględnimy fakt, iż do grającego 

przy kontuarze głównym dźwięk organów południowych i wschodnich nie dociera w linii prostej 

(tylko wielokrotnie odbity), natomiast dźwięk organów zachodnich oraz obydwu pozytywów do-

ciera w miarę bezpośrednio w linii prostej (bez przeszkód w postaci filarów), wówczas uzysku-

jemy ogólny obraz skomplikowanych właściwości akustycznych wnętrza. Mimo takich trudno-

ści, licheńskie instrumentarium potrafi zadziwiać wręcz nieskończoną możliwością kombinacji 

brzmieniowych oraz – przy odpowiedniej registracji – klarownością dźwięku. 

Rysunek 1. Rozlokowanie poszczególnych sekcji organów we wnętrzu bazyliki licheńskiej. 

 

Źródło: Szostak Michał, „Licheńskie organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”,  

Wydawnictwo „Zakład Gospodarczy Dom Pielgrzyma”, Licheń Stary 2017, s. 57. 

Po przeanalizowaniu zjawiska inspiracji – ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów sym-

fonicznych XIX-wiecznego kręgu francuskiego oraz instrumentarium bazyliki licheńskiej – 

skupię się teraz na kwestiach praktyki wykonawczej zarówno w zakresie stylowej improwizacji 

jak i historycznie zorientowanej interpretacji literatury organowej ze szczególnym uwzględnie-

niem wspomnianej epoki i kręgu kulturowego.  
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SZTUKA STYLOWEJ IMPROWIZACJI ORGANOWEJ 

W kontekście dalszych rozważań istotne będą słowa francuskiego teoretyka muzyki Alberta 

Lavignaca (1846-1916): „Tak, jak organy to prawdziwie instrument instrumentów, zgodnie 

z ich łacińską nazwą organa = instrumenty, tak też organista jest muzykiem muzyków; musi on 

posiąść umiejętności wszelkich technik, harmonię, kontrapunkt, fugę…”169 

Improwizacja: definicja, metody nauczania 

Słownikowa definicja improwizacji to komponowanie dzieła sztuki na poczekaniu, spontanicznie, 

często pod wpływem wzruszenia lub na zadany temat, bez żadnego przygotowania170. Zjawisko 

improwizacji występuje w każdej dziedzinie sztuki: w literaturze, muzyce, teatrze, czy sztukach 

plastycznych. Improwizacja muzyczna to kreacja, która w spontanicznym i jednorazowym proce-

sie łączy elementy twórczości i odtwórczości171 (wykonawstwa). W twórczości muzycznej wyróż-

nia się trzy rodzaje improwizacji zależnie od roli wykonawcy-kompozytora: 1) twórczość, w opar-

ciu o określony temat, pozostającą w ścisłej łączności z formą (np. fuga, wariacja, partita) lub po-

legającą na dodaniu do istniejącego utworu pewnych jego elementów (np. głosów, lub realizacji 

basso continuo); 2) twórczość polegającą na wprowadzeniu własnej części do istniejącego już 

dzieła (np. kadencja w koncercie instrumentalnym) oraz 3) twórczość, której efektem jest zupełnie 

nowy i niezależny utwór (np. swobodna fantazja172, impresja)173. Improwizacja zawiera w sobie 

napięcie pomiędzy obiektywizmem danego modelu (formy) oraz subiektywnością spontanicznej 

produkcji174. Improwizowanie muzyczne, w znaczeniu eksperymentowania, szczególnie w kultu-

rach monofonicznych (np. chorał gregoriański), było zjawiskiem, które poprzedzało ukształtowanie 

się pierwszych utworów muzycznych: najpierw wypróbowywanych, następnie zapamiętywanych 

                                                 

169 Za: Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them 

All”, Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 188. 

170 Hasło „improwizacja”, w: Kopaliński Władysław, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych”, 

Wydanie XVII rozszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, ss. 781-782. 

171 Oleszkiewicz Jan, „I ty możesz improwizować”, Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 1997, s. 7. 

172 Nowowiejski Feliks, „Improwizacja na organach”, w: „Muzyka kościelna”, rok II, nr 4, Poznań IV 1927, s. 78. 

173 Por. hasło „Improwizacja”, w: Chodkowski Andrzej, „Encyklopedia muzyki”, Wydawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa 1995, s. 382. 

174 Por.: hasło „Improvisation”, w: Dahlhaus Carl, Eggebrecht Hans Heinrich, „Brockhaus Riemann Musiklexi-

kon”, Tom I, B. Schott’s Söhne, Mainz 1978, s. 580. 
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i przekazywanych ustnie, a w dalszej kolejności zapisanych. Improwizacji przypisuje się też po-

wstanie polifonii175. Kolejne wieki zawdzięczały improwizacji nowe formy i osiągnięcia; zaczęły 

powstawać traktaty dotyczące improwizacji176. Improwizowaniu sprzyjał szczególnie rozwój in-

strumentów klawiszowych, w tym organów. Na gruncie muzyki klasycznej organiści po dziś dzień 

pozostają czołowymi improwizatorami177. 

Jak w każdej dziedzinie sztuki, tak i w przypadku improwizacji organowej, kluczowy jest talent 

improwizatorski, który według wielu jest elementem nienauczalnym178 i proces edukacyjny, 

w pełni nauczalny i możliwy do przekazania179, zmierzający do ukształtowania talentu w pewne 

ramy pozwalające komunikować się twórcy za pomocą dzieła artystycznego z odbiorcami. 

W szkolnictwie artystycznym improwizacja organowa jest przedmiotem praktycznym, naucza-

nym podczas zajęć grupowych (np. szkolnictwo na poziomie średnim) lub indywidualnym. Na-

leży podkreślić, że nauka improwizacji przynosi najlepsze efekty, kiedy ma charakter pracy 

indywidualnej, w relacji mistrz-uczeń. W procesie kształcenia student uczy się konstruować 

oraz opracowywać temat muzyczny na wiele sposobów. Ze względu na różny stopień zdolności 

twórczych oraz umiejętności technicznych adeptów improwizacji, zakres materiału wykorzy-

stywanego w procesie nauki bywa najczęściej dostosowywany indywidualnie – do poziomu 

grupy i do poziomu poszczególnych studentów. Ważnym zadaniem w procesie kształcenia im-

prowizatora jest pomoc w przełamywaniu jego barier natury psychicznej oraz uruchamianiu 

wszelkich pomysłów mających na celu rozbudzanie motywacji oraz zachęcanie do indywidu-

alnej pracy nad poszczególnymi zagadnieniami.180 

Efektem kształcenia adepta sztuki improwizacji organowej powinny być następujące 

umiejętności181:  

                                                 

175 Por. hasło „Improwizacja”, w: Chodkowski Andrzej, „Encyklopedia muzyki”, Wydawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa 1995, s. 382. 

176 Za pierwsze uważa się „Tratado de glosas” z 1553 r. autorstwa Diego Ortiza oraz „Arte de taňer fantasia” 

z 1565 r. autorstwa Tomása de Santa Maria. Za: hasło „Improwizacja”, w: Chodkowski Andrzej, „Encyklopedia 

muzyki”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 382. 

177 Por.: Hasło „Improwizacja” w: „Encyclopædia Britannica. Edycja polska”, tom 17, Wydawnictwo Kurpisz, 

Poznań 2000, s. 126. 

178 Por.: Keller Hermann, „Schule der Choral-Improvisation für Orgel mit 121 Notenbeispielen”, Edition Peters, s. 4. 

179 Por.: Cytat z A. Guilmanta w: Dupré Marcel, „Traité d’improvisation à l’orgue”, Leduc, Paris 1937, s. III. 

180 Za: „Podstawa programowa dla przedmiotu ‘Improwizacja organowa’ w Akademii Muzycznej im. Karola Li-

pińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2017. Za: www.amuz.wroc.pl/download/10350 [dostęp: 2018/02/10]. 

181 Ibidem. 
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1. umiejętność docierania do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nu-

towe), ich analiza i interpretacja we właściwy, stylowy sposób;  

2. umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej aspektów harmonicznych, metro-ryt-

micznych oraz tworzenia form i gatunków;  

3. umiejętność świadomego wykorzystywania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycz-

nymi i praktycznymi elementami procesu improwizacji oraz zdolność do integrowania 

nabytej wiedzy;  

4. umiejętność tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych 

oraz samodzielnej improwizacji w oparciu o własne twórcze motywacje;  

5. umiejętność opanowania warsztatu technicznego potrzebnego do profesjonalnej impro-

wizacji;  

6. umiejętność ćwiczenia we właściwy sposób, unikając zagrożeń wynikających często 

z codziennego parogodzinnego kontaktu z instrumentem;  

7. umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi wynikającymi z występów pu-

blicznych, w tym reakcji na rozmaite warunki akustyczne wnętrz, w których improwi-

zatorowi przyjdzie występować;  

8. umiejętność wypowiadania się na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania mu-

zyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohuma-

nistycznych;  

9. umiejętność świadomego korzystania (poprzez umiejętność samooceny) ze swej emo-

cjonalności, wyobraźni i intuicji; dotyczy to również umiejętności konstruktywnej 

oceny wykonań innych improwizatorów;  

10. umiejętność posługiwania się fachową terminologią muzyczną w zakresie działalności 

improwizatorskiej. 

Do współczesnego kanonu podręczników improwizacji organowej zalicza się następujące pozycje: 

1) Dupré M., „Methode d’orgue” en deux Partie, Leduc, Paris 1927; 2) Dupré M., „Traité 

d’improvisation à l’orgue”, Leduc, Paris 1937; 3) Gaar R., „Orgel Improvisation”, Carus, Stuttgart 

1996; 4) Schmid K.N., „Schule der Orgel – Improvisation”, Regensburg 1981, a także 5) niedawno 

wydane dwutomowe dzieło (podręcznik oraz ćwiczenia) w języku polskim prof. Romana Peruc-

kiego „Improwizacja organowa”182. Z historycznych pozycji kręgu niemieckiego wymienić należy 

                                                 

182 Perucki Roman, „Improwizacja organowa”, podręcznik oraz ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Muzycznej 

im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2015. 
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także Kellera „Schule der Choral-Improvisation für Orgel mit 121 Notenbeispielen”183. 

Kurs improwizacji Marcela Dupré „Traité d’improvisation à l’orgue”, wydany w 1937 r. w Pa-

ryżu, a dedykowany Paulowi Fauchetowi, składa się z następujących działów: a) szczegóło-

wego omówienia techniki gry na organach; b) omówienia roli głosu basowego w harmonii 

utworu; c) przedstawienia elementów konstytuujących temat muzyczny; d) nauki kontra-

punktu; e) suity; f) fugi; g) wariacji i tryptyku; h) omówienia form symfonicznych, tj. Allegro, 

Andante, Scherzo i Final; i) omówienia improwizacji w stylu wolnym na przykładzie form czy-

sto muzycznych (Fantazja, Rapsodia) i form opisowych (Fileuse, Barkarola) oraz j) dodatku 

zajmującego się improwizacją wykorzystywaną w liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego, 

w którym autor dokładnie opisuje miejsca w liturgii (jutrzni, mszy, nieszporach), gdzie impro-

wizacja jest pożądana oraz wskazuje wcześniej omówione formy szczególnie predestynowane 

do wykonywania w danym momencie184.  

Kurs improwizacji przygotowany przez prof. Romana Peruckiego dla studentów Akademii Mu-

zycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w formie podręcznika i oddzielnego zeszytu 

ćwiczeń zawiera następujące rozdziały: a) genezę zjawiska improwizacji i terminologię; b) opis 

celów, zakresu i organizacji procesu nauczania improwizacji organowej na wydziale instru-

mentalnym wymienionej Akademii; c) wstępne ćwiczenia dotyczące wiedzy teoretycznej 

i praktycznej (linia melodyczna, harmonia, metrum i rytm, warsztat kompozytorski); d) mate-

riał dotyczący partity chorałowej; e) improwizację przygrywki i fantazji chorałowej, toccaty 

w stylu włoskim, suity francuskiej; f) formy imitacyjne, kanony, inwencje fugi oraz swobodna 

fantazja w stylu dowolnym; g) formy ostinatowe (Chaconne i Passacaglia). Warto podkreślić, 

iż każdy z rozdziałów tego dzieła zawiera dodatkowe przykłady i zadania dla szczególnie 

uzdolnionych studentów185. 

Kurs improwizacji Kellera, rozpisany na pięć rozdziałów składa się z: a) nauki prawidłowego 

harmonicznie akompaniamentu śpiewowi wspólnoty prowadzonego przez organistę w układzie 

czterogłosowym z krótkim wprowadzeniem i zakończeniem, a także prostymi modulacjami; 

b) nauki prowadzenia cantus firmus w sopranie i prowadzeniem bogatszego ruchu w pozosta-

łych głosach (łącznie ze zmianą rytmu, nutami przejściowymi, figuracją), nauki dwugłosu (bi-

cinium) oraz figurowanego cantus firmus; c) nauki prowadzenia melodii w tenorze (również 

                                                 

183 Keller Hermann, „Schule der Choral-Improvisation für Orgel mit 121 Notenbeispielen”, Edition Peters. 

184 Dupré M., „Traité d’improvisation à l’orgue”, Leduc, Paris 1937. 

185 Perucki Roman, „Improwizacja organowa”, podręcznik oraz ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Muzycznej 

im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2015. 
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z zastosowaniem głosu 4-stopowego prowadzonego w Pédale) oraz basie; d) nauki techniki 

imitacyjnej i fugowanej oraz e) nauki większych form przygrywek chorałowych z wykorzysta-

niem techniki przeimitowanej, interludiowania, a także wykorzystania różnych technik jedno-

cześnie lub wymiennie186. 

Jak bardzo improwizacja była istotna w kształceniu organistów w Paryskim Konserwatorium 

w XIX wieku świadczy fakt, iż doroczne egzaminy (nazywane konkursami), do których musieli 

stanąć wszyscy studenci tego instrumentu, polegały od 1834 r. na wykonaniu: 1) akompaniamentu 

do monodii gregoriańskiej (przeprowadzonej w sopranie lub basie), 2) improwizacji fugi na zadany 

przez komisję egzaminacyjną temat oraz 3) improwizacji w stylu dowolnym na zadany temat. Za-

tem w zasadzie wszystkie zadania dotyczyły kwestii improwizatorskich, a nie sztuki wykonawczej 

(choć z pewnością komisja brała pod uwagę również jakość artystyczną realizacji utworów). Do-

piero od 1852 r., jako czwarty punkt egzaminu, dodano wykonanie z pamięci fugi z partią peda-

łową; z listy kilku fug przygotowanych przez studenta, komisja wybierała jedną. Można śmiało 

powiedzieć, że przez pierwszą połowę XIX wieku improwizacja była dominującym obszarem na-

uczania w klasie organów Paryskiego Konserwatorium, co wprost wynikało z faktu, iż organista – 

w większości w czasie liturgicznych obowiązków – wykonywał muzykę improwizowaną. Dopiero 

druga połowa wieku przyniosła większy nacisk na sztukę wykonawczą; choć nadal nauka i pozycja 

improwizacji była wysoka. Fakt ten potwierdza również jedna ze zmian organizacyjnych w zakre-

sie kategorii nauczania dokonana w 1848 r. w Konserwatorium Paryskim, która naukę gry na orga-

nach włączyła do kategorii kompozycji i harmonii w myśl zasady, iż umiejętność komponowania i 

biegłego posługiwania się harmonią jest dla organisty naturalnym obszarem, z którego czerpie or-

ganowa improwizacja.187 

Rola improwizacji w praktyce liturgicznej 

Organy to instrument ściśle związany z Kościołem zachodnim, rzymsko-katolickim, 

a od XVI wieku również większością jego odłamów protestanckich. Siłą rzeczy, organowa 

twórczość kompozytorska do połowy XIX wieku przeznaczona była w znakomitej więk-

szości do wykorzystania w trakcie liturgii. Doniosła rola improwizacji organowej wynikała 

z faktu, że głównym zadaniem organistów kościelnych było wykonywanie muzyki do żywej 

                                                 

186 Keller Hermann, „Schule der Choral-Improvisation für Orgel mit 121 Notenbeispielen”, Edition Peters. 

187 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, ss. 149-151. 
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liturgii188. Ponieważ czas trwania poszczególnych faz liturgii był różny w zależności 

od wielu czynników (m.in. osobiste cechy celebransa, ilość wiernych), improwizacja była 

elastycznym sposobem pogodzenia wymogu wykonywania „żywej” muzyki podczas zmien-

nych odcinków czasu do tego celu przeznaczonych. W takich dynamicznych okoliczno-

ściach organista musiał na bieżąco śledzić akcję liturgiczną, by muzyka odpowiadała cha-

rakterowi fazy liturgii i trwała wymaganą ilość czasu. W przypadku literatury organowej – 

nawet przy najwytrwalszych próbach dostosowania przez kompozytora długości utworu do da-

nego etapu liturgii (Introit, Offertorium, Communio) – organista często musiał albo wcześniej 

kończyć dany utwór, (gdy akcja liturgiczna potoczyła się szybciej), albo dokomponować 

na żywo dodatkowy fragment (gdy akcja trwała dłużej niż przewidział kompozytor). 

Ze względu na dominację innych odłamów chrześcijańskiego Kościoła zachodniego każdy 

z głównych europejskich kręgów kulturowych (niemiecki, angielski i francuski) wykształcił 

własny odrębny wzorzec liturgicznej improwizacji organowej.  

Dominujący w kręgu niemieckim, bazujący na Słowie Bożym, Kościół protestancki wprowa-

dził do liturgii chorał śpiewany wielozwrotkowo przez całą wspólnotę. Pieśni te stanowiły 

(i stanowią nadal) immanentny element liturgii jednoczący modlących się wiernych, a nie tylko 

element towarzyszący, jak było to w ówczesnym Kościele rzymsko-katolickim. Improwizo-

wano najczęściej wstępy (preludia) do śpiewu przez całą wspólnotę, co miało na celu prezen-

tację melodii chorału, jego charakteru i tempa. Improwizowano także większe utwory oparte 

na melodii chorału, pozwalające kontemplować wiernym teologiczną treść chorału. Siła od-

działywania słów chorału protestanckiego na improwizowane opracowania jego melodii może 

być niezwykle istotna. Przykładem są tu przedromantyczne chorałowe opracowania J.S. Bacha, 

ale także romantyczne opracowania większości organistów omawianego okresu działających 

w kręgu niemieckim.  

Z kolei krąg angielski to dominacja Kościoła anglikańskiego. Do połowy XIX wieku w mniej-

szych kościołach miejskich i większości kościołów wiejskich w zasadzie nie było organistów. 

Muzykę liturgiczną odtwarzano na katarynkach wyposażonych w mechanizm uruchamiający 

piszczałki specjalnymi wypustkami lub perforacjami na obrotowym cylindrze. Do końca lat 70-

tych zbędność zawodowych organistów potwierdzana była niskimi honorariami oraz wykorzy-

stywaniem usług okazjonalnych muzyków-amatorów.189 Miarą poziomu liturgicznej muzyki 

                                                 

188 Po Soborze Watykańskim II kwestia znaczenia i roli muzyki liturgicznej uległa zasadniczym zmianom. 

189 Sumner William Leslie, „The Organ, Its Evolution, Principles of Construction and Use”, MacDonald & Co. 

Ltd., London 1958, s. 220. 
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angielskiej były wykonywane fragmenty z oratoriów Haendla190. Wnioskując z cechy ówcze-

snej literatury organowej (Stanford, Parry, Elgar), język harmoniczny improwizacji był za-

pewne konwencjonalny, diatoniczny z niewielkim użyciem chromatyki191. Dominantą muzyki 

brytyjskiej całego XIX wieku była realizacja potrzeby ubogacania ceremonii dworskich, które 

często odbywały się w świątyniach. Cechami charakterystycznymi tej muzyki były192: 1) fak-

tura fanfarowa; 2) użycie pieśni ludowych i charakterystycznych dla nich zwrotów melodycz-

nych oraz 3) faktura procesyjna polegająca na pasażach rytmicznego akompaniamentu, na któ-

rych tle rozwijane były długie linie melodyczne. 

Romantyzm w kulturze Francji, mimo antyreligijnych zawirowań spowodowanych Wielką Re-

wolucją, to nadal dominacja Kościoła katolickiego. Msze katolickie (według rytu trydenckiego) 

odprawiane po łacinie i tyłem do wiernych, stanowiły pole do innej niż protestancka ekspresji 

muzycznej dla organistów. Kultura francuska wykształciła następujące formy, które miały za-

stosowanie w liturgii rzymsko-katolickiej: Introit – utwór na rozpoczęcie liturgii, Offertorium 

– utwór w czasie modlitwy eucharystycznej, Elevation – utwór na podniesienie, Communion – 

utwór w czasie komunii wiernych, Sortie – utwór na zakończenie193. Jeśli chodzi o treści mu-

zyczne, jakie wypełniały wymienione formy, to okres od początku do lat 60-tych XIX wieku 

był czasem wyjątkowym. W kościołach królowały wówczas świeckie utwory o proweniencji 

operowej, przyśpiewki uliczne stanowiły tematy improwizacji liturgicznych, walce i galopy 

grane były podczas Offertoriów, a pieśni myśliwskie w zastępstwie sekwencji; duchowni wręcz 

wymagali tego typu muzyki od organistów uważając, że przyciąga ona ludzi do kościołów194. 

Trzeba mieć na uwadze, że jeszcze do końca lat 60. XIX wieku, we francuskich kościołach 

panowała swobodna atmosfera – daleka od pobożności kontemplacyjnej, jaka kojarzy się nam 

ze sferą sacrum. Mężczyźni, tak jak kobiety, wchodzili do świątyń w kapeluszach; żywo rea-

gowano na muzykę odwracając się w czasie liturgii twarzą do organów i oklaskując utwory, 

które się podobały. Od lat 70. nastąpił przełom w improwizowanej muzyce liturgicznej i dosto-

sowywanie jej charakteru do powagi treści liturgicznych. Istotną rolę odegrały w tym procesie 

                                                 

190 Ibidem, s. 217. 

191 Andrews Collin, „British organ music from 1840 to the present”, w: red. Janusz Krassowski, Prace Specjalne 

54, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1997, s. 179. 

192 Ibidem, ss. 180-181. 

193 Dokładny opis momentów liturgicznych rytu trydenckiego Kościoła rzymsko-katolickiego, gdzie improwizacja 

jest pożądana, można znaleźć w: Dupré Marcel, „Traité d’improvisation à l’orgue”, Leduc, Paris 1937, ss. 134-135. 

194 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, ss. 10-11. 
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instytucje edukacyjne: „L’École Niedermeyer” (z wykładowcami w osobach Weckenthaltera, 

Niedermeyera i Gigout) i powstała później „Schola Cantorum” (Bordes, Guilmant, Vierne)195. 

Inne w stosunku do protestanckiej założenia liturgii rzymsko-katolickiej spowodowały, że Sa-

int-Saëns postulował, aby organiści francuscy – na wzór niemieckich, wzbogacających litera-

turę organową poprzez utwory komponowane w oparciu o chorał protestancki – czynili to samo 

z melodiami katolickimi, czyli chorałem gregoriańskim. Uważał, że taki kierunek jest dla fran-

cuskiej muzyki organowej bardzo pożądany. Z kolei Guilmant uważał możliwość komponowa-

nia i improwizowania utworów polifonicznych w skalach modalnych za zjawisko niezwykle 

interesujące196. Kontynuatorem tego postulatu był następnie także Dupré. 

Stylowość francuskiej romantycznej improwizacji organowej 

Z relacji młodego Vierne’a, adepta klasy improwizacji w Paryskim Konserwatorium wiemy, 

na jakie elementy przy nauce tej sztuki zwracali uwagę poszczególnie profesorowie. Franck był 

skupiony na detalu, inwencji melodycznej, innowacjach harmonicznych, subtelnych modula-

cjach, eleganckiej figuracji – na wszystkim, co dotyczy czystości muzycznej i ekspresji wyra-

zowej. Franck – jako uczeń Reichy – był bardzo wymagający w kwestii nauki fugi; na każdą 

lekcję starannie przygotowywał temat, który był następnie wykorzystywany do tworzonych 

przez uczniów fug. Z kolei Widor, w opozycji do Francka, skupiał się w większości na formal-

nej stronie konstrukcji i logicznym rozwoju; tematy improwizowanych fug czerpał z każdego 

możliwego źródła modyfikując je w razie potrzeb rytmicznie. Widor prowadził tygodniowo 

dwie grupowe lekcje improwizacji organowej, a jedną lekcję w miesiącu poświęcał na analizę 

różnych form symfonicznych korzystając z twórczości Ph.E. Bacha, Haydna, Mozarta i Beet-

hovena (na tych dwóch kompozytorach skupiał dużo uwagi), Schuberta, Mendelssohna, Schu-

manna oraz współczesnych symfoników. Widor był przeciwnikiem gry bez zrozumienia uwa-

żając, iż jest to cecha naturalna dla papugi, a nie artysty.197 

Na stylowość improwizacji, czyli jej zgodność ze wzorcami symfonicznej muzyki francuskiej 

XIX wieku, składają się następujące elementy:  

1. charakterystyczne formy to m.in.: allegro, toccata, prière, reverie, offertoire, 

                                                 

195 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, ss. 204-223. 

196 Ibidem, ss. 138-139. 

197 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 65. 
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scherzo, meditation, marche, sortie; 

2. harmonia zakorzeniona w systemie dur-moll z bogatą chromatyką i modulacjami, któ-

rych gęstość zastosowania rosła wraz z zagłębianiem się w wiek XIX198, a także harmo-

nia modalna;  

3. stosowanie określonych kombinacji głosowych wynikających z estetyki brzmienio-

wej francuskich organów symfonicznych, np.:  

a. podstawowe brzmienie oparte na labialnych głosach Fonds, często dobarwio-

nych językowym Hautbois,  

b. partie solowe grane na 8-stopowych głosach językowych Hautbois lub Trom-

pette lub 8-stopowych głosach labialnych Montre, Gambe, Flûte harmonique,  

c. brzmienia choir de voix humaines, choir de voix céleste; 

4. płynne zmiany dynamiczne realizowane poprzez operowanie szafą ekspresyjną, kopu-

lacjami międzyklawiaturowymi oraz kombinacjami głosowymi (Anches);  

5. metrorytmika z istotną rolą tempo-rubato;  

6. stosowanie legato (z różnym natężeniem uzależnionym od akustyki wnętrza); 

7. inwencja twórcza.  

Powyższe elementy są także kryteriami oceny stylowej improwizacji, jako dzieła artystycznego. 

SZTUKA STYLOWEJ INTERPRETACJI FRANCUSKIEJ 

ROMANTYCZNEJ MUZYKI ORGANOWEJ – 

CHARAKTERYSTYKA STYLÓW WYKONAWCZYCH 

Wykonawca, chcący interpretować muzykę organową w sposób historycznie zorientowany, po-

winien wykonać przed przystąpieniem (lub równolegle) do pracy przy instrumencie szereg 

czynności przygotowawczych199, tj.:  

                                                 

198 Widor żył bardzo długo, stąd – pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku – jako zaawansowany wiekiem, 

a duchem z poprzedniej (bardziej konsonansowej) epoki, profesor kompozycji w Paryskim Konserwatorium kry-

tykował nowe pokolenie organistów (Vierne, Tournemire) za nadmierne i niepotrzebne według niego używanie 

chromatyki. Za: Thomson, Andrew. „C. M. Widor: A Revaluation”, w: ”The Musical Times”, vol. 125, no. 1693, 

1984, ss. 169-170. 

199 Por.: Perucki Roman, „Niemieckie organy romantyczne – estetyka brzmienia, zagadnienia rejestracji oraz pro-

blemy wykonawcze”, w: Danuta Szlagowska (red.), „Organy i muzyka organowa. W kręgu romantyzmu”, t. XV, 

Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 141, 162-163. 



Michał Szostak, Organy, jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej 100 

1. zapoznać się z instrumentarium, jakim dysponował, bądź miał na myśli w chwili two-

rzenia, kompozytor utworu;  

2. poznać poglądy kompozytora na realizację zapisanych przez niego, lub domniemanych, 

oznaczeń w zakresie agogiki, dynamiki, artykulacji; 

3. przestudiować źródłowe pisma i traktaty, w których odbija się duch danej epoki.  

W ten sposób wykonawca, wyposażony w wiedzę teoretyczną i rozpoznany kontekst histo-

ryczny, może – w sposób historycznie zorientowany – przystąpić do realizacji przestudiowa-

nych założeń praktycznie, na instrumencie.  

Wychodząc od tych założeń, każda epoka, krąg kulturowy, a nawet kompozytor, posiada własny, 

unikalny, historycznie zorientowany model-wzorzec-styl wykonawczy. Poniżej – chronologicznie, 

według dat urodzenia – charakteryzuję style wykonawcze kompozytorów, których utwory nagra-

łem na płycie CD. 

Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) 

Za pierwszego przedstawiciela francuskiej romantycznej muzyki organowej uważa się wy-

kształconego w Paryskim Konserwatorium pianistę, organistę i kompozytora, Louisa-Ja-

mesa-Alfreda Lefébure-Wély’ego. Był pierwszym z nowego pokolenia romantycznych or-

ganistów tworzących w nurcie homofonicznym (obok Fessy’ego i Simona), który wyrósł 

na opozycji do „starej” klasycznej szkoły gry na organach, której reprezentantami byli 

Boëly, Danjou czy Benoist200. Jako jeden z pierwszych w kręgu francuskich organistów za-

czął używać sekcji Pédale, jako podstawy basowej w swych utworach. Był tytularnym or-

ganistą paryskich kościołów, w których miał do dyspozycji najnowsze instrumenty Cava-

illé-Colla: najpierw Saint-Roch (w latach 1841−1846; posadę tę odziedziczył po swoim 

ojcu), następnie prestiżowej La Madeleine (1847−1857) i finalnie, do swojej śmierci, Saint-

Sulpice (1863−1869)201. Lefébure-Wély nazywany był przez współczesnych „księciem pa-

ryskich organistów” i „Auberem organów”. Dzięki swym umiejętnościom improwizator-

skim był najbardziej znanym i cenionym w całej Europie francuskim organistą202. Wielu 

                                                 

200 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 33. 

201 Był to wówczas jedyny pięciomanuałowy instrument, który wyszedł z warsztatu Cavaillé-Colla.  

202 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, s. 38. 
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francuskich (Guilmant) i zagranicznych muzyków uważało go wręcz za największego i ponad-

czasowego organistę Francji203. Jego improwizacje wychodziły naprzeciw oczekiwaniom ów-

czesnego społeczeństwa przywykłego do muzyki granej w operach i na koncertach – przy-

stępnej, pełnej polotu, rytmicznej, radosnej. Mniej ówcześnie popularni kompozytorzy (np. 

sześć lat młodszy, Lemmens204), umniejszając talent Lefébure-Wély’ego, zarzucali mu schle-

bianie popularnym gustom205. Lefébure-Wély również komponował, jednakże jego utwory 

na organy – według opinii Saint-Saënsa – nie dorównywały poziomowi jego improwizacji.  

Lefébure-Wély doskonale zdawał sobie sprawę z „lekkości” swojej organowej muzyki, jed-

nakże świadomie ją tworzył ku uciesze słuchaczy i duchowieństwa. Dla zrównoważenia tego 

efektu improwizował także formy ścisłe (np. fugi), by przekonać przede wszystkim swoich 

muzycznych oponentów, że posiada umiejętności teoretyczne i warsztatowe niezbędne do two-

rzenia muzyki „poważnej”206. 

W 1845 r., jako organista kościoła Saint-Roch, wydał w Paryżu dzieło „Méthode Théoretique 

et Pratique pour harmonium”, które – mimo, że przeznaczone do nauki gry na fisharmonii – 

to do czasu organowej szkoły gry Lemmensa (1862 r.) było jedynym francuskojęzycznym 

zbiorem zasad gry na organach w nowym romantycznym stylu. Autor zaznacza w swym 

dziele, że nauka gry na fisharmonii (poïkelorgue, harmonium) jest doskonałym wstępem 

do nauki gry na organach i pozwala zaznajomić się z większością problemów wykonawczych, 

jakie występują w grze na organach207. 

Styl wykonawczy Lefébure-Wély’ego charakteryzuje się następującymi cechami: 

1. płynna zamiana palców na klawiszu w celu zachowania legato208; 

2. skracanie wartości nut (wprowadzanie pauz) w celu oddzielenia pionów harmonicznych 

w żywych pochodach209; 

                                                 

203 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 51. 

204 Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Peter’s, Rome. Bigger Than Them All”, 

Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 38. 

205 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, ss. 41-42. 

206 Ibidem, s. 41. 

207 Ze względu na niewielkie rozmiary i cenę harmonium autor wieścił duże powodzenie temu nowemu wów-

czas instrumentowi. Za: Lefébure-Wély Louis-James-Alfred, „Méthode Théoretique et Pratique pour orgue 

expressif”, Costallat et Cie Editeurs, Paris 1845, s. 1. 

208 Ibidem, s. 6. 

209 Ibidem, s. 8. 
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3. łączenie wspólnych nut w różnych głosach210; 

4. wykorzystywanie pauz w głosach jednej ręki w celu zmian registracji211; 

5. stosowanie wyraźnych rytmów; wesołe pastorale, polki, walce212; 

6. stosowanie żywych temp oraz accelerando i ritardando w celu podkreślenia narracji 

w utworze; 

7. nastawienie na efekt, jaki miała sprawiać muzyka213; widowiskowymi przykładami są 

tu imitacje scen rodzajowych (burza214, sceny bitewne, sceny z życia wiejskich społecz-

ności215); 

8. niezwykła muzykalność216; 

9. stosowanie skali chromatycznej, akordów zmniejszonych oraz sekwencji akordów sep-

tymowych217; 

10. faktura manuałowa czerpiąca z techniki fortepianowej; 

11. stosunkowo uboga – choć samodzielna – partia pedałowa pełniąca rolę podstawy basowej; 

12. registracja wykorzystująca wszelkie możliwości kolorystyczne organów symfonicz-

nych: wielkie kontrasty, różnorodne kolorystycznie zestawy solowe, możliwości eks-

presji dynamicznej; jego wykonania nakierowane były bardziej na ekspresję płynącą 

z instrumentu niż na ekspresję płynącą z kompozycji218. 

César Franck (1822-1890) 

Jedynie pięć lat młodszym od Lefébure-Wély’ego, ale o zupełnie innym stylu wykonawczym 

romantycznym organistą, był César Franck. Ten rodowity Belg – dzięki poświęceniu rodziców 

– zdobył muzyczne wykształcenie w Paryskim Konserwatorium. W historii muzyki organowej 

ścisła współpraca między kompozytorem a budowniczym organów była zawsze żelazną regułą; 

                                                 

210 Ibidem, s. 9. 

211 Ibidem, s. 10. 

212 Smith Rollin, „Saint-Saëns and the Organ”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1992, s. 12. 

213 Ibidem, s. 39. 

214 Zjawiska bardzo popularnego w ówczesnej muzyce operowej, która chętnie nawiązywała do sielskości i natury. 

Muzyczne naśladowanie burzy znajdziemy u wszystkich ówczesnych operowych kompozytorów. Za: Ibidem, s. 69. 

215 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, ss. 48-49. 

216 Ibidem, s. 50. 

217 Ibidem, s. 49. 

218 Ibidem, s. 50. 
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jednak w odniesieniu do wielkich dzieł Francka ta zasada jest najwspanialszym tego przykła-

dem219. Według Pierre’a Pincemaille’a do 1857 r., tj. roku wydania „Trois pieces” Francka, nie 

powstała we Francji od XVIII wieku licząca się literatura organowa (z małym wyjątkiem dzieł 

Boëly’ego). Prywatne życie Francka, obfitujące w trudne sytuacje, znajduje pełne odzwiercie-

dlenie w jego organowych kompozycjach: wyważonych, dostojnych, pełnych powagi i po-

wściągliwości. 

Do najważniejszych elementów charakteryzujących styl wykonawczy Francka zaliczyć można220:  

1. budowę utworu opartą na silnie kontrastujących tematach, podlegających znacznemu 

rozwojowi i przetwarzaniu ewolucyjnemu (złożone przeplatanie i łączenie zwłaszcza 

w fazie końcowej utworu);  

2. bogatą harmonikę (intensywny ruch modulacyjny, częste stwarzanie i rozładowywa-

nie napięć);  

3. operowanie szerokimi obrazami muzycznymi o charakterze na przemian dramatycz-

nym i lirycznym;  

4. szerokie wykorzystanie polifonii;  

5. charakterystyczną kolorystykę dźwiękową; 

6. stosunkowo mało rozwinięte partie pedałowe; 

7. łączenie nut wspólnych w różnych głosach221; 

8. realizowanie akcentów w ścisłym legato poprzez przedłużanie wartości nuty akcento-

wanej; dotyczy to szczególnie nut najwyższych we frazie oraz nut na mocnych czę-

ściach taktu222; 

9. ścisłe legato; zamiana palców na jednej nucie i ześlizgiwanie palców celem zachowania 

ścisłego legato; 

10. szerokie zastosowanie szafy organowej; 

11. dokładne określanie zaleceń registracyjnych: konkretnych rejestrów i brzmień 

instrumentu; robi dokładnie to, co orkiestrowy romantyczny kompozytor – prócz formy 

                                                 

219 Według Marie-Claire Alain. Za: Grajter Piotr, „Wokół tradycji wykonawczej utworów organowych Césara 

Francka”, w: „Organy i muzyka organowa VI”, red. Janusz Krassowski, Prace Specjalne 40, Akademia Muzyczna 

im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1986, s. 130. 

220 Por.: Karolak Elżbieta, „Pierwiastki polifoniczne w organowej twórczości Césara Francka”, w: „Organy i mu-

zyka organowa VII”, red. Janusz Krassowski, Prace Specjalne 44, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki 

w Gdańsku, Gdańsk 1988, s. 189-205. 

221 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, ss. 312, 314. 

222 Ibidem, s. 223. 
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i treści zapisanych w partyturze – orkiestruje swoje dzieło, by zawsze brzmiało zgodnie 

z jego zamysłem223; rejestracja jednak zawsze podporządkowana konstrukcji 

kompozycji, a nie wrażeniowości odbiorcy224; 

a. jego Fonds d’orgue zawsze zawiera Hautbois 8’; główny powód tego zastosowa-

nia to podkreślenie i wzmocnienie działania szafy ekspresyjnej dzięki brzmieniu 

głosu języczkowego; 

b. ulubione zestawy solowe to z sekcji Récit Flute 8’ + Hautbois 8’ + Trompette 

harmonique 8’. 

Jaques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 

Do tego samego pokolenia co dwaj poprzednio wspominani organiści należy również 

Jaques-Nicolas Lemmens – urodzony w Belgii i wykształcony w sztuce gry na organach 

początkowo przez swego ojca, a następnie przez Fétisa w Brukselskim Konserwatorium225. 

Działał głównie w Belgii, choć dużo koncertował po całej Europie. Po powrocie z wielolet-

niego pobytu w Anglii założył w Belgii własną szkołę, w której nauczał opracowanych 

przez siebie zasad gry na organach. Dorobek w zakresie uporządkowania i rozwinięcia tech-

niki gry manuałowej i pedałowej, który zawarł w swojej wydanej w 1862 r. dwutomowej 

„École d’Orgue basée sur le Plain-Chant Romain” (fr. „Szkole organowej opartej na chorale 

gregoriańskim”), uznawano za kamień milowy w ewolucji organowej sztuki wykonawczej, 

która z kolei była fundamentem rozwoju romantycznej wirtuozerii na tym instrumencie 

(Widor, Guilmant). 

Lemmens szczycił się mianem spadkobiercy sztuki wykonawczej Bacha, którą to otrzymać 

miał w linii prostej od samego lipskiego mistrza poprzez najpierw jego synów, Friedmanna 

i Philippe-Emmanuela Bachów, a następnie Krebsa, Kirnbergera, Kittela, Bernera, Rincka 

i Hessego. Krytycy tej wizji zarzucają luki w ciągłości przekazywania tej wiedzy już na samym 

początku tego łańcucha, natomiast Hesse pisał, że niewiele zdążył przekazać swemu uczniowi, 

ponieważ ten często nie przychodził na umówione lekcje, a po pewnym czasie zniknął 

z Breslau, uważając spędzany tam czas za niewiele warty226.  

                                                 

223 Ibidem, ss. 199, 200. 

224 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 50. 

225 Ibidem, s. 48. 

226 Ibidem, s. 178. 
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Do charakterystycznych cech stylu wykonawczego Lemmensa zalicza się227:  

1. w zakresie artykulacji ścisłe legato, które stosował również w polifonicznych dziełach 

epok poprzednich we wszystkich głosach; legato uważał za naturalną artykulację dla 

dźwięku organów; zalecał zamianę palców na klawiszach i ześlizgiwanie palców po-

między klawiszami w celu zachowania legato; 

2. brak ornamentacji (z wyjątkiem kilku przednutek) zarówno w kompozycjach jak i pod-

ręcznikach autorstwa Lemmensa;  

3. stabilne tempa bez romantycznej emfazy czy rubata;  

4. w zakresie techniki gry: 

a. eliminacja zbędnego ruchu ciała, rąk, palców w celu uzyskania maksymalnej 

precyzji i efektywności w grze; 

b. używanie czubków stóp i pięt w grze pedałowej; 

c. trzymanie kolan razem. 

Zachowane opinie na temat stylu wykonawczego Lemmensa są ambiwalentne. Jedni byli bar-

dzo krytyczni zarzucając Lemmensowi „przeciętną muzykalność i miałkość interpretacji”, 

a czysta klawiaturowa wirtuozeria w żadnej mierze nie poprawiała ich oceny całości (Jean 

Huré228). Inni z kolei cenili go za „klarowność, moc i wspaniałość” (Widor) i za niedoścignione 

interpretacje dzieł J.S. Bacha (Guilmant). 

Adaptacja „École d’Orgue” Lemmensa w Paryskim Konserwatorium i w École Niedermeyer 

oraz fakt, że wielu uczniów Lemmensa zajmowało prominentne pozycje organistów w waż-

nych paryskich kościołach sprawiły, iż rola Lemmensa – mimo, iż był narodowości belgijskiej 

– w rozwoju sztuki wykonawczej kręgu francuskiego jest niepodważalna229. 

Alexandre Guilmant (1837-1911)  

Félix-Alexandre-Amédée Guilmant, za namową Cavaillé-Colla, odbył studia w Konserwato-

rium Brukselskim u Lemmensa, gdzie zgłębiał tajniki „nowego” stylu gry na organach230. 

                                                 

227 Lemmens Nicolas Jaques, „École d’Orgue basée sur le Plain-Chant Romain”, Mainz 1862. 

228 Huré Jean, „La Tradition de J.-S. Bach”, w „L’orgue et les organistes”, no 33, 15 December 1926, Paris. 

Za: Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, s. 23. 

229 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, ss. 180-181. 

230 Ibidem, s. 67. 
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W całym swoim życiu muzycznym Guilmant wyrażał się o swoim belgijskim mistrzu z uzna-

niem i atencją, a jego szkołę gry na organach przekazywał swoim uczniom231. Przez wiele lat 

był organistą tytularnym paryskiego kościoła La Trinité. W kwestii doboru registrów w utwo-

rach był przeciwieństwem Widora: skupiał się na pojedynczych głosach, ich poszczególnych 

rejestrach (tenorowym, sopranowym itp.) i efektach brzmieniowych wynikających z łączenia 

konkretnych zestawów głosów. Umiejętność tą wykształcił dzięki studiowaniu barokowej lite-

ratury francuskich mistrzów oraz J.S. Bacha. Uważał, że aby dobrze wykonywać muzykę po-

przedniej epoki, trzeba dysponować głosami, które były dla tamtej epoki charakterystyczne232. 

Vierne, który był asystentem Guilmanta w Paryskim Konserwatorium w klasie organów i im-

prowizacji, nazywał swego mistrza „kolorystą najwyższej próby”233.  

Guilmant był przeciwnikiem traktowania organów romantycznych jako substytutu orkiestry. 

Uważał, że brzmienie organów jest tak wyjątkowe, że żadna orkiestra nie jest w stanie wydobyć 

takich dźwięków (np. brzmienia głosów pryncypałowych i mikstur). Rozumiał symfonizm or-

ganowy przede wszystkim jako możliwość realizowania orkiestrowej ekspresji i zmian dyna-

micznych (płynne crescendo i decrescendo) na organach234.  

Do charakterystycznych cech stylu wykonawczego Guilmanta zalicza się: 

1. przywiązywanie dużej uwagi do registracji: użycia poszczególnych głosów i ich połączeń235: 

a. unikanie łączenia Mikstur z Cornetami; 

b. brzmienie Grand-Chœur oznacza użycie: Jeux de fonds 16’, 8’, 4’, alikwotów 

i Mikstur oraz głosów języczkowych; 

c. Jeux de fonds składa się z Montres, Bourdonów 16’ i 8’ oraz Prestant 4’; dodanie 

do tego zestawu Fletów harmonicznych 8’ i 4’ nada brzmieniu okrągłości; do-

danie głosów smyczkujących nada brzmieniu ostrości; 

d. używanie Doublette 2’ jest wskazane w bardziej ruchliwych przebiegach ale bez 

                                                 

231 Ibidem, ss. 199-200. 

232 Dużą atencję, jaką darzył Guilmant barokowe utwory francuskie, potwierdza również fakt, że w swoich domo-

wych organach zbudowanych przez Cavaillé-Colla w 1899 r. w Meudon dyspozycja sekcji Positif była bezpośred-

nim nawiązaniem do tamtych tradycji. Za: Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. 

The Romantic Era”, Carus-Verlag, Stuttgart 2010, s. 197. 

233 Smith Rollin, „Louis Vierne: Organist of Notre-Dame Cathedral”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1999, s. 121. 

234 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, s. 197. 

235 Guilmant Alexandre, „La Musique d’orgue”, w: „Encyclopédie de la musique et dictionaire du Conservatoire”, 

Part II, editeurs Albert Lavignac et Lionel de La Laurencie, Paris 1926, ss. 1174-1177. 
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połączenia z manuałowymi głosami 16’; 

e. użycie Fletów harmonicznych powinno być oszczędne, ponieważ dominują one 

brzmienie Grand-Orgue; 

f. głosy smyczkujące (szczególnie Gamby) odzywają się wolniej niż Flety, co po-

woduje, że brzmienie staje się mniej klarowne; 

g. łączenie Bourdonu 8’ i Flûte harmonique 8’ daje brzmienie niezwykle czarujące; do-

danie do tego zestawu delikatnego głosu Salicional 8’ nada delikatności i precyzji; 

h. oszczędne używanie głosów wolnowibrujących (Voix céleste i Unda maris), 

które przy dłuższym stosowaniu są męczące i zbyt słodkie/kobiece; 

i. łączenie głosów bez zachowania ciągłości oktawowej, np. 16’ + 4’ w Pédale 

lub 8’ + 2’ w sekcjach manuałowych dla uzyskania interesujących brzmień, 

szczególnie przy artykulacji staccato; 

j. zakaz łączenia wysokich alikwotów (2 2/3’, 1 3/5’) z miksturami; wyjątkiem są 

niskie alikwoty (5 1/3’ i 3 1/5’); 

k. niechęć do używania alikwotów i Mikstur w sekcji Pédale; 

l. dodając do podstawowych głosów 8-stopowych odpowiednie głosy alikwotowe 

można uzyskać brzmienia podobne do innych głosów np. języczkowych; 

m. Cornety dobrze wzmacniają brzmienie głosów języczkowych w górnych reje-

strach skali; 

n. ulubione solowe zestawy głosów to Trompette + Flûte harmonique 8’, Hautbois + 

fonds 8’, Basson 16’ + Flûte harmonique 8’ (grane oktawę wyżej); 

2. legato uzależnione od wielkości pogłosu i tempa gry; w dużych przestrzeniach i przy wie-

logłosowych akordach przerwy między pionami harmonicznymi powinny być większe236; 

3. możliwość realizacji akcentów muzycznych za pomocą odpowiedniego skracania 

nuty poprzedzającej, lub – w przypadku ścisłego legato – za pomocą wydłużenia 

nuty akcentowanej237; 

4. nuty powtarzane muszą być oddzielone quasi-pauzami; pauzy te muszą być precyzyjne 

i trwać odpowiednio dłużej w szybkich tempach i krócej w wolnych tempach238; 

                                                 

236 Ibidem, s. 1156. 

237 Ibidem, s. 1155, 

238 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, s. 78. 
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5. niechęć do arpeggio239; 

6. łączenie wspólnych nut w różnych głosach – nawet w muzyce polifonicznej240; 

7. w grze pedałowej trzymanie kolan blisko siebie przy graniu interwałów do odległości 

oktawy241; 

8. w wykonywaniu manuałowych szerokich pionów harmonicznych można pomagać sobie 

połączoną klawiaturą pedałową bez użycia głosów z sekcji Pédale; nie jest ważne, w jaki 

techniczny sposób realizowany jest tekst muzyczny – ważny jest efekt brzmieniowy242; 

9. stosowanie subtelnego rubato poprzez niezwykle delikatne przedłużanie i skracanie 

wartości nut243; 

10. używanie szafy ekspresyjnej jedynie jako narzędzia osiągania crescendi i decrescendi 

na przestrzeni długich linii i w sposób inteligentny; w żadnym razie szafa nie może być 

otwierana i zamykana gwałtownie, gdyż nie należy to do stylu organowego i jest oznaką 

złego smaku244; 

11. klawisze winny być „uderzane” zdecydowanie i do samego końca; również ich zwal-

nianie powinno być zdecydowane245. 

Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że głównymi założeniami wykonaw-

czymi XIX-wiecznej romantycznej szkoły organowej kręgu francuskiego były:  

1. gra legato, jako dominująca reguła artykulacyjna; w tym zakresie widoczny był podział 

stylu wykonawczego pomiędzy wczesnych (używających artykulacji détaché; Saint-

Saëns) i późniejszych (ścisłe legato; Franck, Widor, Vierne) francuskich organistów ro-

                                                 

239 Guilmant Alexandre, „La Musique d’orgue”, w: „Encyclopédie de la musique et dictionaire du Conservatoire”, 

Part II, editeurs Albert Lavignac et Lionel de La Laurencie, Paris 1926, s. 1157. 

240 Ibidem, s. 1156. 

241 Ibidem, s. 1160. 

242 Ibidem, s. 1160. 

243 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, s. 292. 

244 Guilmant Alexandre, „La Musique d’orgue”, w: „Encyclopédie de la musique et dictionaire du Conservatoire”, 

Part II, editeurs Albert Lavignac et Lionel de La Laurencie, Paris 1926, s. 1174. 

245 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, s. 44. 
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mantyków (uwagę na ten podział zwracali Saint-Saëns i Schweitzer); rozróżnienie po-

między tymi dwoma stylami prowadziło także do prób jego generalnego uzasadniania, 

czego przejawem była np. teoria, że non-legato charakteryzuje organową muzykę prote-

stancką, a legato powinno charakteryzować muzykę katolicką; legato wynikało również 

z faktu, iż bogata romantyczna harmonia nie potrzebowała różnorodnej artykulacji, a siła 

jej oddziaływania wzrasta przy płynnym prowadzeniu narracji246; 

2. bogata harmonia wykorzystująca modulacje i chromatykę; 

3. łączenie wspólnych nut należących do różnych głosów; 

4. wykonywanie partii solowych na 8-stopowych głosach językowych; 

5. oszczędna ornamentacja; 

6. stosowanie szafy ekspresyjnej jako immanentnego elementu ekspresji; 

7. brak zastosowania (sceptycyzm wobec) wałka crescendo; Widor uważał to urządzenie 

za jedno z najbardziej nieszczęśliwych rozwiązań, które zamiast ekspresyjnej intensy-

fikacji brzmienia i siły wprowadza nierówny i hałaśliwy bałagan porównywalny 

do „wysypywania materiałów budowlanych przez ciężarówkę na plac budowy”; jedy-

nie Vierne wyrażał się pozytywnie o tym rozwiązaniu, które miał sposobność wypró-

bowania w jednym ze szwajcarskich instrumentów247; 

8. znikome stosowanie tremolo; jedynie z głosem Voix humaine; Guilmant i Vierne uwa-

żali ten efekt za niepożądany, relikt wcześniejszych epok w budownictwie organowym 

i oznaczający brak smaku przy współczesnym jego stosowaniu w innych konfiguracjach 

registracyjnych248; 

9. stosowanie relatywnie wolniejszych temp, co wynikało z wielkich wnętrz francuskich 

katedr oraz traktury gry; zwolennikami „spokoju i religijnej majestatycznej wspaniało-

ści” byli Franck, Guilmant, Widor i Vierne249; 

10. płynna modyfikacja tempa (accelerando i ritardando)250; służące budowaniu i rozłado-

wywaniu napięcia; często stosowane przez Lefébure-Wély’ego, Francka; 

11. tempo-rubato polegające na „kradnięciu” wartości jednej nuty i przekazywaniu jej nucie 

                                                 

246 Ibidem, s. 13. 

247 Ibidem, ss. 188-189. 

248 Ibidem, s. 183. 

249 Ibidem, ss. 282-283. 

250 Ibidem, ss. 286-289. 
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innej tak, aby puls całości był regularny i wyczuwalny251; w tym obszarze we Francji do-

minowały dwa podejścia: a) szkoła Francka, Vierne’a i Tournemire’a korzystająca z tempo-

rubato bardzo szeroko; b) szkoła Widora, Guilmanta i Dupré bardzo zachowawcza. 

Jako podsumowanie warto przytoczyć opinię prof. Jona Laukvika, który zauważa, że roman-

tyczna gra organowa kręgu francuskiego determinowana była z jednej strony dużymi rozmia-

rami katolickich świątyń francuskich z bogatą akustyką, a z drugiej strony wynikała z narodo-

wego świeckiego ducha Francuzów, który przejawiał się rezerwą i dystansem, komunikacją 

niebezpośrednią, opartą na wrażeniowości i stłumionych kolorach. Muzyka dla XIX-wiecznych 

Francuzów była drogą uprzyjemniania codziennego życia, a nie tworzywem, przez które – 

jak w kręgu niemieckim – eksplorowana była metafizyka czy zadawane były pytania o naturę 

człowieka. Świat uważany był za dzieło sztuki, które miało bawić, stąd też wynikała duża po-

pularność opery i jej wpływ na francuską muzykę organową252.  

WNIOSKI 

Analiza materiału zaprezentowanego w całym rozdziale pozwala stwierdzić, iż instrument – 

pośród wielu innych czynników – jest dominującym źródłem inspiracji w sztuce stylowej im-

prowizacji i historycznie zorientowanej praktyce wykonawczej muzyki organowej. Analiza 

cech organów, jako instrumentu muzycznego, pozwala podejść do ulotnego zjawiska inspiracji 

instrumentem w sposób bardziej metodyczny, obiektywny i porównywalny.  

Wykonawstwo muzyczne – każdego okresu historycznego – oceniane jest według czterech pod-

stawowych zmiennych: 1) co jest grane, 2) jak jest grane, 3) jak to brzmi i 4) jak to jest odbie-

rane/słyszane253. W przypadku francuskiej muzyki organowej XIX wieku kwestia „co jest 

grane” sprowadza się początkowo w zasadzie wyłącznie do muzyki improwizowanej (w pierw-

szej połowie wieku) oraz rosnącego udziału muzyki komponowanej na organy (od połowy 

wieku). Kwestia „jak jest grane” to głównie wpływ belgijskiej szkoły gry Lemmensa, która 

poprzez szereg postaci, szerokim strumieniem wlała się w przestrzeń francuskiej muzyki orga-

nowej. Kwestia „jak to brzmi” sprowadza się do ideału brzmieniowego organów symfonicz-

nych, których twórcą był Cavaillé-Coll. Natomiast kwestia „jak to jest odbierane” to funkcja 

                                                 

251 Ibidem, ss. 292-307. 

252 Ibidem, s. 14. 

253 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 224. 
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instrumentu, wykonawcy, repertuaru oraz relacji tego zestawu elementów wobec publiczności 

i jej zdolności percepcyjnych.  

Po tak przeanalizowanym obszarze wiedzy i praktyki wykonawczej widać, jak wiele czynni-

ków oddziałuje na muzyka-wykonawcę. Wszystkie te czynniki odgrywają rolę w ukształtowa-

niu ostatecznej formy wyrazu dzieła artystycznego. Kluczowa w tym procesie jest rola instru-

mentu będącego narzędziem, za którego pomocą wykonawca realizuje swoją wizję dzieła wo-

bec odbiorców. Jak w przypadku wszelkich narzędzi, również instrument muzyczny (organy 

w tym przypadku) odgrywa kluczową rolę w kształcie dzieła i jego percepcji przez adresatów.  
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ROZDZIAŁ IV. DZIEŁO ARTYSTYCZNE, 

JAKO ODNIESIENIE DO WZORCÓW FRANCUSKIEJ 

SYMFONIKI ORGANOWEJ ORAZ PRZYKŁAD  

SZUKANIA KOMPROMISU W SZTUCE REGISTRACJI 

Po zakończeniu teoretycznych rozważań nad poszczególnymi elementami tematu niniejszej dy-

sertacji (romantyzm, organy symfoniczne, inspiracja, stylowa improwizacja, historycznie zo-

rientowane wykonawstwo) w niniejszym rozdziale dokonuję analizy dzieła artystycznego 

w postaci nagrań własnych interpretacji literatury muzycznej omawianego okresu oraz wła-

snych improwizacji zamieszczonych na płycie CD „Francuskie inspiracje: II połowa 

XIX wieku”. W obydwu obszarach (interpretacji literatury i improwizacji) kwestię inspiracji 

instrumentem wysuwam na plan pierwszy.  

Zgodnie z tematem niniejszej dysertacji dzieło artystyczne zawiera zarówno wybór literatury 

organowej jak i własne improwizacje. W związku z faktem, iż obie te dziedziny stanowiły nie-

odłączną parę zarówno w nauczaniu organistów jak i w ich praktyce wykonawczej (liturgicznej 

i koncertowej) XIX wieku we Francji, zdecydowałem się podzielić projektowany czas nagrań 

pomiędzy te dwa bloki w sposób możliwie równy. Przy takim podejściu mogłem praktycznie – 

na obu obszarach, bez supremacji któregokolwiek z nich – przedstawić teoretyczne rozważania 

zamieszczone w poprzednich rozdziałach. 

Nagranie materiału zostało zrealizowane podczas nocnej sesji nagraniowej z 25 na 26 

czerwca 2018 r. w bazylice mniejszej pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w  Liche-

niu Starym na symfonicznych organach południowych zbudowanych przez prof. Andrzeja 

Chorosińskiego i Dariusza Zycha. Na instrumencie grałem od kontuaru umieszczonego 

na emporze. Przygotowania organów do nagrań dokonałem osobiście wraz z Mariuszem 

Frąckiewiczem. Realizatorami nagrań byli Kamila Pawlak i  Mariusz Frąckiewicz, nato-

miast płytę wydała firma L’Arte dell’Organo z Warszawy. Do płyty dołączona jest 16-stro-

nicowa książeczka, która – w języku polskim i angielskim – zawiera dyspozycję i charak-

terystykę licheńskiego instrumentu, opis utworów oraz biogram wykonawcy. Tekst polski 

i angielski jest mojego autorstwa, natomiast korekty tłumaczenia na język angielski dokonał 

Marcin Skurzak. Płyta i książeczka zamknięte są w jednołamowym digipacku. Projekt gra-

ficzny całości opracował Sylwester Klepacz. 
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Płyta CD zawiera następujące utwory: 

1. Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869),  

„Sortie Grand Chœur” ze zbioru „Meditaciones religiosas”, op.122 nr 8, 3:02; 

2. Félix-Alexandre-Amédée Guilmant (1837-1911),  

„Prière et Berceuse”, op. 27, 7:04; 

3. Nicolas-Jacques Lemmens (1823-1881),  

„Marche Pontificale” z „Sonate I d-moll – Pontificale”, 5:52; 

Michał Szostak (1980),  

„Symfonia organowa”, improwizacja, 31:00: 

4. część 1. Allegro, „Zmartwychwstanie”, 5:13, 

5. część 2. Adagio, „Wniebowstąpienie’, 8:55, 

6. część 3. Scherzo, „Zesłanie Ducha Świętego”, 4:07, 

7. część 4. Cantabile, „Wniebowzięcie Maryi”, 7:11, 

8. część 5. Final, „Ukoronowanie Maryi”, 5:52; 

9. César-Auguste Franck (1822-1890),  

„III Choral a-moll” ze zbioru „Trois Chorales pour Grand-Orgue”, 13:50. 

Sumaryczny czas nagrań umieszczonych na płycie wynosi 60 minut i 53 sekundy, z czego li-

teratura zajmuje ok. 30 minut, a improwizacje ok. 31 minut. 

LITERATURA 

Poniżej przedstawiam metodologię, jaką zastosowałem w procesie wyboru reprezentacyjnych 

dzieł literatury organowej omawianego okresu. Następnie dokonuję szczegółowego opisu za-

rejestrowanych utworów ze szczególnym uwzględnieniem elementów istotnych z punktu wi-

dzenia zagadnienia inspiracji dla wykonawcy wynikającej z instrumentu, na którym wykonuje 

on dzieło muzyczne.  

Metodologia wyboru 

Ze względu na bogactwo spuścizny kompozytorskiej francuskich organistów należących 

do nurtu symfonicznego XIX wieku, którzy tworzyli w oparciu o instrumenty Cavaillé-Colla 

wybór literatury do nagrań wymagał szeregu profilujących decyzji. Moim zamiarem 

było przedstawienie charakterystycznych kompozycji tego okresu, na bazie których mógłbym 
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zilustrować możliwie wszystkie tendencje wykonawcze, jakie występowały w tym okresie. 

Około 30-minutowy czas na ten blok spowodował, że odrzuciłem wielkie formy tego okresu 

w postaci symfonii Widora, czy sonat Guilmanta, ponieważ przy ich pokaźnych rozmiarach 

nie starczyłoby czasu na zaprezentowanie twórczości innych kompozytorów.  

Zakres czasowy, jaki brałem pod uwagę przy wyborze kompozycji ograniczał się do następu-

jących wydarzeń; jako początek uznałem okres, kiedy instrumenty Cavaillé-Colla zaczęły 

brzmieć pod palcami nowego pokolenia organistów, dla których symfoniczne traktowanie or-

ganów było naturalnym środkiem wyrazu, czyli od lat 40-tych XIX wieku. Za przedstawiciela 

pierwszych przejawów tego stylu uważa się Louisa-Jamesa-Alfreda Lefébure-Wély’ego. Za-

kończenie analizowanego okresu ograniczyłem datą śmierci Cavaille-Colle’a w 1899 r. tak, 

aby odrzucić ingerencje innych organmistrzów w dzieła mistrza. W ten sposób obszar badaw-

czy ograniczył się do II połowy XIX wieku. Następujące potem nowe pokolenia organistów 

pod akademickim okiem Widora, a szczególnie młodszego Vierne’a, eksplorowały system dur-

moll w sposób znacznie bardziej zaawansowany, co wymagało od poszczególnych sekcji orga-

nów większej wszechstronności. To z kolei prowadziło do modyfikacji XIX-wiecznych instru-

mentów, czego ilustracją są losy chociażby pomnikowych dzieł Cavaille-Colle’a w paryskich 

kościołach Sainte-Clotilde, La Trinité, czy Notre-Dame.  

Kolejnym moim założeniem w procesie doboru literatury do nagrań była chęć skupienia się 

na głównych przedstawicielach epoki tak, aby wybrane utwory były wyraźnymi reprezentan-

tami dominujących stylów i trendów. Biorąc pod uwagę powyższe założenia obszar wyboru 

ograniczył się do kilku ważnych nazwisk omawianego okresu, tj.: Lefébure-Wély, Lemmens, 

Franck, Guilmant, Gigout, Boëllmann, Widor. Dorobek kompozytorski tych twórców zacząłem 

analizować pod kątem przydatności i reprezentatywności dla praktycznego ukazania zjawiska 

inspiracji płynącej z instrumentu w praktyce wykonawczej.  

Pierwszy z wymienionej wyżej grupy organistów, Lefébure-Wély, jest mi szczególnie bliski, 

gdyż jego kompozycje od wczesnych lat budziły we mnie radość i zaciekawienie w kwestii 

umiejętności wzbudzania w słuchaczach zainteresowania muzyką. Nawet najwięksi oponenci 

muzyki organowej po usłyszeniu kilku pierwszych taktów utworów tego kompozytora okazują 

ożywienie i stwierdzają, że nie mieli świadomości, iż na organach można grać „taką muzykę”. 

Wraz z zagłębianiem się w historię okresu, w jakim przyszło żyć Lefébure-Wély’emu, szcze-

gólnie w kwestii stanu muzyki organowej po Rewolucji Francuskiej, moja admiracja dla tego 

kompozytora rosła coraz bardziej. Uważam jego działalność improwizatorską (bo za tą był 
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szczególnie ceniony za życia), ale także kompozycje, które pozostawił, za równie ważne zja-

wisko w procesie odrodzenia i rozkwitu muzyki organowej we Francji jak instrumenty Cava-

illé-Colla. Jeśli chodzi o kompozycje Lefébure-Wély’ego, wśród których szukałem utworów 

do nagrania, skupiłem się na cyklu „Meditaciones religiosas” (fr. „Medytacje religijne”) 

op.122, które zostały wydane w 1858 r. w Paryżu przez Régniera Canaux w 41 roku życia kom-

pozytora. Zbiór zadedykowany został królowej Hiszpanii Doña Isabel II, a w tym zbiorze zna-

lazły się następujące samodzielne kompozycje: 1. Andante - Chœur de voix humaines, 2. Offer-

toire, 3. Récit de Hautbois, 4. Marche, 5. Andante, 6. Fugue, 7. Andante, 8. Sortie, 9. Marche 

Funèbre, 10. Offertoire. Ze względu na fakt, iż kompozycja ta miała rozpoczynać płytę skupi-

łem się na utworach o silnym brzmieniu i dynamicznym charakterze, stąd wybór ograniczył się 

do pięciu elementów zbioru, tj.: 2. Offertoire, 4. Marche, 6. Fugue, 8. Sortie, 10. Offertoire. 

Ostatecznie, z tej grupy wybrałem „Sortie Grand-Chœur” w tonacji B-dur umieszczone pod 

numerem ósmym. 

Ze względu na wagę „École d’Orgue” Lemmensa dla sztuki wykonawczej francuskich symfoni-

ków, kompozycji tego twórcy nie mogło tutaj zabraknąć. Skupiłem się w tym wypadku na zbio-

rze trzech sonat organowych wydanych w 1875 r. w Londynie przez wydawnictwo „Novello, 

Ewer & Co.”, do których należą: „Sonata I d-moll – Pontificale”, „Sonata II e-moll – O Filii” 

oraz „Sonata III a-moll – Pascale”. Wiedziony wątkiem papieskim (pontyfikalnym) w kwestii 

inspiracji dla stworzenia projektu licheńskiego instrumentu, skupiłem się na skomponowanej 

w 1874 r., a więc w 51. roku życia twórcy, czteroczęściowej „Sonacie I”. W jej skład wchodzą: 

1. Allegro moderato, 2. Adagio, 3. Marche Pontificale (Maestoso) i 4. Fuga (Fanfare). Ostatecz-

nie wybrałem trzecią część tej Sonaty, a mianowicie Marche Pontificale (Maestoso). 

Franck, jako ojciec francuskiego symfonizmu, powinien znaleźć miejsce w tym zbiorze. 

Jego wielkie cykle – tj. „Six pieces pour orgue”254 skomponowane w latach 1860-1862 

(w wieku 38-40 lat), „Trois pieces”255 skomponowane w 1878 r. (w wieku 56 lat) oraz „Trois 

chorales”256 skomponowane latem i wczesną jesienią 1890 r. (w wieku 68 lat), roku swej 

śmierci – zawierają szereg niezwykle interesujących utworów, które same w sobie stanowią 

pole dla wielkich analiz i badań źródeł inspiracji płynących z instrumentu, przy którym tworzył. 

W związku z faktem, iż dwa wcześniej wybrane do nagrania utwory (tzn. „Sortie Grand-

                                                 

254 „Fantaisie” op. 16, „Grand Pièce Symphonique” op. 17, „Prélude, Fugue et Variation” op.18, „Pastorale” 

op. 19, „Prière” op. 20 i „Final” op. 21. 

255 „Fantaisie” op. 35, „Cantabile” op. 36 i „Pièce héroïque” op. 37. 

256 „Pierwszy E-dur” op. 38, „Drugi h-moll” op. 39 i „Trzeci a-moll” op. 40. 
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Chœur” Lefébure-Wély’ego oraz „Marche Pontificale” Lemmensa) skomponowane były przez 

twórców w piątej i szóstej dekadzie ich życia, poszukiwałem kompozycji stworzonych we 

wcześniejszych lub późniejszych od wymienionych wyżej dekadach życia twórcy. W ten spo-

sób zbiór rozważanych kompozycji Francka ograniczył się do „Trois Chorales pour Grand Or-

gue”; z nich wybrałem „III Chorał a-moll” op. 40, będący ostatnią kompozycją autora, w której 

zawarł całe spektrum cech charakterystycznych dla swojej twórczości. 

W związku z faktem, iż wybrane do tej pory trzy utwory trwają w sumie około 23-24 minut, 

aby wypełnić pozostałe 6-7 minut z określonego na początku półgodzinnego wymiaru, zaczą-

łem rozglądać się za drobniejszymi utworami pozostałych kompozytorów epoki, czyli Guil-

manta, Gigout, Boëllmanna i Widora. Dwie postaci z tej grupy, tj. Guilmant i Widor, dominują 

swoim dorobkiem kompozytorskim pozycje pozostałych twórców; obaj to wielcy symfonicy, 

twórcy monumentalnych dzieł. Na nich skupiłem więc swoją dalszą uwagę. Aby nie wyrywać 

ich z kontekstu, nie chciałem wybierać pojedynczych części z ich cyklicznych wielkich kom-

pozycji. Widor – poza swoimi monumentalnymi symfoniami – nie pozostawił wielu mniej-

szych kompozycji na organy. Guilmant z kolei, prócz swoich sonat, pozostawił sporą ilość 

zbiorów i pojedynczych drobnych utworów, wśród których rozpocząłem poszukiwania. Biorąc 

pod uwagę dość silne brzmienia trzech wybranych do tej pory dzieł, skupiłem się na poszuki-

waniach utworu spokojnego i nastrojowego, który mógłby w pełni ukazać Guilmanta jako 

brzmieniowego kolorystę. Moją uwagę przykuło op. 27 skomponowane w 1870 r., a więc w 33. 

roku życia autora, na który składa się „Prière et Berceuse” (fr. „Modlitwa i kołysanka”). Tę mi-

niaturę wybrałem jako ostatnią do zaprezentowania na płycie w grupie kompozycji. 

Tabela 19. Utwory francuskiego symfonizmu przygotowane do nagrania dzieła artystycznego. 

Autor Zbiór Tytuł 
Rok 

powstania 

Wiek 

autora 

Szacunkowy 

czas 

L. Lefébure-Wély  

(1817-1869) 

Meditaciones 

religiosas, op.122 

Sortie – Grand Chœur 

nr 8 
1858 41 3:00 

A. Guilmant 

(1837-1911) 
- 

Prière et Berceuse,  

op. 27 
1870 33 7:00 

N.J. Lemmens 

(1823-1881) 

Sonate I d-moll  

– Pontificale 
Marche Pontificale 1874 51 6:00 

C. Franck  

(1822-1890) 

Trois Chorales pour 

Grand-Orgue 

III Choral a-moll,  

op. 40 
1890 68 14:00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W ten sposób wyselekcjonowałem cztery utwory, które na przestrzeni 30 minut pozwoliłyby 

mi zilustrować zjawisko inspiracji płynącej z instrumentu w zakresie rozwiązywania proble-

mów wykonawczych i registracyjnych dotyczących literatury organowej francuskiego symfo-

nizmu II połowy XIX wieku. Wybrane utwory uszeregowałem następnie według daty ich skom-

ponowania otrzymując układ, który prezentuje Tabela 19. 

Opis utworów 

Poniżej omawiam szczegółowo każdą z kompozycji zarejestrowanych na płycie CD. 

L.J.A. Lefébure-Wély, Sortie Grand Chœur, op. 122 nr 8 

„Sortie Grand Chœur” w tonacji B-dur należy do zbioru „Meditaciones religiosas” op. 122 skom-

ponowanego przez Louisa-Jamesa-Alfreda Lefébure-Wély’ego w 1858 r. czyli w 41 roku życia 

kompozytora. W tym czasie nie był on już tytularnym organistą żadnego kościoła, jednakże nie-

zmiennie grał wiele koncertów i inaugurował większość oddawanych wówczas do użytku instru-

mentów Aristide’a Cavaillé-Colla. Rok przed opublikowaniem zbioru „Meditaciones religiosas” 

Lefébure-Wély – aby poświęcić się komponowaniu trzyaktowej opery komicznej „Les recru-

teurs”257 – zrezygnował ze stanowiska tytularnego organisty kościoła La Madeleine, gdzie dyspo-

nował jednym ze wspanialszych ówczesnych symfonicznych instrumentów Paryża (dyspozycję in-

strumentu z tego okresu prezentuje Tabela 7 na str. 42). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że moż-

liwości techniczne i brzmieniowe tego instrumentu stanowiły istotny element kreacji planów 

brzmieniowych dla kompozycji Lefébure-Wély’ego z omawianego zbioru. Źródła historyczne po-

dają, iż kompozytor wykonywał poszczególne utwory tego cyklu podczas swoich koncertów inau-

gurujących nowe organy. Już w 1858 r., a więc w roku wydania swego zbioru, podczas inauguracji 

instrumentu Cavaillé-Colla w paryskim kościele Saint-Louis-d’Antin, obok innych dzieł, Lefébure-

Wély wykonał „Fugę D-dur” (nr 6) oraz „Marche Funèbre” (nr 9)258. 

Tytuł utworu, Sortie (fr. Wyjście), sam w sobie determinuje jego charakter. Improwizacje 

oraz kompozycje na zakończenie uroczystych nabożeństw bywają najczęściej podniosłe, wir-

tuozowskie i dynamiczne. Tak też jest i w tym przypadku. Autor opatrzył swoje Sortie regi-

stracyjną wskazówką „Tous les jeux à Anches”, co oznacza użycie wszystkich głosów grup 

                                                 

257 Smith, Rollin, „Lefébure-Wély: Prince of Organists”, w: „The American Organist”, September 2012, ss. 62–70. 

258 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 56. 
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Anches we wszystkich sekcjach. W praktyce – prócz głosów językowych – należy użyć rów-

nież głosów labialnych umieszczonych na wiatrownicach grup Anches (zwykle jest to reszta 

głosów 4-stopowych, które nie były umieszczone w grupach Fonds i wszystkich wyżej 

brzmiących od 4-stopowych łącznie z alikwotami, kornetami i miksturami). Określenie „Tous 

les jeux à Anches” jest również jednoznaczne z użyciem wszystkich głosów dla każdego sto-

pażu występującego w grupach Fonds (tj. labialnych głosów 16’, 8’ i 4’ oraz delikatnych 

głosów języczkowych, które traktowane był przez Cavaillé-Colla jako głosy podstawowe). 

Podtytuł utworu – „Grande-Chœur” (fr. „Wielki chór”) – oznacza pełne brzmienie instru-

mentu (oczywiście bez głosów wolnowibrujących jak Voix céleste i językowego Voix huma-

ine); użycie łączników międzymanuałowych oraz łączników do klawiatury pedałowej jest 

także wymagane.  

Budowa utworu oparta jest na zasadzie kontrastu brzmienia całego instrumentu w fortissimo (sek-

cja Grand-Orgue z połączonymi pozostałymi sekcjami) oraz brzmienia sekcji Positif (wraz z po-

łączeniami wyżej umieszczonych klawiatur), przy której kompozytor umownie użył określenia 

piano; nie należy jednakże owego piano rozumieć literalnie, jako wymogu zastosowania brzmie-

nia cichego – ma być to opozycja do brzmienia pełnego instrumentu, ale realizowana przez pełną 

obsadę sekcji Positif (wraz z połączeniami wyżej umieszczonych klawiatur). Drugim – bardziej 

praktycznym – argumentem uzasadniającym takie podejście do piano Positif jest fakt, iż utwór 

na zakończenie nabożeństwa, podczas którego wierni tłumnie wychodzą z kościoła często rozpo-

czynając konwersacje i tworząc tym samym spory szum, nie powinien zawierać stosunkowo ci-

chych fragmentów, ponieważ te zginęłyby w niesprzyjającej muzyce atmosferze.  

Odnosząc powyższe zalecenia do instrumentu Cavaillé-Colla z 1846 r. w paryskim kościele 

La Madeleine, fortissimo Grand-Orgue oznaczałoby połączenie do tej klawiatury również sek-

cji Positif, Bombarde oraz Récit-expressif. Z kolei piano Positif oznaczałoby użycie połączeń 

do tej klawiatury sekcji Bombarde i Récit-expressif. Brzmienie piano Positif zastosowane 

na tamtym instrumencie, charakteryzowało się: a) brakiem mikstur oraz głosów alikwotowych, 

z których wszystkie (obie mikstury i Quinte 2 2/3’) występowały wówczas w sekcji Grand-

Orgue. Mimo to, piano Positif brzmiało silnie dzięki bogatej obsadzie głosów języczkowych 

(dwa Bombarde 16’ – z sekcji Bombarde i Récit, trzy Trompette 8’ – z sekcji Positif, Bombarde 

i Récit, trzy Clairon 4’ z sekcji Positif, Bombarde i Récit, plus delikatniejsze Musette 8’ i Bas-

son-Hautbois 8’); b) bogatą obsadą głosów labialnych 8-stopowych (Montre 8’, dwa Flûte har-

monique 8’, Flûte douce 8’, Basse 8’, Flûte traversière 8’, Viole de Gambe 8’) i 4-stopowych 

(Prestant 4’, Flûte 4’, Flûte octaviante 4’, Dulciane 4’) – w obu wysokościach o różnorodnym 
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brzmieniu (pryncypałowym, fletowym – harmonicznym i nieharmonicznym – i smyczkują-

cym); c) dodatkowo wzmocnionym brzmieniu zasadniczym przez kryty Soubasse 16’ z sekcji 

Bombarde oraz d) podkreśloną jasnością przez dwa głosy 2-stopowe – pryncypałowy Octave 2’ 

z sekcji Positif i fletowy harmoniczny Octavin 2’ z sekcji Bombarde. 

W opozycji do wyżej opisanego piano Positif, fortissimo Grand-Orgue z 1846 r. charakte-

ryzowało się dodatkowo: a) jasnością brzmienia dzięki dwóm w sumie 10-chórowym mik-

sturom (Fourniture V i Cymbale V); b) głębokością brzmienia dzięki kolejnym dwóm la-

bialnym głosom 16-stopowym (o brzmieniu pryncypałowym – Montre 16’ i smyczkującym 

– Gambe 16’) oraz c) wzmocnieniem pozostałych głosów z każdej rodziny i stopażu  (drugi 

pryncypałowy Montre 8’, drugi głos smyczkujący Gambe 8’, trzeci Flûte harmonique 8’, 

trzeci flet kryty Bourdon 8’, druga pryncypałowa Prestant 4’). Należy wspomnieć, iż forti-

ssimo Grand-Orgue używa kompozytor w połączeniu z sekcją Pédale (wraz ze wszystkimi 

kopulacjami do tej sekcji), co wydatnie podkreśla i poszerza spectrum brzmieniowe owego 

fortissimo Grand-Orgue; szczególne usługi oddaje w tym wypadku 32-stopowy Quintaton 

(nadając grawitacyjne umocowanie całego brzmienia) oraz dwa 16-stopowe głosy językowe 

(ostrzejszy w brzmieniu i silniejszy dynamicznie Bombarde oraz łagodniejszy i delikatniej-

szy Basson). Do tego otwarty głos labialny Contrebasse 16’, otwarty labialny Flûte 8’, 

smyczkująca Violoncelle 8’ oraz języczkowe Basson 16’, piąty Trompette 8’ i czwarty Cla-

iron 4’ dopełniają całości dzieła.  

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, zastosowaną przeze mnie przy nagraniu dyspozycję sym-

fonicznych organów licheńskich przedstawia Tabela 20. Różnice w stosunku do potencjalnie 

wzorcowej dyspozycji instrumentu Cavaillé-Colla z 1846 r. w paryskim kościele La Madeleine 

są następujące: 1) użycie głosów Cornet V, Nasard 2 2/3’ i Doublette 2’ z sekcji Récit, które 

miały za zadanie rozjaśnić brzmienie grupy piano Positif; nie użyłem do tego celu dość mocnej 

Fourniture IV-V z sekcji Récit, ani głosów wielochórowych z Positif, ponieważ wówczas róż-

nica między fortissimo Grand-Orgue (z połączeniami) a piano Positif (z połączeniami) byłaby 

zbyt niewielka, a jednocześnie byłoby to zbyt duże odejście od brzmienia, jakie mogło być 

zrealizowane na instrumencie Cavaillé-Colla z tego okresu twórczości (brak Mixtur w sekcjach 

manuałowych innych niż Grand-Orgue); 2) w sekcjach Grande-Orgue i Pédale nie zastosowa-

łem osobnych głosów języczkowych Clairon 4’, ponieważ Clairon harmoniczny 4’ użyty 

w sekcji Récit organów licheńskich ma wystarczającą moc, a jest on łączony do pozostałych 

sekcji; 3) z językowych głosów 16-stopowych w Positif i Récit użyłem tylko Basson 16’ 

z Récit, aby nie zaciemniać brzmienia grupy piano Positif. 
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Tabela 20. Registracja „Sortie” ze zbioru „Meditaciones religiosas” op. 122 L.-J.-A. Lefébure-

Wély’ego na organach południowych bazyliki licheńskiej. 

I. Grand-Orgue 

1. Bourdon 16’ 

2. Pryncypał 16’ 

3. Pryncypał 8’ 

4. Flet harmoniczny 8’ 

5. Gamba 8’ 

6. Kopula 8’ 

7. Dolce 8’ 

8. Flet 4’ 

9. Pryncypał 4’ 

10. Salicet 4’ 

11. Kwinta 2 2/3’ 

12. Doublette 2’ 

13. Gr.Fourniture IV 

14. Mixtura IV 

15. Fagot 16’ 

16. Trompet 8’ 

17. Obój 8’ 

III-I 

II-I 

II. Positif 

1. Flet harmoniczny 8’ 

2. Diapason 8’ 

3. Salicet 8’ 

4. Flet 4’ 

5. Pryncypał 4’ 

6. Picolo 2’ 

7. Clarinette 8’ 

III-II 

  

III. Récit-expressif  

1. Gedeckt 16’ 

2. Rurflet 8’ 

3. Flute traversière 8’ 

4. Pryncypał 8’ 

5. Gamba 8’ 

6. Flute traversière 4’ 

7. Oktawa 4’ 

8. Viola 4’ 

9. Nasard 2 2/3’ 

10. Doublette 2’ 

11. Cornet V 

12. Basson 16’ 

13. Trompet 8’ 

14. Obój 8’ 

15. Clairon harm. 4’ 

IV-III 

IV. Solo 

1. Flauto Major 8’ 

2. Keraulophon 8’ 

3. Tuba Mirabilis 8’ 

Pédale 

1. Subkontrabas 32’ 

2. Subbas 16’ 

3. Pryncypał 16’ 

4. Violonbas 16’ 

5. Flet 8’ 

6. Fletbas 8’ 

7. Oktawbas 8’ 

8. Cello 8’ 

9. Kontrabombard 32’ 

10. Bombard 16’ 

III-P 

II-P 

I-P 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Inspirowany możliwościami brzmieniowymi licheńskiego instrumentu postanowiłem odróżnić 

fragmenty solowej melodii prowadzonej w prawej ręce, którą kompozytor zaleca grać na forti-

ssimo Grand-Orgue z akompaniamentem na piano Positif; chodzi o takty 48-52, 56-60, 127-

131. Dla tych fragmentów użyłem wysokociśnieniowej sekcji Solo umieszczonej w samym 

szczycie szafy organowej i wyposażonej w donośny i charakterystyczny brzmieniowo głos ję-

zyczkowy Tuba Mirabilis 8’ z konicznymi rezonatorami o końcówkach skierowanych w stronę 

przestrzeni świątyni z podbudową szeroko menzurowanego i dwulabialnego Flauto Major 8’ 

oraz silnego i wąskomenzurowanego Keraulophon 8’; aby nadać linii melodycznej spójny dla 

pozostałych fragmentów charakter brzmieniowy sekcję tę połączyłem kopulacją do sekcji 

Récit. W nagraniu wskazane fragmenty (takty 48-52, 56-60, 127-131) realizowane były na Ma-

nuale III (tj. połączonych sekcjach Solo i Récit) z akompaniamentem na Manuale II (tj. połą-

czonych sekcjach Positif i Récit). 

Jeśli chodzi o tempo, to kompozytor określił je jako Allegro. Według wskazań metronomu 
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tempo to zawiera się – w tym wypadku dla ćwierćnuty z kropką – między 120-156 uderzeń 

na minutę. Biorąc pod uwagę ogromne wnętrze licheńskiej bazyliki (wraz z dużym pogłosem), 

dużą obsadę głosów wykorzystywanych do tego utworu (w sumie 52) oraz dużą ilość głosów 

niskobrzmiących (32’ i 16’) obniżyłem tempo do ok. 110 uderzeń na minutę, by zapewnić czy-

telność przebiegów melodycznych i uniknąć wrażenia zapędzenia. Zachowane na przestrzeni 

całego utworu trójdzielne metrum 6/8 nadaje całości śpiewności i charakteru tanecznego, 

a w powiązaniu z durową tonacją – tworzy wrażenie lekkości i radości. 

Ufam, że zaprezentowana przeze mnie interpretacja – wykorzytsująca registrację będącą kom-

promisem pomiędzy estetyką ówczesnego instrumentu Cavaillé-Colla w kościele La Madeleine 

a paletą brzmieniową organów licheńskich – oddaje charakter utworu Lefébure-Wély’ego 

oraz jest zgodna ze stylem wykonawczym tego organisty. 

A. Guilmant, Prière et Berceuse, op. 27 

Utwór „Prière et Berceuse” (fr. „Modlitwa i Kołysanka”) op. 27 w tonacji As-dur, którego 

twórcą jest Félix-Alexandre-Amédée Guilmant (1837-1911), skomponowany został w 1870 r. 

w 33 roku życia kompozytora i dedykowany żonie barona Philippe de Bourgoing (1827-1882) 

– Madamme Anne Dollfus (ur. 1837). Guilmant nie był wtedy jeszcze organistą paryskiego 

kościoła La Trinité. Pierwsza publikacja organowej wersji „Prière et Berceuse” na trzymanua-

łowy instrument z klawiaturą pedałową miała miejsce w 1892 r. w wydawnictwie Schott 

& Söhne. Utwór został przez kompozytora opracowany również na instrumenty salonowe i do-

mowe, tj. fisharmonię i na fortepian, co było podyktowane względami ekonomicznymi – więcej 

nabywców (a tym samym dochodów autorowi i wydawcy) mogły przysporzyć te wersje niż 

wersja organowa. Do nagrania użyłem organowej wersji utworu wydanej ponownie przez 

Schott & Söhne w 1912 r. z uwagami edytorskimi dra A.E. Hulla. 

Utwór zbudowany jest w formie ABA1, gdzie skrajne ogniwa stanowi prowadzona w parzystym 

metrum (głównie 4/4 z jednotaktową zmianą na 2/4 pod koniec ostatniej części) w szerokim 

tempie Lento tytułowa Modlitwa, natomiast część środkową w trójdzielnym metrum (6/8) 

i nieco ożywionym tempie Andantino – tytułowa Kołysanka. Kompozytor, jak to miał w zwy-

czaju259, bardzo dokładnie określił registrację całego utworu – zarówno na jego początku, jak 

i w trakcie jego przebiegu. Odautorskie registracyjne zalecenie wykonania Modlitwy sugerują 

                                                 

259 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 196. 
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użycie następujących głosów: 1) w sekcji Récit wolnowibrującego Voix céleste, który – gdy 

jest jednochórowy – swój oryginalny charakter ujawnia dopiero wraz ze smyczkującą 

Gambą 8’; to delikatne eteryczne brzmienie w połączeniu ze spokojnym tempem jest wprowa-

dza słuchaczy w nastrój modlitewny; 2) w sekcji Positif – Flûte harmonique 8’ lub Bourdon 8’; 

3) w sekcji Grand-Orgue – ośmiostopowych Flûte harmonique i Bourdon, które w połączeniu 

ze sobą dają barwę stosunkowo ciemną, lecz intensywną i wyraźną – głosy te w organach Ca-

vaillé-Colla używane były zwyczajowo razem; 4) natomiast w sekcji Pédale – dla zbudowania 

wyraźnej podstawy basowej – krytych drewnianych głosów Soubasse 16’ i Bourdon 8’. Kom-

pozytor zaleca również połączenie sekcji Positif do Grand-Orgue, co pozwala – mimo podobnej 

charakterystyki obsady brzmieniowej obu sekcji – na zmiany dynamiczne przy zmianie manu-

ałów pomiędzy samodzielną sekcją Positif a Grand-Orgue w połączeniu z Positif. 

Na instrumencie licheńskim można z powodzeniem odtworzyć założenia brzmieniowe kompozy-

tora. W sekcji Récit dysponujemy wolnowibrującym głosem Voix céleste i smyczkującą Gambą 

8’; zestaw ten – aby nadać więcej głębi potrzebnej w tak wielkim wnętrzu licheńskiej bazyliki – 

rozbudowałem o delikatny w brzmieniu Flûte traversière 8’; ten labialny głos nie zdominował jed-

nakże charakterystycznego smyczkującego charakteru dwóch chórów wąskomenzurowych głosów 

metalowych, które nadal dominują brzmienie tak obsadzonej sekcji Récit. W sekcji Positif – zgod-

nie z zaleceniem kompozytora – dysponujemy metalowym labialnym głosem Flûte harmonique 8’. 

W sekcji Grand-Orgue mamy Flûte harmonique 8’, natomiast Bourdon 8’ możemy zastąpić deli-

katnym fletowym krytym głosem Copula 8’; co prawda nie ma on charakterystyki francuskiego 

Bourdonu 8’, lecz w połączeniu z otwartym Flûte harmonique 8’ wydatnie spełnia rolę poszerzenia 

i pogłębienia spektrum brzmieniowego takiego zestawu. W sekcji Pédale użyłem zalecanego drew-

nianego labialnego Soubasse 16’, jednakże w miejsce sugerowanego Bourdon 8’ użyłem otwartego 

i delikatniejszego w brzmieniu Fletu 8’, ponieważ licheński kryty Fletbas 8’ w połączeniu z Soub-

asse 16’ dawał brzmienie zbyt suche i pozbawione swoistego charakteru. Na tak zaregistrowanym 

instrumencie, używając szafy ekspresyjnej – można w pełni oddać charakter modlitewnej zadumy 

zawarty w 14 pierwszych taktach utworu. W takcie 15, na tle akompaniamentu granego na sekcji 

Positif, należy – zgodnie z intencją kompozytora – przerejestrować sekcję Récit usuwając Voix 

céleste i Gambę, a w to miejsce wprowadzając ośmiostopowy delikatny głos językowy – Clarinette 

lub Hautbois – wzbogacony o fletowe brzmienie Cor de nuit 8’. Mając do wyboru Clarinette 8’ 

w sekcji Positif i chcąc zachować możliwość realizacji dynamicznych zmian za pomocą szafy eks-

presyjnej wybrałem z tych dwóch sugestii głos Obój 8’ z sekcji Récit, natomiast w miejsce sugero-

wanego Cor de nuit 8’ zastosowałem metalowy Rurflet 8’ oraz delikatny, choć dodający śpiewności 

i jasności w wysokich rejestrach, Flute traversière 8’. Na tej registracji wykonałem takty 16-44 
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Kołysanki. W takcie 44 – zgodnie z zaleceniem kompozytora – dodałem do sekcji Positif smycz-

kujący wąskomenzurowy Salicet 8’, który nadał charakteru kolejnemu fragmentowi w nieco oży-

wionym tempie Piu mosso, a do sekcji Pédale – drewniany kryty Fletbas 8’, aby dostosować wolu-

men brzmieniowy do lekko zwiększonego wolumenu sekcji Positif. W takcie 48 narracja przenosi 

się na sekcję Grand-Orgue, stąd – dla zbalansowania brzmienia – następuje dodanie połączenia 

Grande-Orgue/Pédale. W takcie 52 do sekcji Positif dodałem otwarty metalowy Flet 4’, który nadał 

klarowności brzmieniu w kolejnych taktach z jeszcze bardziej ożywianym tempem (animando). 

W takcie 57 dodałem do sekcji Grand-Orgue smyczkującą wąskomenzurową Gambę 8’; w takcie 

60 – smyczkujący (dla odróżnienia od dodanego wcześniej fletowego głosu 4-stopowego) Salicet 

4’ z Grand-Orgue, a w takcie 62 smyczkujący głos Dolce 8’ (kompozytor wskazuje tutaj również 

Gambę). W takcie 64 Gamba 8’ z Grand-Orgue została wyłączona i w takiej registracji nastąpiło 

jednogłosowe melodyczne przygotowanie do powrotu do pierwotnego wolniejszego tempa Koły-

sanki. Tym razem temat grany jest na sekcji Positif w artykulacji legato (akompaniament realizo-

wany jest na tej samej sekcji w artykulacji staccato), natomiast wyposażona w Hautbois oraz 8-

stopowe flety (Rurflet oraz Flute traversière) sekcja Récit realizuje kontrapunkt w rejestrze tenoro-

wym. Podwójna partia pedału w tym fragmencie wymusiła wyłączenie z sekcji Pédale krytego Flet-

basu 8’, aby brzmienie tej partii nie było zbyt intensywne w stosunku do partii manuałowych oraz, 

aby w przypadku interwału kwinty nie była ona zbyt dominująca. W ostatnich taktach tej części 

(76-77) następuje powrót do charakteru wyrazowego i pewnej paraleli registracyjnej pierwotnej 

Modlitwy. Tym razem w miejsce wolnowibrującego Voix céleste (z Gambą) kompozytor zaleca 

użycie – w prawie zupełnie zamkniętej szafie ekspresyjnej – języczkowej Voix humaine wraz z tre-

molo. W nagraniu zrealizowałem ten zamysł kompozytora, zostawiając – po usunięciu Hautbois – 

oba flety 8’, które wraz z tremolującym głosem Voix humaine nadały brzmieniu tej części głębo-

kości i łagodności. Wolne tempo Lento oraz długie wartości nut w siedmiu ostatnich taktach po-

zwalają zachwycić się pięknem tego charakterystycznego zestawu wolnowibrującego brzmienia. 

Całkowite zamknięcie szafy ekspresyjnej – sugerowane przez określenie pianissimo possibile – 

wzmaga nastrój eteryczności, natomiast dodanie dla ostatniej kadencji do sekcji Pédale krytego 

Fletbasu 8’ wzmacnia basową podstawę tego kończącego utwór zwrotu harmonicznego. 

N. Lemmens, Marche Pontificale 

„Marche Pontificale” w tempie Maestoso i metrum czterodzielnym to trzecia część „Sonaty I 

d-moll – Pontyfikalnej” skomponowanej w 1874 r. przez 51-letniego Jacquesa-Nicolasa Lem-

mensa. Pierwsza publikacja tej sonaty miała miejsce, wraz z „Sonatą II e-moll – O Filii” oraz 

„Sonatą III a-moll – Paschalną”, w 1875 r. w londyńskim wydawnictwie „Novello, Ewer 
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& Co.”. „Sonata I d-moll – Pontyfikalna” składa się z czterech części: 1. Allegro moderato, 

2. Adagio, 3. Marche Pontificale, 4. Fuga Fanfare. W nagraniu wykorzystywałem nuty z tego 

właśnie pierwszego wydania. 

Przed szczegółową analizą tego utworu należy poznać kontekst biograficzny Lemmensa doty-

czący tego okresu. Na lata 1869-1878 przypada londyński okres życia kompozytora, który 

po rezygnacji z pracy w Brukselskim Konserwatorium, a przed ustanowieniem w 1878 r. swojej 

„École de musique religieuse” (fr. „Szkoły muzyki religijnej”) w belgijskim Mechelen, rozwijał 

swoją karierę (wraz z żoną, sopranistką) w Anglii, gdzie miał okazję praktycznie zapoznać się 

z osiągnięciami angielskiego budownictwa organowego. Z tego faktu wynika publikacja owych 

sonat w londyńskim wydawnictwie i użycie angielskiej nomenklatury jeśli chodzi o sekcje or-

ganów (Great, Choir, Swell). Wiemy, iż autor osobiście wykonał tę sonatę m.in. podczas kon-

certu swoich własnych dzieł w pałacu Trocadéro 16 września 1878 r. (prawdopodobnie w dro-

dze powrotnej z Londynu do Belgii)260. Znamy również sugestie, jakie Lemmens po koncertach 

na instrumencie Cavaillé-Colla w Sheffield zalecał organmistrzowi w kontekście budowy or-

ganów w Trocadéro. W liście do Cavaillé-Colla wychwalał to dzieło, jednakże sugerował elek-

tryfikację traktury registracyjnej, co ułatwiłoby wzorem organów angielskich możliwość zmian 

registracyjnych oraz zastosowanie wielkich fletów intonowanych na wzór angielski, co dałoby 

moc i nieporównywalną z innymi fletami siłę dźwięku, a ta w wielkiej przestrzeni sali Troca-

déro byłaby niezbędna261. 

W nagraniu, dla początkowego forte Great i piano Swell (takty 1-32) użyłem registracji, którą 

przedstawia Tabela 21 (s. 125). Do cech charakterystycznych tej registracji należy: 1) mocno 

obsadzona sekcja Great (Grand-Orgue) zawierająca brzmienie od 16-stopowego (głosy labialne 

i języczkowe), przez występujące we wszystkich odmianach brzmienie 8- i 4-stopowe (pryn-

cypały, flety harmoniczne, flety otwarte, flety kryte, głosy smyczkujące, języczkowe), alikwoty 

w postaci chóru kwintowego 2 2/3’ (pryncypałowy i fletowy), 2-stopowe brzmienie pryncypa-

łowe oraz dwie nisko brzmiące mikstury w sumie o ośmiu chórach; forte Great nie jest brzmie-

niem najmocniejszym użytym w tym utworze ze względu na fortissimo, które kompozytor 

wskazuje dla odcinków w taktach 58-77, 104-122 i tutti (od taktu 139 do końca); 2) sekcja 

pedałowa dopełniająca od dołu brzmienie forte Great szczególnie poprzez 32-stopowy otwarty 

                                                 

260 Ibidem, s. 95. 

261 Alexis Georges, „Aristide Cavaillé-Coll et ses amis Belges”, w: „Mélanges Ernest Closson”, Société Belge 

de Musicologie, Bruxelles, 1948. Za: Ebrecht Ronald, „Cavaillé-Coll’s Monumental Organ Project for Saint Pe-

ter’s, Rome. Bigger Than Them All”, Lanham et al., Lexington Books, USA, 2013, s. 78. 
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labialny Subkontrabas o brzmieniu pryncypałowym, cztery głosy 16-stopowe (labialne 

o brzmieniu pryncypałowym, fletowym krytym i smyczkującym oraz języczkowy); 3) poprzez 

wzmocnienie sekcji pedałowej głosami Trompet 8’ i Clairon 4’ nadanie linii wyraźnego cha-

rakteru; 4) sekcja Swell (Récit) o labialnym charakterze głosów od 8’ do 2’ z dominantą w po-

staci językowego Trompetu harmonicznego 8’.  

Tabela 21. Registracja 32 początkowych taktów „Marche Pontificale”, trzeciej części „Sonate I – 

Pontificale” N. Lemmensa na organach południowych bazyliki licheńskiej. 

I. Grand-Orgue 

1. Bourdon 16’ 

2. Pryncypał 8’ 

3. Flet harmoniczny 8’ 

4. Gamba 8’ 

5. Kopula 8’ 

6. Dolce 8’ 

7. Flet 4’ 

8. Pryncypał 4’ 

9. Salicet 4’ 

10. Kwinta 2 2/3’ 

11. Doublette 2’ 

12. Gr.Fourniture IV 

13. Mixtura IV 

14. Fagot 16’ 

15. Trompet 8’ 

III-I 

II-I 

II. Positif 

1. Flet harmoniczny 8’ 

2. Diapason 8’ 

3. Salicionał 8’ 

4. Flet 4’ 

5. Pryncypał 4’ 

III-II 

  

III. Récit-expressif  

1. Rurflet 8’ 

2. Flute traversière 8’ 

3. Pryncypał 8’ 

4. Gamba 8’ 

5. Flute traversière 4’ 

6. Oktawa 4’ 

7. Viola 4’ 

8. Nasard 2 2/3’ 

9. Doublette 2’ 

10. Trompet 8’ 

 

Pédale 

1. Subkontrabas 32’ 

2. Subbas 16’ 

3. Pryncypał 16’ 

4. Violonbas 16’ 

5. Flet 8’ 

6. Fletbas 8’ 

7. Oktawbas 8’ 

8. Cello 8’ 

9. Bombard 16’ 

10. Trompet 8’ 

11. Clairon 4’ 

III-P 

II-P 

I-P 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pierwszą zmianę registracji, mimo braku wskazań kompozytora, wprowadziłem dla taktów 33-

57; chciałem w ten sposób uzyskać brzmienie mniej intensywne i nie tak ostre, jak w przebiegu 

dotychczasowym. Aby uzyskać taki efekt zredukowałem: 1) z sekcji Great Fagot 16’, Trom-

pet 8’, obie Mixtury; 2) z sekcji pedałowej Subkontrabas 32’ oraz wszystkie głosy języczkowe; 

3) z sekcji Swell – Trompet 8’. Sekcja Choir pozostała bez zmian registracyjnych w stosunku 

do dyspozycji pierwotnej. Druga zmiana registracyjna nastąpiła w takcie 58, a jej celem była 

realizacja kompozytorskiego zalecenia fortissimo, co osiągnąłem poprzez powrót do registracji 

pierwotnej oraz wzbogacenie jej poprzez dodanie do sekcji Swell baterii głosów języczkowych 

(Basson 16’, Trompet 8’, Clairon harmoniczny 4’) oraz ukoronowanie jej brzmienia poprzez 
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Cornet V nadający całości okrągłości i podkreślający wyższe rejestry, a także błyskotliwą fran-

cuską Fourniture IV-V, która rozjaśniła koloryt i zagęściła fakturę. Dzięki tym zmianom, na-

stępujący od taktu 66 nowy temat muzyczny oparty na progresji, a szczególnie dialogujące 

zmiany manuałów (Great/Swell) w taktach 70-74 zabrzmiały w sposób bardziej podkreślony 

i czytelny. Zastosowana dyspozycja doprowadziła przebieg muzyczny do taktu 77, w którym – 

w brzmieniu pianissimo Choir z dołączoną sekcją Swell – rozpoczyna się środkowy fragment 

Marsza, manuałowe Trio, który brzmi w registracji, którą przedstawia Tabela 22.  

Tabela 22. Registracja fragmentu Trio i łącznika (takty 77-103) w „Marche Pontificale” trzeciej części 

„Sonate I – Pontificale” N. Lemmensa na organach południowych bazyliki licheńskiej. 

I. Grand-Orgue 

1. Pryncypał 8’ 

2. Flet harmoniczny 8’ 

3. Gamba 8’ 

4. Kopula 8’ 

5. Dolce 8’ 

6. Flet 4’ 

7. Pryncypał 4’ 

8. Salicet 4’ 

III-I 

II-I 

II. Positif 

1. Flet harmoniczny 8’ 

2. Diapason 8’ 

3. Salicet 8’ 

4. Pryncypał 4’ 

III-II 

  

III. Récit-expressif  

1. Rurflet 8’ 

2. Flute traversière 8’ 

3. Pryncypał 8’ 

4. Gamba 8’ 

5. Flute traversière 4’ 

6. Oktawa 4’ 

7. Viola 4’ 

8. Nasard 2 2/3’ 

9. Doublette 2’ 

10. Basson 16’ 

11. Obój 8’ 

Pédale 

1. Subbas 16’ 

2. Violonbas 16’ 

3. Flet 8’ 

4. Fletbas 8’ 

5. Cello 8’ 

III-P 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Trio utrzymane jest w tonacji B-dur i moduluje do paralelnej tonacji g-moll. Kończy się ono 

w takcie 92, a w dalszym przebiegu – do taktu 103 – kompozytor wprowadza łącznik również 

realizowany tylko na klawiaturach ręcznych. Zastosowana tu dyspozycja (z dobrze słyszal-

nym brzmieniem delikatnych i charakterystycznych głosów języczkowych Obój 8’ i Basson 

16’) opiera się na dominującym brzmieniu sekcji Swell, której szafa ekspresyjna odgrywa 

istotną rolę w realizacji niuansów dynamicznych łącznika, szczególnie przy dialogowaniu 

motywów między sekcjami Swell, Great i Choir w taktach 92-96 (stąd zastosowanie dwóch 

chórów języczkowych, 16- i 8-stopowych, aby ruchy szafą ekspresyjną były bardziej sły-

szalne i nadawały istotnej zmiany kolorytu całości: zamknięta szafa to dominacja głosów la-

bialnych z sekcji Choir; otwarta szafa to dominacja języków i wyższych głosów labialnych  

z sekcji Swell). W dwóch ostatnich taktach łącznika (102 i 103) Lemmens zaleca crescendo, 

w czasie którego narracja prowadzi do powrotu tematu głównego. W związku z faktem, iż po-

tencjał brzmieniowy szafy ekspresyjnej sekcji Swell został już do tego momentu wyczerpany 
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(szafa w pełni otwarta), natomiast instrument inspiruje do wykorzystania narastającej grada-

cji, postanowiłem zrealizować zalecane crescendo poprzez stopniowe dodawanie registrów 

przy każdym z czterech powtórzeń motywu zmniejszającego się interwału od dźwięku a (tj. e-

f-fis-g), co jednocześnie jest modulacją do głównej tonacji utworu D-dur. Wspomniane cre-

scendo składające się z trzech stopni, które zrealizowałem za pomocą kombinacji zapisanych 

w pamięci Setzer, zbudowałem następująco:  

1. w pierwszym stopniu narastania, który wprowadziłem po pierwszej ćwierćnucie taktu 

102, dodałem w sekcji Great: drewniany kryty Bourdon 16’ oraz pryncypałowe Kwintę 

2 2/3’ i Doublette 2’; w sekcji pedałowej – łączniki Great/Pedal, Choir/Pedal;  

2. w drugim stopniu narastania, który wprowadziłem po trzeciej ćwierćnucie taktu 102, 

dodałem w sekcji Great czterochórową Grande Fourniture, a w sekcji Swell – Cornet V 

i Trompet 8’;  

3. w trzecim stopniu narastania, który wprowadziłem po pierwszej ćwierćnucie taktu 103, 

dodałem w sekcji Swell: drewniany kryty Bourdon 16, Fourniture IV-V i Clairon har-

monique 4’.  

W ten sposób pod koniec taktu 103, gdy triole prowadzą melodycznie do wejścia  głównego 

tematu Marszu (tj. części A1 kompozycji), mogłem wprowadzić dyspozycję fortissimo – ana-

logiczną do tej zastosowanej wcześniej w takcie 58. Tak zbudowane brzmienie wykorzysta-

łem do przeprowadzenia dalszych taktów, łącznie z nowym pomysłem harmonicznym w tak-

cie 116, który przygotowuje przebieg utworu do progresji w taktach 118 i 119, następnie 

do kulminacji na pierwszej ćwierćnucie taktu 120 i jej rozładowywania. Takt 122, gdy ocze-

kujemy finalnego rozwiązania napięcia na tonice, wprowadza za pomocą szafy ekspresyjnej 

diminuendo i – po zmianie registracyjnej zrealizowanej przed półnutą w lewej ręce – delikat-

nie brzmiącą fletami codę w dynamice piano. Zastosowana tutaj dyspozycja opiera się o na-

stępujące głosy: 1) w sekcji Great: Flet harmoniczny 8’, smyczkujący Dolce 8’, drewniana 

i kryta fletowa Copula 8’, Flet 4’; 2) w sekcji Swell: Rurflet 8’, Flute traversière 8’, (fletowy) 

Pryncypał 8’, Flute traversière 4’ i dla podkreślenia linii melodycznych również Oktawa 4’; 

3) w sekcji Pedal: Subbas 16’, Fletbas 8’, Flet 8’, łącznik Swell/Pedal. Coda składa się z prze-

prowadzenia nowego ośmiotaktowego tematu najpierw w głosie najniższym realizowanym 

z klawiaturze pedałowej (takty od 123, łącznie z przedtaktem, do 130), a następnie w sopra-

nie (takty od 131, łącznie z przedtaktem, do 137). Przeprowadzeniu tematu w Pedale towa-

rzyszą stałe nuty realizowane w lewej ręce na klawiaturze Swell oraz kontrapunktujące dwie 

melodie prowadzone na klawiaturze Great. Natomiast drugiemu przeprowadzeniu tematu 
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(w tej samej tonacji toniki) w sopranie na sekcji Great towarzyszy triolowy akompaniament 

lewej ręki, który zagęszcza fakturę i wypełnia środkowe rejestry rozłożonymi akordami, któ-

rych podstawa wskazywana jest przez najniższy głos pedałowy. Na zasadzie analogii 

do pierwszego fragmentu cody, nuty stałe w drugim fragmencie cody realizowane są przez 

drugi, wyższy głos pedałowy. W takcie 138, poprzez motyw fanfarowy i przy jego powtórze-

niu zagęszczony rytm poprzez triole, kompozytor wprowadza crescendo, które zrealizowałem 

– analogicznie jak w taktach 102 i 103 – za pomocą dodawania głosów zapisanych w pamięci 

Setzer aż do dynamiki fortissimo. W tym miejscu kompozytor wprowadza czołowy motyw 

tematu głównego Marsza, którego jednak nie rozwija dalej, a prowadzi bezpośrednio do fi-

nalnej już kadencji i zakończenia. Ostatnie fortissimo, opatrzone dodatkowym określeniem 

tutti, w zamyśle kompozytora ma podkreślić zakończenie utworu; nie zrealizowałem  go do-

słownie, tzn. nie użyłem pełnego brzmienia instrumentu, gdyż uznałem, iż byłoby ono zbyt 

agresywne w stosunku do poprzednio prowadzonych fragmentów w dynamikach forte i for-

tissimo. Zastosowane przeze mnie tutti dla tego zakończenia opiera się na brzmieniu fortis-

simo z taktu 58, które wzbogaciłem o baterię głosów języczkowych sekcji Great (tj. Bom-

barde 16’, Trompet 8’ i Clairon 4’) i sekcji Pedal (32’, 16’) oraz Plein Jeu V z sekcji Choir. 

Jeśli chodzi o tempo, kompozytor zaleca Maestoso z metronomicznym oznaczeniem 

dla ćwierćnuty 108 uderzeń na minutę, co odpowiada określeniu Andante moderato. W moim 

wykonaniu zachowałem te wskazówki bez większych odstępstw, gdyż marszowy rytm i dość 

rozbudowane piony harmoniczne – momentami dochodzące nawet do 10 głosów – nadają 

i podkreślają wyraźny puls całemu utworowi. Mimo dużego pogłosu w licheńskiej bazylice 

wskazane tempo wydaje się tu właściwe i optymalne. 

C. Franck, III Choral a-moll, op. 40 

Trzeci Chorał w tonacji a-moll op. 40 ze zbioru „Trois Chorals pour Grand Orgue” to ostatni 

utwór Césara-Auguste’a Francka. Finalne poprawki do tego Chorału kompozytor naniósł 

30 września 1890 r., a niewiele ponad miesiąc później, 8 listopada, zmarł na skutek obrażeń, 

jakich doznał wcześniej w samochodowym wypadku, któremu uległ w Paryżu. Z relacji 

uczniów, tj. Louisa Vierne’a, Guillaume’a Lekeu i Charlesa Tournemire’a wiadomo, 

że Franck prezentował im ten Chorał (wraz z pozostałymi dwoma) na pianinie podczas pry-

watnych lekcji w swoim domu; kompozytor grał wówczas partie manuałowe, a Lekeu grał 

partię pedałową. Z relacji Vincenta d’Indy wiemy, że marzeniem Francka było dostanie się – 

mimo słabego już stanu zdrowia – do organów Sainte-Clotilde celem opisania szczegółów 

odpowiedniej registracji dla swoich trzech ostatnich opusów. Marzenie to nie zostało jednak 
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zrealizowane, a jedynie ogólne szkice założeń registracyjnych zanotowane przez kompozy-

tora zostały uzupełnione i opracowane do druku przez Eugène Gigout i opublikowane przez 

firmę „A. Durand & Cie Editeurs” w 1891 r. już po śmierci Francka. We wspomnianym wy-

daniu III Choral a-moll jest zadedykowany uczniowi kompozytora, Augustowi Holmesowi, 

jednakże głębsza analiza źródeł wskazuje, że ta dedykacja nie jest pewna i możliwe, iż kom-

pozytor zadedykował ten Chorał Eugène’owi Gigout. Do chwili obecnej, za najbardziej wia-

rygodne źródła zapisu utworu, uznaje się – oprócz wspomnianego pierwszego wydania przez 

Durand’a, również wydania opracowane w 1942 r. przez Josepha Bonneta (wydane w 1948 

r.) oraz dwukrotne opracowanie z 1956 i 1973 r. przez Maurice’a Duruflé (1902-1986)262. 

Przy nagraniu tego dzieła korzystałem z pierwszego wydania utworu z 1891 r. przez firmę 

„A. Durand & Cie Editeurs”. 

Chorał a-moll otwiera szereg toccatowych w charakterze, fortissimo w dynamice i w tempie 

Quasi allegro figuracji, które kończą się niedopowiedzianym zawieszeniem narracji 

na zmniejszonych akordach, po których następuje w tempie (piu) Largamente budowanie 

konstrukcji kolejnego akordu zmniejszonego i ponowne zawieszenie narracji bez rozwiązania 

napięcia harmonicznego. Wskazana przez edytora (kompozytora?) registracja w języku fran-

cuskim sugeruje użycie następującej dyspozycji: „Jeux de Fonds et Jeux d’Anches de 8’ 

à tous les claviers. Claviers accouplés. Pédale: Jeux de Fonds et Jeux d’Anches de 16’ et 8’. 

Tirasse G.O.” (8-stopowe głosy grup podstawowych i języczkowych we wszystkich klawia-

turach ręcznych; połączenie wszystkich manuałów, natomiast w sekcji Pédale użycie 16- i 8-

stopowych głosów grupy podstawowej i językowej oraz połączenie sekcji Grand-Orgue 

do sekcji Pédale). Tuż obok, podając registrację w języku angielskim, edytor sugeruje doda-

nie do sekcji Pédale również połączeń Positif i Récit; to pierwsza z szeregu nieścisłości w za-

kresie zalecanej registracji.  

Literatura związana z interpretacją Chorału a-moll Francka jest bogata i analizuje wiele kon-

tekstów (organy Sainte-Clotilde, inne organy, na których grał Franck podczas inauguracji lub 

koncertów, np. instrument w pałacu Trocadéro), wobec których wskazane w wydaniu sugestie 

registracyjne są mniej lub bardziej zasadne. Nie chcąc tutaj powtarzać tych skąd inąd interesu-

jących rozważań skupię się na rozwiązaniach, jakie zastosowałem w nagraniu, a które wynikały 

z inspiracji możliwościami symfonicznych organów bazyliki licheńskiej.  

                                                 

262 Smith Rollin, „Playing the Organ Works of César Franck”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1997, ss. 209-210. 
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Tabela 23. Początkowa registracja „III Chorału a-moll” op. 40 C. Francka na organach południo-

wych bazyliki licheńskiej. 

I. Grand-Orgue 

1. Pryncypał 8’ 

2. Flet harmoniczny 8’ 

3. Gamba 8’ 

4. Kopula 8’ 

5. Dolce 8’ 

6. Flet 4’ 

7. Pryncypał 4’ 

8. Salicet 4’ 

9. Trompet 8’ 

10. Obój 8’ 

III-I 

II-I 

II. Positif 

1. Flet harmoniczny 8’ 

2. Diapason 8’ 

3. Salicet 8’ 

4. Cromorne 8’ 

III-II 

  

III. Récit-expressif  

1. Rurflet 8’ 

2. Flute traversière 8’ 

3. Pryncypał 8’ 

4. Gamba 8’ 

5. Flute traversière 4’ 

6. Oktawa 4’ 

7. Viola 4’ 

8. Nasard 2 2/3’ 

9. Doublette 2’ 

10. Trompet 8’ 

11. Obój 8’ 

 

Pédale 

1. Subbas 16’ 

2. Pryncypał 16’ 

3. Violonbas 16’ 

4. Flet 8’ 

5. Fletbas 8’ 

6. Cello 8’ 

7. Bombard 16’ 

III-P 

Źródło: Opracowanie własne. 

Registrację, jaką zastosowałem dla początkowych 25 taktów dzieła przedstawia Tabela 23. Re-

gistracja ta jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy zaleceniami registracyjnymi wskaza-

nymi przez edytorów wydania A. Durand & Cie, które następnie były powielane i ewentualnie 

dookreślane przez kolejnych wydawców oraz inspiracjami płynącymi z licheńskiego instru-

mentu i wnętrza, w jakim został on zbudowany. Przede wszystkim – mimo, iż licheńskie organy 

dają znacznie więcej możliwości – uznałem za generalnie zasadne, iż dominanta brzmieniowa 

w postaci 8-stopowych głosów językowych we wszystkich sekcjach na podbudowie głosów 

podstawowych o wysokościach 8 i 4 stóp jest wystarczająca dla podkreślenia charakteru i kom-

pozytorskich intencji autora. Wzbogaciłem ją jedynie, dla nadania wyrazistości przebiegom 

w niższych partiach skali oraz swego rodzaju błysku w wyższych partiach skali, o pryncypa-

łową Doublette 2’ i fletowy Nasard 2 2/3’ z sekcji Récit. Zdecydowałem się również na użycie 

4-stopowych labialnych głosów w Grand-Orgue i Récit dla podkreślenia pierwszego tonu har-

monicznego głosów 8-stopowych. Lekkiemu retuszowi w zakresie registracji poddałem partię 

Pédale: przede wszystkim, podstawowej barwy tej sekcji nadają połączone głosy z sekcji Récit 

oraz registry należące do sekcji Pédale. Wyeliminowałem zatem z sekcji Pédale głos Trom-

pette 8’, jako zbyt intensywny w stosunku do dość skromnej registracji manuałów, a także po-

łączenia Positif i Grand-Orgue do Pédale, jako powodujące zbyt dużą dysproporcję brzmie-

niową między (zbyt głośną wówczas) sekcją Pédale a sekcją Grand-Orgue (z połączeniami). 

Określenie dynamiki fortissimo potraktowałem bardziej jako wskazówkę do zagrania tej części 

z otwartą szafą ekspresyjną niż jako określenie registracji.  
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Instrumenty, które powstawały na bazie organów Cavaillé-Colla (jako rozbudowywane 

lub przebudowywane) bądź zostały zbudowane od podstaw w estetyce symfonicznej, ale z róż-

nego typu „dodatkami” – a do takich należy zaliczyć instrumentarium licheńskie – inspirują 

wykonawcę do innego, bogatszego zaregistrowania tej części Chorału. Mianowicie, do zasto-

sowania pełnego brzmienia głosów zasadniczych (labialnych 16’, 8’, 4’), rozbudowanych ze-

stawów głosów kombinowanych (alikwotów, kornetów, mikstur), a nawet szerszego zastoso-

wania głosów języczkowych – prócz zalecanych 8’ – również 16’ i 4’. Tego typu registracja 

nadałaby początkowi utworu niezwykłej żywiołowości i potęgi, która – w przypadku wielkiego 

wnętrza, z jakim mamy do czynienia w licheńskiej bazylice – miałaby swoje uzasadnienie. 

Mimo, iż tego typu podejście było niezwykle kuszące i wpisywałoby się w tematykę niniejszej 

rozprawy, postanowiłem zachować możliwie klasyczny charakter registracji tego dzieła – 

z drobnymi i uzasadnionymi wcześniej odstępstwami. 

Jeśli chodzi o tempo tej początkowej części dzieła określone przez kompozytora jako Quasi al-

legro, to – mimo, że wzorcowe nagrania uczniów Francka oscylują tutaj dla ćwierćnuty wokół 

105 uderzeń na minutę (np. Bonnet 96, Dupré 100, Marchal 108, Duruflé 108, Langlais 108, 

Tournemire 112)263 – uznałem, że dla tego specyficznego wnętrza optymalnym tempem będzie 

około 90 uderzeń na minutę. Przy zastosowanej registracji i przy takim tempie wszystkie prze-

biegi są czytelne nie tworząc w nagraniu zbitek brzmieniowych zamazujących klarowność nar-

racji. Co ciekawe, słuchając nagrania można odnieść wrażenie, iż nawet to porównywalnie wol-

niejsze od wzorcowych tempo może być odbierane jeszcze jako zbyt szybkie. 

Pierwsza zmiana charakteru w przebiegu utworu, polegająca na przygotowaniu do prezentacji 

melodii chorału w taktach 30-47, następuje w taktach 26-30: dynamika się uspakaja i łagodnieje 

(sugerowane diminuendo), przebieg poważnieje (sugerowane ritardando) i nabiera bardziej 

głębokiej barwy (sugerowane „ajoutez jeux de Fonds de 16’, ôtez Anches G.O.”); diminuendo 

zrealizowane poprzez zmiany registrów oraz zamykanie szafy sekcji Récit-expressif podkreśla 

ów charakter. Wskazówkę z taktu 26 „ajoutez jeux de Fonds de 16’, ôtez Anches G.O.” zreali-

zowałem literalnie poprzez dodanie do sekcji Grand-Orgue 16-stopowych Pryncypału i Bour-

donu oraz redukcję w tej sekcji głosów języczkowych w postaci Trompette 8’ i Obój 8’. Zale-

cenie od taktu 28 „ôtez Anches Positif” również zrealizowałem literalnie poprzez redukcję gło-

sów języczkowych z tej sekcji (w tym wypadku był to tylko Cromorne 8’). Przed ekspozycją 

tematu chorału – zgodnie ze wskazówką edytorską – zredukowałem głosy 16-stopowe w sekcji 

                                                 

263 Smith Rollin, „Playing the Organ Works of César Franck”, Pendragon Press, Stuyvesant (NY) 1997, s. 250. 
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Grand-Orgue oraz – czego edytor nie wskazał – również Bombarde 16’ z sekcji Pédale, aby nie 

dominował on spokojniejszego brzmienia toccatowych przebiegów realizowanych na sekcji 

Positif (z połączoną do niej sekcją Récit-expressif), które pojawiają się od taktu 48 do 56 oraz 

od taktu 80 do 96. Zmiany dynamiczne wskazane w przebiegu prezentacji melodii chorału 

(takty 30-47 i 56-79) realizowane były w całości za pomocą zmian stopnia otwarcia szafy eks-

presyjnej bez ingerencji w registrację sekcji Récit. Tempo odcinków, gdzie prezentowana jest 

melodia chorału wraz z akompaniamentem w większości w tych samych wartościach co melo-

dia, nawiązuje do pulsu poprzedzających i występujących pomiędzy tymi odcinkami części toc-

catowych. Sama zmiana manuałów i wartości nut istotnie wpływa na zmianę charakteru tych 

odcinków bez konieczności zmiany pulsu.  

Największa zmiana charakteru w trakcie całego utworu ma miejsce w połowie taktu 96, gdzie 

przy zawieszonym przebiegu na dominancie septymowej kompozytor zaleca zmianę registracji 

do następnej części dzieła utrzymanej w tempie Adagio i charakterze dolce espressivo z figu-

rowaną melodią prowadzoną na sekcji Récit-expressif wyposażonej w 8-stopowy Trompet 

i Obój na fletowej podbudowie (Rurflet 8’ i Flute traversière 8’). Istnieje kilka hipotez inter-

pretacyjnych dla tego przejścia, w którym – biorąc pod uwagę budowę organów Cavaillé-Colla 

– musi nastąpić sporo, jak na tak krótki moment, zmian w registracji sekcji Positif (wobec za-

lecanego tutaj Flûte harmonique 8’ i Bourdon 8’zastosowałem sam Flet harmoniczny 8’) i Pe-

dale (zalecane „Jeux doux” zrealizowałem jako Subbas 16’ i otwarty Flet 8’), na których to sek-

cjach prowadzony będzie akompaniament do melodii solowej. Jedni badacze uważają, że przy-

trzymany w sopranie dźwięk d2 będący septymą akordu kończącego poprzednią część utworu 

oraz jednocześnie przejściem w dźwięk opóźniający dla cis1 rozpoczynającego figurowaną me-

lodię na podbudowie tonicznego pionu harmonicznego na początku taktu 97, to specjalnie przy-

gotowany czas na ręczne przeregistrowanie instrumentu; inni uważają, iż nie należy wydłużać 

tego dźwięku, a zmiany registracyjne zrealizować na trzymanym dźwięku d2 przed wejściem 

melodii należącej do części Adagio. Wydaje mi się, iż oba podejścia są słuszne w zależności 

od miejsca (przestrzeni i jej akustyki) oraz budowy instrumentu, na jakim realizowany jest 

utwór. W moim wykonaniu dokonałem kompromisu między tymi skrajnymi optykami. 

Z akordu kończącego poprzednią część przetrzymałem nieco sopran na dźwięku d2, jednocze-

śnie w tym czasie zamykając szafę ekspresyjną, co spowodowało, iż owa sopranowa fermata 

zabrzmiała jedynie jako cień – swego rodzaju echo – całego pionu akordowego dominanty pod-

kreślając w nim składnik septymy. Na bazie długiego kilkunastosekundowego pogłosu wy-

brzmiewającego we wnętrzu licheńskiej bazyliki dokonałem – używając zapisanej kombinacji 
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głosów w pamięci Setzer – zmiany registracyjnej określonej przez edytora (wraz z opisaną wy-

żej lekką modyfikacją płynącą z charakterystyki brzmieniowej głosów tego instrumentu) i roz-

począłem narrację części Adagio. W tej części realizowałem tempo rubato – charakterystyczną 

szczególnie dla lirycznych fragmentów muzyki Francka technikę wykonawczą264; zmiany dy-

namiczne melodii solowej – zgodnie ze stylem wykonawczym kompozytora – realizowałem 

jedynie za pomocą żaluzji szafy ekspresyjnej. 

W takcie 117 sekcja Récit, poprzez redukcję głosu Trompet 8’, staje się manuałem akompaniu-

jącym dla melodii prowadzonej w rejestrze tenorowym na wyraźnie wzmocnionym manuale 

Positif. Wzmocnienie sekcji Positif następuje poprzez użycie labialnego metalowego Diapa-

sonu 8’ o pryncypałowej charakterystyce brzmienia i wąskomenzurowego smyczkującego Sa-

licetu 8’oraz połączenia z sekcją Récit. W tym samym momencie kompozytor zaleca lekkie 

wzmocnienie sekcji Pédale („Pédale moins douce”, fr. mniej słodko), co uczyniłem poprzez 

dodanie krytego Fletbasu 8’. Ten układ brzmieniowy trwa do końca taktu 130, gdy na ostatnią 

ósemkę w sopranie przebieg przenosi się do sekcji Grand-Orgue (połączonej z sekcjami Positif 

i Récit). Franck wprowadza tutaj opadający synkopowany motyw składający się z ósemki zle-

gowanej z pierwszą z grupy czterech opadających szesnastek oraz kolejnych dwóch ósemek; 

motyw ten powtórzony jest czterokrotnie, każdorazowo o cały ton wyżej (od dźwięku ges, przez 

as, b i c). W tym momencie sekcja Grand-Orgue wyposażona jest we wszystkie labialne głosy 

8-stopowe (Pryncypał 8’, Flet harmoniczny 8’, Gamba 8’, Copula 8’, Dolce 8’) i 4-stopowe 

(Oktawa 4’, otwarty Flet 4’ i Salicet 4’), natomiast do sekcji Pédale połączyłem sekcje Grand-

Orgue i Récit – bez zalecanego przez edytora połączenia sekcji Positif, gdyż w tym wypadku 

brzmienie partii pedałowej byłoby zbyt dominujące. Tak określona dyspozycja rozpoczyna 

stopniowe crescendo i lekkie accelerando narracji. Na początku taktu 136 – na bazie sugestii 

edytora dodania głosów języczkowych w sekcji Récit – dodałem jedynie Trompet 8’, aby 

zmiana ta nie była zbyt gwałtowna. Kolejny stopień registracyjnego crescendo przypada 

na drugą ćwierćnutę taktu 140. Zgodnie z sugestią edytorską dodałem do sekcji Positif języcz-

kowe 16-stopowy Dulcian i 8-stopowy Clarinette, a także delikatne języki z sekcji Grand-Orgue 

(Fagot 16’ i Obój 8’), wyraźne języki z Récit (Basson 16’ i Clairon 4’), a do sekcji Pédale 

dołączyłem sekcję Positif. Kulminacja crescendo tej części, wzbogacona zagęszczeniem fak-

tury aż do 10 głosów oraz intensywnością narracji poprzez sugerowane zmniejszenie tempa 

                                                 

264 Laukvik Jon, „Historical Performance Practice in Organ Playing. Part 2. The Romantic Era”, Carus-Verlag, 

Stuttgart 2010, ss. 290-293. 
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(molto ritardando i molto slargando), zdublowaną w oktawach partię pedałową oraz rytm po-

dwójnie punktowany, rozpoczyna się od drugiej ćwierćnuty taktu 142. W tym miejscu – zgod-

nie z zaleceniami edytora – należy dodać głosy grup Anches w sekcjach Grand-Orgue oraz 

Pédale; zrealizowałem tę kwestię w następujący sposób: sekcję Grand-Orgue powiększyłem 

o Bombarde 16’, Trompette 8’, Clairon 4’, ale także o pryncypałowe Quinte 2 2/3’, Doublette 

2’ i Grande Fourniture IV-V; sekcję Pédale powiększyłem o Bombarde 16’ i Trompette 8’, 

natomiast sekcję Récit – o Fourniture IV-V. 

Od taktu 147 następuje ostatnia część utworu, która swym charakterem nawiązuje do począt-

kowych toccatowych przebiegów, na których tle kompozytor cytuje motywy melodii chorału 

w układzie trzygłosowym. Stąd też registracja tej części czerpie wyrazowo z pierwotnych za-

łożeń registracyjnych dla części pierwszej, choć wyraźnie i stopniowo dąży ku kulminacji 

w ostatnich taktach. Edytor zaleca tutaj wyłączenie dźwigni Anches G.O., Anches Positif i An-

ches Pédale (zostawiając Anches Récit) oraz redukcję głosów labialnych 16-stopowych z wy-

mienionych sekcji manuałowych. Ze względu na fakt dominacji głosów sekcji Grand-Orgue 

i Positif, których edytor nie zaleca redukować, musiałem wyłączyć połączenia Grand-Orgue-

Pédale i Positif-Pédale oraz zredukować brzmienie sekcji Pédale jedynie do Subbasu 16’, Flet-

basu 8’, Fletu 8’ i połączenia Récit/Pédale, gdyż w przeciwnym razie pedałowa nuta E zagłu-

szałaby realizację przebiegów manuałowych. Sekcja Récit, na której realizowane są w kolej-

nych taktach zmiany dynamiczne została również nieco zmodyfikowana w stosunku do założeń 

edytora: pozostały głosy we wszystkich labialnych chórach 8’ (prócz Voix céleste), 4’, 2 2/3’ 

i 2’ natomiast Fourniture IV-V ze względu na stosunkowo ostre brzmienie i dużą siłę dyna-

miczną została zastąpiona łagodniejszym Cornetem V, który dodatkowo poprzez swoje charak-

terystyczne brzmienie i chór tercjowy wydatnie podkreśla charakter użytych głosów języczko-

wych (Basson 16’, Trompette 8’ i Hautbois 8’); sekcja Positif brzmi wyposażona w trzy la-

bialne głosy 8-stopowe (pryncypałowy Diapason 8’, Flet harmoniczny 8’ i smyczkujący Salicet 

8’) oraz 4-stopowy Pryncypał wraz z połączeniem do niej sekcji Récit; natomiast sekcja Grand-

Orgue – wraz z połączeniami Positif i Récit – brzmi we wszystkich labialnych chórach (pryn-

cypałowym, fletowym i smyczkującym) w wysokościach 8’, 4’, 2 2/3’ i 2’. Dalsze zmiany 

dynamiczne (od taktu 147 do 170) odbywają się za pomocą zalecanych zmian manuałów 

oraz korzystania z szafy ekspresyjnej, która dzięki połączeniu sekcji Récit do wszystkich po-

zostałych klawiatur ręcznych i nożnej oraz dominującej obsadzie głosowej Anches Récit, zmie-

nia dynamikę brzmienia całego instrumentu.  

Dwa ostatnie progi zwiększenia dynamiki za pomocą dodania registrów mają miejsce:  
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1. w takcie 171, gdy – przechodząc na manuał główny – należy według zaleceń edytorskich 

uruchomić dźwignę Anches Positif (w tym przypadku dodałem – zgodnie z zaleceniem – 

języczkowe Dulcian 16’, Clarinette 8 i Jannhorn 8’), a także dodatkowo – dla pogłębienia 

i wzbogacenia brzmienia klawiatury nożnej z połączeniami i głównej klawiatury ręcznej 

z połączeniami – dodałem z sekcji Récit głosy Gedeckt 16’, Fourniture IV-V i Clairon 

harmonique 4’ oraz połączenia sekcji Positif i Grand-Orgue do sekcji Pédale;  

2. w takcie 173, gdy edytor zaleca włączenie dźwigni Anches Grand-Orgue i Anches 

Pédale; w przypadku tego nagrania zrealizowałem zalecany krok poprzez:  

a. dodanie do sekcji Grand-Orgue labialnych 16-stopowych głosów o brzmieniu 

pryncypałowym i fletowym, nisko brzmiących alikwotów pryncypałowych 

w postaci Kwinty 5 1/3’ i Tercji 3 1/5’, które podkreśliły zasadniczy ton głosów 

16-stopowych, oraz – językowego głosu Trompette 8’;  

b. dodanie do sekcji Pédale językowych Contrabombarde 32’, Trompette 8’ i Cla-

iron 4’, labialnych Subkontrabasu 32’ i podkreślającego jego zasadnicze brzmie-

nie pryncypałowego Quintbasu 10 2/3’;  

c. w sekcji Positif – poprzez dodanie wąskomenzurowanego głosu Violon 16’ 

i pryncypałowej mikstury Plein Jeu V. 

Na zakończenie, przed zagraniem dźwięków w takcie przedostatnim, inspirowany dalszymi 

niewykorzystanymi możliwościami dynamicznymi licheńskiego instrumentu, dodałem finalne 

crescendo, którego głównymi składnikami są w sekcji Grand-Orgue – językowe Bombarde 16’ 

i Clairon 4’ wraz z Mixturą IV, natomiast w sekcji Pédale – językowy Quinttrompette 10 2/3’, 

który jeszcze wyraźniej osadził brzmieniowo bardzo rozbudowaną registrację całości. 

W ten sposób utwór Francka zakończyłem pełnym symfonicznym brzmieniem licheńskiego 

instrumentu bez wykorzystania głosów sekcji wysokociśnieniowego manuału Solo oraz wy-

soko brzmiących mikstur z sekcji Positif (Scharf III) i Pédale (Mixtur IV).  

IMPROWIZACJE 

Zgodnie z założeniem, drugą część dzieła artystycznego – obok wyboru literatury organowej –

stanowią improwizacje. Poniżej przedstawiam metodologię przygotowań do nagrania tej części 

dzieła, a następnie analizuję poszczególne części powstałego w ten sposób cyklu. 
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Metodologia wyboru 

Przed przystąpieniem do nagrania improwizacji dokonałem kilku założeń, które miały pomóc 

w efektywnym zagospodarowaniu czasu około 30 minut przeznaczonych na tę część dzieła. 

Zastanawiając się nad wyborem formy do wypowiedzi muzycznej w narzuconym czasie posta-

nowiłem, że będzie to symfonia organowa, czyli cykliczny utwór charakterystyczny dla kręgu 

francuskiego przełomu XIX i XX wieku o stosunkowo skrystalizowanej budowie. Mistrzami 

tej formy byli Widor ze swoimi dziesięcioma symfoniami, Vierne ze swoimi sześcioma sym-

foniami, a także Guilmant, który – choć swe osiem cyklicznych utworów nazwał sonatami – 

tworzył dzieła o wieloczęściowej budowie i rozmiarach porównywalnych z symfoniami dwóch 

wcześniej wymienionych twórców. 

Zastanawiając się następnie nad ilością i układem poszczególnych części symfonii i zainspirowany 

miejscem nagrania – będącym jednym z dwóch najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w Pol-

sce – postanowiłem swojej symfonii nadać charakter programowy i zaplanować ją na kanwie pięciu 

tajemnic chwalebnej części modlitwy różańcowej, tj.: Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia, Ze-

słania Ducha Świętego, Wniebowzięcia Maryi oraz Ukoronowania Maryi. Ilość i tematyka po-

szczególnych części tej kontemplacyjnej modlitwy zdeterminowała strukturę symfonii oraz cha-

rakter wyrazowy poszczególnych jej części. I tak dla części pierwszej zaplanowałem podniosłe Al-

legro wyrażające radość płynącą ze Zmartwychwstania; dla części drugiej – mistyczne Adagio opo-

wiadające dogmat Wniebowstąpienia; dla części trzeciej – ruchliwe Scherzo obrazujące Zesłanie 

Ducha Świętego; dla części czwartej – śpiewne i niespieszne Cantabile opowiadające tajemnicę 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz dla części piątej – żywiołowy Finale obrazujący 

radość z Ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi. Spośród francuskich twórców organowej 

muzyki symfonicznej analogiczne zabiegi formotwórcze stosował Widor np. w dziesiątej „Symfo-

nii Romańskiej” op. 73 z 1900 r., Dupré w swojej czteroczęściowej „Symphonie-Passion” op. 23 

z 1925 r., czy Messiaen w dziele „L’Ascension”, które powstało w latach 1933-1934265. 

Na etapie poszukiwania tematów muzycznych do tak określonych części symfonii brałem pod 

uwagę własne tematy, które zrodziłyby się w czasie improwizowania. Odstąpiłem jednakże 

od tego pomysłu na rzecz wykorzystania możliwie szeroko znanych tematów historycznych 

należących do muzycznego skarbca Kościoła rzymsko-katolickiego w postaci chorału grego-

                                                 

265 Płyta CD, Rzewuski Mateusz, „Les grandes orgues Aristide Cavaillé-Coll de la cathédrale Sainte-Croix 

d’Orleans”, Ars Sonora, 2018. 
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riańskiego, a także pieśni kościelnych zakorzenionych w polskiej kulturze. Znane tematy natu-

ralnie wprowadzają słuchaczy we właściwy kontekst i pozwalają głębiej kontemplować dzieło 

uczestnicząc w jego pełniejszym odbiorze.  

W dalszym kroku, dla każdej z części symfonii zgromadziłem po kilka potencjalnych tematów 

muzycznych. I tak:  

1. dla Allegro były to:  

a. introit na Niedzielę Zmartwychwstania „Resurrexi et adhuc tecum suum”266;  

b. pieśń wielkanocna „Chrystus zmartwychwstan jest”267; 

c. pieśń wielkanocna „Zwycięzca śmierci”268;  

2. dla Adagio: 

a. gregoriański introit na Uroczystość Wniebowstąpienia „Viri Galilei”269;  

b. pieśń na Wniebowstąpienie „Chrystus Pan w Niebo wstępuje”270;  

c. pieśń na Wniebowstąpienie „Otoczon gronem świętych”271; 

d. gregoriańskie responsorium używane w liturgii na cześć Najświętszej Maryi 

Panny „Ascendit Christus super caelos”272;  

3. dla Scherzo: 

a. gregoriański hymn do Ducha Świętego „Veni Creator Spiritus”273;  

b. gregoriańska sekwencja na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego „Veni, 

Sancte Spiritus”274;  

c. pieśń do Ducha Świętego „Przybądź, Stwórco, Duchu Boży”275; 

d. gregoriański introit na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego „Spiritus 

                                                 

266 „Graduale Romanum”, Desclee & Co, Tournai 1961, ss. 240-241. 

267 Siedlecki Jan, „Śpiewnik Kościelny”, Wydanie XLI, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjona-

rzy, Kraków 2015, s. 268. 

268 Ibidem, s. 295. 

269 „Graduale Romanum”, Desclee & Co, Tournai 1961, ss. 285-286. 

270 Siedlecki Jan, „Śpiewnik Kościelny”, Wydanie XLI, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjona-

rzy, Kraków 2015, s. 308. 

271 Ibidem, s. 311. 

272 „Cantus selecti”, Solesmes 1957, s. 136*. 

273 „Graduale Romanum”, Desclee & Co, Tournai 1961, ss. 150*-151*. 

274 Ibidem, s. 294. 

275 Siedlecki Jan, „Śpiewnik Kościelny”, Wydanie XLI, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjona-

rzy, Kraków 2015, ss. 322-323. 
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Domini”276;  

4. dla Cantabile: 

a. pieśń maryjna „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”277;  

b. gregoriańska antyfona z II nieszporów „Assumpta est Maria in caelum”278;  

c. pieśń maryjna „Matko Niebieskiego Pana”279;  

d. pieśń maryjna „Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie”280;  

5. dla Finale: 

a. pieśń maryjna „Królowej Anielskiej śpiewajmy”281;  

b. pieśń maryjna „Matko Królowo”282; 

c. gregoriańskie communio na obchodzone przed Soborem Watykańskim II 

16 lipca święto Matki Bożej z Góry Carmel „Regina mundi”283. 

Analizując pogrupowane tematy pod kątem rozpoznawalności przez możliwie duże grono słu-

chaczy oraz zgodność charakteru poszczególnych tematów z charakterem określonych części 

symfonii, dokonałem następujących wyborów. Na temat pierwszej części symfonii wybrałem 

XII-wieczną melodię pieśni „Chrystus zmartwychwstan jest” utrzymanej w skali doryckiej; 

dla części drugiej wybrałem gregoriańską antyfonę „Ascendit Christus super caelos” 

(łac. Wstąpił Chrystus do niebios) w skali lidyjskiej z miejscami obniżonym czwartym stop-

niem; dla części trzeciej – gregoriańską sekwencję na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

„Veni, Sancte Spiritus” (łac. Przybądź, Święty Duchu) w skali doryckiej z miejscami obniżo-

nym szóstym stopniem; dla części czwartej – temat znanej powszechnie pieśni maryjnej „Matko 

Niebieskiego Pana” oraz dla części piątej – francuskiej proweniencji temat popularnej w Polsce 

pieśni maryjnej „Królowej Anielskiej śpiewajmy”. W ten sposób ta improwizowana symfonia 

                                                 

276 „Graduale Romanum”, Desclee & Co, Tournai 1961, ss. 292-293. 

277 Siedlecki Jan, „Śpiewnik Kościelny”, Wydanie XLI, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjona-

rzy, Kraków 2015, s. 470. 

278 Kądziela Wiesław, „Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny”, Michalineum, Warszawa 2005, s. 248. 

279 Siedlecki Jan, „Śpiewnik Kościelny”, Wydanie XLI, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjona-

rzy, Kraków 2015, s. 518. 

280 Ibidem, s. 479. 

281 „Manuel Paroissial”, Paris 1932, za: Siedlecki, s. 496. 

282 Siedlecki Jan, „Śpiewnik Kościelny”, Wydanie XLI, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjona-

rzy, Kraków 2015, ss. 514-515. 

283 „Graduale Romanum”, Desclee & Co, Tournai 1961, s. 552. 
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wpisuje się w postulaty ruchu cecyliańskiego – w tym organistów, improwizatorów i kompo-

zytorów – drugiej połowy XIX wieku, dla których chorał gregoriański i skale modalne stano-

wiły istotne źródło inspiracji284 oraz sięgam do tematów powszechnie znanych chcąc uczynić 

powstałe dzieło bardziej zrozumiałym dla szerszego grona odbiorców. 

Przed przystąpieniem do nagrania przygotowałem zestawy registracyjne zaplanowane zgod-

nie z ideą budowy symfonicznych organów francuskich i umożliwiające wykonanie kontro-

lowanego crescendo-diminuendo. Owe zestawy registracyjne zapisałem w pamięci Setzer 

używając siedmiu zestawów z progresywną dynamiką brzmienia (0-6):  

 0 = 

Solo: Flauto Major 8’;  

Récit: Rurflet 8’, Flûte traversière 8’, Voix céleste 8’; 

Positif: Flet harmoniczny 8’; 

Grand-Orgue: Flet harmoniczny 8’, Copula 8’, Gambe 8’, Dolce 8’;  

Pédale: Subbas 16’, 8’;  

kopulacje: Récit-Positif, Récit-Grand-Orgue, Positif-Grand-Orgue, Récit-Pédale;  

 1 = 0  

Récit: minus Voix céleste 8’; plus Obój 8’;  

Positif: plus Salicet 8’;  

Grand-Orgue: plus Pryncypał 8’; 

 2 = 1  

Récit: plus Pryncypał 8’, Oktawa 4’, Flûte traversière 4’, Viola 4’, Trompet harmoniczny 8’; 

Positif: plus Diapason 8’, Flet 4’, Clarinette 8’;  

 3 = 2  

Solo: plus Tuba Mirabilis 8’;  

Récit: plus Basson 16’;  

Positif: plus Pryncypał 4’, Flet 4’;  

Grand-Orgue: plus Bourdon 16’, Pryncypał 4’, Flet 4’; 

kopulacje: Positif-Pédale;  

 4 = 3  

Solo: plus Gambe 8’; 

                                                 

284 Ochse Orpha Caroline, „Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium”, Indiana 

University Press, Bloomington 2000, s. 138. 
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Récit: plus Nazard 2 2/3’, Doublette 2’, Cornet V;  

Positif: plus Violon 16’, Plein-Jeu V;  

Grand-Orgue: plus Bourdon 16’, Kwinta 2 2/3’, Doublette 2’;  

Pédale: plus Trompet 8’; 

 5 = 4  

Solo: plus Keraulophon 8’; 

Récit: plus Fourniture IV-V, Basson 16’, Clairon harmonique 4’;  

Positif: plus Sesquialtera III, Dulcjan 16’, Cromorne 8’, Jannhorn 8’;  

Grand-Orgue: plus Grande Fourniture IV, Fagot 16’, Obój 8’;  

Pédale: plus Subkontrabas 32’, Bombard 16’;  

kopulacje: Grand-Orgue-Pédale; 

 6 = 5  

Grand-Orgue: plus Mixtura IV, Pryncypał 16’, Bombard 16’, Trompet 8’, Clairon 4’;  

Pédale: plus Kontrabombard 32’, Kwintbas 10 2/3’, Clairon 4’. 

Oprócz powyższych siedmiu kombinacji rozbudowujących brzmienie do pełnego Grand-

Chœur użyłem kolejnych trzech zestawów z solowymi zestawami głosów charakterystycznych 

dla francuskiej symfonicznej muzyki organowej (7-9): 

 7 =  

Solo: Flauto Major 8’, Keraulophon 8’;  

Récit: Rurflet 8’, Flûte traversière 8’, Gambe 8’, Vox humana 8’, tremolo;  

Positif: Flet harmoniczny 8’, Salicet 8’;  

Grand-Orgue: Pryncypał 8’, Flet harmoniczny 8’, Copula 8’, Gambe 8’, Dolce 8’, Flet 4’;  

Pédale: Subbas 16’, Fletbas 8’, Flet 8’; 

 8 =  

Solo: Flauto Major 8’, Gambe 8’;  

Récit: Rurflet 8’, Flute traversière 8’, Oktawa 4’, Obój 8’, Trompet 8’;  

Positif: Flet harmoniczny 8’, Salicet 8’;  

Grand-Orgue: Pryncypał 8’, Flet harmoniczny 8’, Copula 8’, Gambe 8’, Dolce 8’, 

Pryncypał 4’, Flet 4’;  

Pédale: Subbas 16’, Flet 8’, Cello 8’; 

 9 =  

Solo: Flauto Major 8’;  

Récit: Rurflet 8’, Flûte traversière 8’, Obój 8’;  
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Positif: Flet harmoniczny 8’;  

Grand-Orgue: Pryncypał 8’, Flet harmoniczny 8’, Copula 8’, Gambe 8’, Dolce 8’;  

Pédale: Subbas 16’, Flet 8’. 

Z tak przygotowanymi ramami formalnymi, wyselekcjonowaną paletą tematów oraz określo-

nymi dziesięcioma schematami registracyjnymi przystąpiłem do rejestracji całej symfonii. 

W trakcie nagrania korzystałem z syntetycznego schematu całego cyklu, który przedstawia Ta-

bela 24 oraz z neumatycznego zapisu tematów muzycznych dla części Adagio i Scherzo. 

Czas sumaryczny dzieła kontrolowałem stoperem, który zatrzymywałem odliczając przerwy 

między poszczególnymi częściami utworu, które trwały jedynie tyle, ile wymagało przereje-

strowanie instrumentu dla potrzeb rodzących się na żywo pomysłów. Dla wygody słuchacza, 

na płycie CD, przerwy te skrócono do czasu umożliwiającego płynny odbiór całego cyklu. 

Tabela 24. Schemat cyklu improwizacji przygotowany przed nagraniem dzieła artystycznego. 

część forma program temat muzyczny 

1 Allegro Zmartwychwstanie Chrystus zmartwychwstan jest 

2 Adagio Wniebowstąpienie Ascendit Christus super caelos 

3 Scherzo Zesłanie Ducha Świętego Veni, Sancte Spiritus 

4 Cantabile Wniebowzięcie Maryi Matko Niebieskiego Pana 

5 Finale 
Ukoronowanie Matki Bożej  

na Królową nieba i ziemi 
Królowej Anielskiej śpiewajmy 

Źródło: Opracowanie własne. 

Opis improwizacji 

Poniżej przedstawiam opis każdej z części improwizowanej symfonii organowej. 

Allegro: Zmartwychwstanie 

Registrację tej części oparłem na kombinacji nr 5. Charakteryzuje się ona pełnią brzmienia 

zarówno w zakresie podstawowych głosów labialnych o menzurach szerokich (flety, w tym 

flety harmoniczne), średnich (pryncypały) i wąskich (głosy smyczkujące), ale także pełnym 

zestawem manuałowych głosów językowych 16’, 8’ i 4’ oraz bogatą obsadą francuskich mik-

stur w każdej klawiaturze. Połączenie ze sobą sekcji manuałowych (Récit-Positif, Récit-Grand-
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Orgue. Positif-Grand-Orgue) pozwala – poprzez zmiany klawiatur – na realizację kilku stopni 

crescendi i diminuendi. Pédale, prócz labialnych głosów 16- i 8-stopowych, wzbogaca brzmie-

nie całości o najniżej brzmiące rejestry w postaci labialnego otwartego Subkontrabasu 32’ oraz 

silnego językowego Bombard 16’. Połączenie sekcji Grand-Orgue, Positif i Récit do Pedału 

wzmacnia jego brzmienie. Jako modyfikację tej registracji, przed rozpoczęciem gry, dodałem 

połączenie Solo-Positif, aby móc zrealizować pomysł dynamicznych przebiegów manuało-

wych. Rozbudowane brzmienie sekcji Récit i Positif wzmocnione zostały w ten sposób wyso-

kociśnieniową Tubą Mirabilis 8’ i trzema głosami labialnymi.  

Registracja tej części wygląda następująco: 

 Solo: Fonds 8’ + Tuba Mirabilis 8’; 

 Récit: Fonds 16’, 8’, 4’ + Anches 16’, 8’, 4’ + Cornet + Fourniture; 

 Positif: Fonds 16’, 8’, 4’ + Anches 16’, 8’ + Plein Jeu; 

 Grand-Orgue: Fonds 16’, 8’, 4’; 

 Pédale: Fonds 32’, 16’, 8’ + Anches 16’; 

 kopulacje manuałowe: Récit-Positif, Récit-Grand-Orgue, Positif-Grand-Orgue; 

 kopulacje pedałowe: Grand-Orgue- Pédale, Positif- Pédale, Récit-Pédale. 

Allegro rozpoczyna się od granego na manuale Grande-Orgue i Pédale (z połączeniami mię-

dzymanuałowymi i pedałowymi) przedstawienia modalnej charakterystyki skali doryckiej 

bez transpozycji (od dźwięku d) w charakterystycznym rytmie punktowanym (ćwierćnuta, 

ósemka z kropką, szesnastka) w metrum czterodzielnym. Momentami następuje obniżenie 

szóstego stopnia skali, co upodabnia ją do tonacji d-moll z mollową dominantą. Aby oddać 

charakter tryumfu następuje przejście do tonacji F-dur i powrót do skali doryckiej. Następ-

nie, w narracji prowadzonej cały czas na G.O., pojawia się motyw tematu pieśni „Chrystus 

zmartwychwstan jest” (dwa pierwsze wersy), który to motyw jest rozwijany w niezmiennej 

charakterystyce rytmicznej. Po tej ekspozycji tematu rytm ulega pewnej modyfikacji, nar-

racja postępuje dalej, a brzmienie – wyciszeniu za pomocą redukowania kombinacji do nu-

meru 4, następnie do numeru 3, przejściu z klawiatury Grand-Orgue na Positif i – w czasie 

dalszego wyciszenia szafą ekspresyjną – wyżej na klawiaturę Récit. Na tym tle, na sekcji 

Solo z użyciem charakterystycznego nosowego brzmienia Tuby Mirabilis 8’ z podbudową 

głosów labialnych, następuje wejście motywu tematu w dostosowanej rytmicznie do cha-

rakteru całości formie. Temat nie jest już cytowany w całości, lecz poddawany jest mody-

fikacjom i rozwojowi. Odpowiedź pojawia się na Grand-Orgue. Po tym przeprowadzeniu 

następuje kolejna zmiana rytmu na bardziej ostry oraz crescendo początkowo za pomocą 
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szafy ekspresyjnej, a następnie wchodzenia kombinacjami nr 4, 5 aż do kombinacji 6 w for-

tissimo z jednoczesną modulacją do skali doryckiej o kwintę wyżej od pozycji zasadniczej, 

czyli od dźwięku a. Po manuałowym łączniku zagranym dwugłosowo unisono, w tym moc-

nym brzmieniu następuje zbliżenie do rytmu pierwotnego, lekkie ritardando i kolejne me-

lodycznie zmodyfikowane przeprowadzenie tematu – tym razem już tylko pierwszego mo-

tywu. W tym samym silnym brzmieniu następuje powrót do nietransponowanej skali do-

ryckiej i przygotowywanie do zakończenia poprzez zwalnianie tempa i uspakajanie narracji. 

Coda kończy się kilkukrotnie powtórzonym podstawowym trójdźwiękiem skali. Zabieg ta-

kiego zakończenia będzie wykorzystany także następnie w kolejnych częściach symfonii 

będąc jednocześnie jednym z elementów nadających spoistości całemu cyklowi.  

Adagio: Wniebowstąpienie 

Zasadniczym zamysłem registracyjnym tej części był tzw. Choir de voix céleste, na bazie któ-

rego realizowano narracje solowe w różnego rodzaju układach registracyjnych. Podstawowe 

eteryczne brzmienie Choir de voix céleste (czyli Voix céleste i głos smyczkujący) zostało 

w tym wypadku rozbudowane o labialny głos Flûte traversière 8’ w celu nadania brzmieniu 

głębi oraz szybszej reakcji i wyrazistości rytmicznej. Inspiracją dla tego kroku była akustyka 

wnętrza, która potęguje spoistość brzmienia rozwibrowanych głosów smyczkujących.  

Początkowa registracja wyglądała następująco: 

 Solo: Flauto Major 8’; 

 Récit: Voix céleste 8’, Gambe 8’, Flûte traversière 8’; 

 Positif: Flet 4’, Picolo 2’; 

 Grande-Orgue: Flet harmoniczny 8’; 

 Pédale: Subbas 16’; 

 kopulacje: Récit-Pédale. 

Część ta rozpoczyna się od charakterystycznego rozwibrowanego smyczkowego brzmienia 

Voix céleste (wraz z Gambe 8’ i Flûte traversière 8’) prowadzonego na sekcji Récit-expressif 

wraz z podbudową basową Subbasu 16’ w Pédale z połączeniem Récit-Pédale. Połączenie 

Récit-Pédale rozszerza ambitus brzmienia sekcji Récit, natomiast Subbas 16’ dodaje głębi wy-

razowej. Narracja Voix céleste rozwija się od oktawy małej postępując w górę skali wraz z cre-

scendo realizowanym za pomocą zwiększania ilości głosów muzycznych w manuale oraz 

otwierania szafy ekspresyjnej, co ma podkreślać wznoszący charakter ilustrujący dogmat Wnie-

bowstąpienia. Skala lidyjska, w której – ze względu na temat – utrzymana jest ta część symfonii 
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przełamywana jest modulacjami w systemie dur-moll w celu ukazania nastroju niezwykłości 

i mistyczności dogmatu Wniebowstąpienia. Gdy narracja sekcji Récit dochodzi do wysokich 

rejestrów skali pojawia się incipit gregoriańskiej antyfony na uroczystość Wniebowstąpienia – 

„Ascendit Christus super caelos” (łac. „Wstąpił Chrystus do niebios”) prowadzony na drewnia-

nym krytym dwulabialnym głosie Flauto major 8’ z sekcji Solo; wybór tego głosu, którego 

każda piszczałka ma dwie pary labii umieszczonych na przeciwnych ścianach korpusu, podyk-

towany był teologią dwoistej natury Chrystusa – Boga i człowieka w jednej osobie. W dalszej 

części, na tle akompaniamentu Voix céleste, na wysokobrzmiących fletach 4’ i 2’ (stosowanych 

oddzielnie) sekcji Positif następuje sukcesywne wchodzenie w bardzo wysokie rejestry – pra-

wie do górnego zakresu skali słyszenia ucha ludzkiego; zabieg ten miał dodatkowo ilustrować 

przekraczanie możliwości percepcyjnych człowieka w intelektualnym pojmowaniu zjawiska 

Wniebowstąpienia. Motywy tematyczne antyfony „Ascendit Christus super caelos” pojawiają 

się także wymiennie na 8-stopowych fletach w sekcji Grand-Orgue. Całość narracji – zarówno 

akompaniamentu realizowanego na sekcji Récit jak i przebiegów solowych – utrzymana jest 

w charakterystyce wstępującej. Adagio kończy się ponownym incipitem tematu antyfony 

„Ascendit Christus super caelos” zrealizowanym na sekcji Solo bez zmian registracyjnych 

w stosunku do registracji pierwotnej oraz wyciszaniem brzmienia całości narracji. Na tle chó-

rów Voix céleste do pedałowej nuty F dochodzi drugi głos pedałowy wstępując w górę skali 

i kończąc swój przebieg na dźwięku f1. 

Scherzo: Zesłanie Ducha Świętego 

Scherzo oparte zostało o typowy dla tej formy układ ABA1. Skala dorycka – z miejscami obni-

żonym szóstym stopniem – sekwencji „Veni, Sancte Spiritus” (łac. „Przybądź, Święty Duchu”) 

zdeterminowała plan harmoniczny części skrajnych Scherza. Jako bazową registrację tej części 

wykorzystałem kombinację z głosami solowymi nr 8, którą zmodyfikowałem w sposób nastę-

pujący. Sekcja Récit pozbawiona została głosów językowych i wzbogacona o charaktery-

styczny fletowy Nasard 2 2/3’, aby – w połączeniu z sekcją Pédale podkreślającą basową pod-

stawę całości (w dyspozycji: Subbas 16’ i otwarty drewniany Flet 8’) – stanowić plan brzmie-

niowy akompaniamentu. Na sekcji Positif z dodanym językowym głosem Jannhorn 8’, którego 

barwa jest swego rodzaju syntezą Hautbois 8’, Trompette harmonique 8’ i Cromorne 8’, pro-

wadzony był głos solowy. Sekcja Grande-Orgue zawierająca charakterystyczny dla francu-

skiego symfonizmu zestaw głosów „Fonds 16’, 8’, 4’”, została ograniczona jedynie 

do Fonds 8’, aby – poszerzone głosami 16’ i 4’ – brzmienie nie było zbyt intensywne i głośne.  

Początkowa registracja Scherza wyglądała ostatecznie następująco: 
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 Récit: Rurflet 8’, Flûte traversière 8’, Oktawa 4’, Nasard 2 2/3’; 

 Positif: Flet harmoniczny 8’, Jannhorn 8’; 

 Grande-Orgue: Pryncypał 8’, Flet harmoniczny 8’, Gambe 8’, Copula 8’, Dolce 8’; 

 Pédale: Subbas 16’, Flet 8’; 

 kopulacje: Récit-Pédale. 

Scherzo rozpoczyna się rytmicznym figurowanym akompaniamentem rozgrywającym się 

na dwóch planach sekcji Récit (realizowanych przez obie ręce) z basową podbudową sekcji 

Pédale. Lewa ręka – zsynchronizowana z partią nożną – nadaje wyraźny puls figuratywnym 

przebiegom granym na tej samej sekcji przez rękę prawą. Brzmienie Nasard 2 2/3’ nadaje 

ciekawej barwy akompaniamentowi oraz podkreśla linię melodyczną w wyższej tessiturze 

(ręka prawa). Wyraźny rytm tej części nawiązuje do rytmiczności pierwszej części symfonii 

– Allegro, a także ilustruje stan poruszenia i zaciekawienia wynikającego z charakteru 

programu przedstawianego w Scherzu zjawiska (Zesłania Ducha Świętego na Apostołów 

podczas ich ukrywania się w wieczerniku). Na tym tle następuje wejście tematu sekwencji 

w zrytmizowanej formie – dostosowanej do akompaniamentu – prowadzonego w sekcji 

Positif. Głos solowy z Positif dialoguje ze swego rodzaju echem prowadzonym w głórnej 

tessiturze sekcji Récit.  

Część A stanowi około połowę czasu trwania Scherza. Następnie, po zakończeniu części A 

durową toniką (D-dur), która stała się jednocześnie dominantą dla przygotowanej części B 

zbudowanej wokół melodycznej paraleli tematu sekwencji w tonacji durowej 

rozpoczynającej się od czwartego stopnia skali doryckiej, czyli tonacji G-dur. Spokojna 

i śpiewna narracja części B prowadzona jest na sekcji Grande-Orgue wyposażonej 

w brzmienie Fonds 8’. Użyte jednocześnie pięć labialnych glosów należących do rodzin 

pryncypałów, fletów harmonicznych i krytych oraz głosów smyczkujących, rozpływa się 

w akustyce licheńskiej bazyliki w sposób wyjątkowy. 

Część A1 Scherza powraca do tego samego charakteru wyrazowego, układu głosów i tempa 

co część A, z tą jednak różnicą, że jej przebieg jest krótszy; temat przedstawiony został tylko 

raz, w całości, w nieco ostrzej zrytmizowanej formie, po którym nastąpiło szybkie zakończenie 

trzykrotnie powtórzonym akordem tonicznym – z odmiennie kształtowaną linią sopranu, 

co zaczęło nadawać całej symfonii jednolitości (ten sam zabieg został zastosowany 

w zakończeniu części pierwszej, czwartej i piątej). 
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Cantabile: Wniebowzięcie Maryi 

Inspiracją dla Cantabile było potoczyste i szerokie brzmienie głosów fletowych licheńskiego 

instrumentu. Na ich tle – na równie intensywnym brzmieniu – postanowiłem przedstawić temat 

tej części. Jako kombinację wyjściową wybrałem kombinację nr 9, którą zmodyfikowałem, 

aby osiągnąć założenia pomysłu głównego. Wyeliminowałem Obój 8’ z sekcji Récit, Salicio-

nal 8’ z sekcji Positif, by wszystkie pozostałe głosy fletowe – wraz z szerokim dwulabialnym 

Flauto Major 8’ z sekcji Solo – stanowiły plan brzmieniowy Cantabile rozgrywający się na ma-

nuale Positif wraz z połączonymi sekcjami Récit i Solo. Podstawę basową realizowaną na kla-

wiaturze nożnej pogłębiłem najniższym głosem labialnym tego instrumentu – otwartym 32-

stopowym Subkontrabasem – oraz dobarwiłem smyczkującym Cello 8’. Połączenie sekcji Po-

sitif do sekcji Pédale dzięki obsadzonemu w niej Fletowi harmonicznemu 8’ spowodowało 

ujednolicenie brzmienia partii pedałowej z manuałowym akompaniamentem.  

Na tak skomponowanym brzmieniu akompaniamentu przystąpiłem do budowania intensyw-

nego solo. Wykorzystanie trzech manuałowych sekcji dla celów akompaniamentu spowodo-

wało, że barw dla partii solowej musiałem szukać na bogato obsadzonej sekcji Grande-Orgue. 

Zainspirowany dodanym do sekcji Pédale nisko brzmiącym Subkontrabasem 32’ postanowiłem 

zbudować solo na bazie 16-stopowej. Chcąc osiągnąć brzmienie intensywne w barwie, ale nie-

zbyt głośne, z czterech możliwości (labialne Pryncypał 16’ i Bourdon 16’ oraz językowe Bom-

bard 16’ i Fagot 16’) wybrałem delikatny Fagot 16’. Do tego głosu dodałem subtelny Obój 8’. 

Intensywność brzmienia podkreśliłem pryncypałowym alikwotem Kwinty 5 1/3’ do głosu 16’, 

natomiast słodkie brzmienie języków niską również pryncypałową Tercją 3 1/5’. Do tego ze-

stawu dodałem Flûte harmonique 8’ dla podtrzymania intensywności brzmienia partii solowej 

w górnej tessiturze oraz Salicet 4’ dla wyraźnego zarysowania melodii brzmieniem smyczku-

jącym, gdy będzie ona prowadzona w tessiturze niskiej. W ten sposób otrzymałem piękny ze-

staw solowy zbudowany z głosów stricte orkiestrowych stanowiących w sumie swego rodzaju 

Cornet composé.  

Zachowana przez cały czas trwania Cantabile registracja wygląda następująco: 

 Solo: Flauto Major 8’; 

 Récit: Rurflet 8’, Flûte traversière 8’; 

 Positif: Flet harmoniczny 8’; 

 Grande-Orgue: Flet harmoniczny 8’, Kwinta 5 1/3’, Salicet 4’, Tercja 3 2/3’, Fagot 16’; 

 Pédale: Subkontrabas 32’, Subbas 16’, Flet 8’, Cello 8’; 

 kopulacje manuałowe: Solo-Positif, Récit-Positif; 
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 kopulacje pedałowe: Positif-Pédale. 

Cantabile rozpoczyna się śpiewnym brzmieniem fletów (Positif + Récit + Solo), którym puls 

nadaje przebieg basowy (Positif-Pédale). Na tym tle pojawia się pierwsza część tematu pieśni 

„Matko Niebieskiego Pana” prowadzona na głosach sekcji Grand-Orgue w oktawie razkreślnej. 

Frazy tematu przedzielane są fletowym akompaniamentem. Wejścia tematu pojawiają się 

następnie w innych oktawach, aby uwydatnić różnorodny koloryt zastosowanej kombinacji 

głosów, a jednocześnie urozmaicić przebieg muzyczny i wprowadzić nieco odmienności 

w partii akompaniamentu. W akompaniamencie – szczególnie w środkowej części Cantabile – 

pojawiają się motywy wstepujące, które nawiązują do programowej tematyki, czyli 

Wniebowzięcia Maryi. Wyciszające zakończenie rozgrywa się na dwóch planach: delikatnych 

fletów z Récit, które wstepują do góry skali oraz podążających za nimi wszystkich fletów 

połączonych do klawiatury Positif. Całość ostatnich taktów zakończenia ma intensywną 

brzmieniowo podstawę w postaci pedałowej nut najniższego D. 

Finale: Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi 

Charakter Finale oparty został na pełnym brzmieniu francuskiego symfonicznego Grande-

Chœur, czyli głosów Fonds i Anches ze wszystkich sekcji i we wszystkich dostępnych 

stopażach z tą różnicą, iż głosy grupy Anches Grande-Orgue (wysokie mikstury oraz wszystkie 

języki) zostawiłem na sam koniec tej części, aby kolejnym stopniem dynamicznym podkreślić 

zakończenie Finale oraz całej symfonii.  

Początkowa registracja tej części symfonii wygląda nastepująco: 

 Solo: Fonds 8’, Tuba Mirabilis 8’; 

 Récit: Fonds 16’, 8’, 4’ + Anches 16’, 8’, 4’ + Cornet + Fourniture; 

 Positif: Fonds 16’, 8’, 4’+ Anches 16’, 8’ + Plein Jeu; 

 Grand-Orgue: Fonds 16’, 8’, 4’; w przygotowaniu: Anches + Fourniture; 

 Pédale: Fonds 32’, 16’, 8’ + Anches 16’, 8’; w przygotowaniu: Anches 32’, 10 2/3’; 

 kopulacje manuałowe: Solo-Positif, Récit-Positif, Récit-Grand-Orgue, Positif-Grand-

Orgue; 

 kopulacje pedałowe: Récit-Pédale, Positif-Pédale, Grand-Orgue-Pédale. 

Finale rozpoczyna się niespieszną, choć intensywną w wyrazie, kilkunastotaktową intradą zbu-

dowaną na zasadzie kontrastu silnych akordów rzuconych w bogatą akustykę, które podkreślają 

podniosły charakter koronacji oraz eksplorują ogromną przestrzeń licheńskiej bazyliki ukazu-

jącą się w pauzach pomiędzy uderzeniami akordów. Po przedstawieniu w ten sposób tonacji F-
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dur, w której utrzymany jest Finale, następuje wejście tematu pieśni „Królowej Anielskiej śpie-

wajmy” (czterech pierwszych fraz stanowiących melodię zwrotek) w głosie sopranowym sca-

lonym z silnie ruchliwymi głosami niższymi. Całość rozgrywa się na sekcjach Récit i Positif 

połączonych do Grand-Orgue z pedałową podbudową basową.  

Następnie, po dodaniu sekcji Solo – z dobrze słyszaną Tubą Mirabilis 8’ – do sekcji Positif, do któ-

rej już była połączona sekcja Récit, przeprowadziłem dialog ruchliwych przebiegów pomiędzy Po-

sitif + Récit + Solo a Récit. Po tym dialogu, w sekcji Pédale wraz z połączeniami sekcji manuałów 

(bez sekcji Solo), pojawia się drugi temat Finale będący melodią refrenu pieśni „Królowej Aniel-

skiej śpiewajmy”. Temat zrytmizowany został w nieco ostrzejszy sposób niż praktyka wykonawcza 

podczas śpiewu liturgicznego, choć z zachowaniem charakterystycznego dla ludowego wykonaw-

stwa we wschodniej Wielkopolsce zmiany rytmu na synkopowany i przeniesienia akcentu w ra-

mach dwóch ostatnich ćwierćnut w pierwszym takcie285. Przeprowadzenie tematu w głosie peda-

łowym ubarwione jest skrzącymi przebiegami toccatowymi jedynie na sekcji Récit, aby nie zdomi-

nować brzmieniowo wejścia tematu w głosie najniższym.  

Po tym fragmencie ponownie pojawia się motyw początkowej intrady z różnymi wariacjami 

wprowadzony dla urozmaicenia przebiegu i powrotu do pierwszej myśli muzycznej tej części. 

W tym momencie dodane zostały pozostałe francuskie mikstury z sekcji Grand-Orgue oraz 

głosy języczkowe (Bombarde 16’, Trompette 8’ i Clairon 4’), natomiast sekcja Pédale została 

wzbogacona o językowy Quinttrompette 10 2/3’, który jeszcze bardziej osadził zasadnicze 

brzmienie całej registracji. Następnie, w przyśpieszonym tempie, na połączonych sekcjach Po-

sitif-Récit przeprowadziłem figuracje w tonacji mollowej; po wejściu Pédale i przeniesieniu 

manuałowych figuracji na manuał Grand-Orgue seria modulacji doprowadza przebieg do za-

sadniczej tonacji F-dur, w której to tonacji następuje w głosie najniższym drugie wejście tematu 

refrenu pieśni, któremu towarzyszą toccatowe przebiegi na manuale Grand-Orgue z połączo-

nymi sekcjami Positif i Récit. Wejście to kończy kadencja przygotowująca zakończenie, które 

jednakże zostaje odroczone przez nowy epizod w postaci motywicznych przetworzeń frazy 

dwóch ostatnich taktów refrenu pieśni, na które przypadają słowa „Bądź Ty zawsze Matką 

nam”. Każde wejście tego powtarzanego motywu jest silniejsze, wyrazowo intensywniejsze, 

a przez rosnące tempo tworzy wrażenie narastającego dynamizmu, kulminacji, która zostaje 

rozładowana kadencją i kilkukrotnie powtórzonym akordem tonicznym, który w sposób orkie-

strowy kończy tę część i całą symfonię.  

                                                 

285 Melodia śpiewnikowa zawiera cztery równe ćwierćnuty, natomiast tu mamy dwie ćwierćnuty, ósemkę i ćwierć-

nutę z kropką. 
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ZAKOŃCZENIE: Wnioski końcowe 

Poniżej zbieram syntetycznie wnioski z całej rozprawy prezentując je zgodnie z chronologicz-

nym układem rozdziałów. 

Muzyka orkiestrowa pierwszej połowy XIX wieku silnie wpłynęła na europejskich organmi-

strzów, wśród których dla kręgu kultury francuskiej postacią pomnikową był (i jest nadal) Ari-

stide Cavaillé-Coll i jego instrumenty budowane według idei organów symfonicznych, czyli 

naśladujących brzmienie orkiestry i mających orkiestrowe możliwości formatowania brzmie-

nia. Ewolucja brzmienia orkiestry romantycznej – będąca wypadkową twórczości kompozyto-

rów epoki romantyzmu oraz rozwoju orkiestrowego instrumentarium – jest widoczna także 

w ewolucji budownictwa organowego. Potwierdzeniem powyższej tezy jest wzrost znaczenia 

– poprzez wzrost obsady – ekspresyjnej sekcji Récit w brzmieniu całego instrumentu oraz za-

gęszczenie brzmienia całego instrumentu poprzez częstsze stosowanie głosów alikwotowych 

w postaci niskich kwint i tercji oraz septym w organach Aristide’a Cavaillé-Colla. 

Na podstawie analiz przeprowadzonych w rozdziale drugim można stwierdzić, że organy połu-

dniowe bazyliki licheńskiej spełniają założenia Aristide’a Cavaillé-Colla dotyczące instrumen-

tów symfonicznych – zarówno w kwestii występowania głosów kwartetu orkiestrowego 

jak i kwestii możliwości płynnego modelowania brzmienia na wzór orkiestry. Prześledzenie 

występowania oraz stopnia natężenia cech organów symfonicznych według idei Cavaillé-Colla 

pozwala ulokować organy południowe bazyliki licheńskiej wśród estetyki brzmieniowej doj-

rzałych prac paryskiego organmistrza. Oczywiście ze świadomością, iż zawierają one wiele 

rozwiązań, których w twórczości Cavaillé-Colla nie było, a które są wynikiem rozwoju sztuki 

budownictwa organowego w XX i XXI wieku. 

Biorąc pod uwagę kwestię wzajemnego oddziaływania dzieła muzycznego i instrumentarium 

służącego do jego realizacji można przyjąć, iż etap tworzenia się koncepcji brzmieniowej sym-

fonicznych organów francuskich w twórczości Cavaillé-Colla jest przykładem sytuacji, gdy 

dzieło muzyczne (w tym wypadku kompozycje orkiestrowe) determinuje instrumentarium 

(tj. organy, które miały naśladować możliwości brzmieniowe orkiestry). Z kolei dalsze lata 

działalności Cavaillé-Colla to przykład sytuacji odwrotnej, gdy jego instrumenty o nowych 

możliwościach brzmieniowych determinowały twórczość improwizatorską i kompozytorską 

francuskich organistów, co z kolei doprowadziło do narodzin francuskiego symfonizmu orga-

nowego z Franckiem, Widorem, Guilmantem i Viernem na czele. Mimo niezaprzeczalnej do-

minacji instrumentarium nad dziełem muzycznym w całym okresie życia Cavaillé-Colla, 
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można na gruncie instrumentarium zauważyć również pewien prąd korygujący w postaci zja-

wiska ewolucji idei organów symfonicznych u tego organmistrza; była to reakcja na zmienia-

jące się brzmieniowe potrzeby nowych dzieł muzycznych w postaci – co najbardziej widoczne 

– zwiększania obsady sekcji Récit-expressif. W każdym z tych etapów zmieniający się układ 

cech organów inaczej inspirował organistów w ich twórczej działalności. 

Jak wynika z rozdziału czwartego, praktyczne wykorzystanie instrumentu, jako źródła in-

spiracji dla organisty w sztuce improwizacji oraz w praktyce wykonawczej, jest kwestią 

wieloaspektową i – obok innych źródeł inspiracji – pobudzającą wielorakie możliwości kre-

acji dzieła muzycznego. 

Moim autorskim wkładem opisanym lub poruszonym w niniejszej pracy, który może być przed-

miotem dalszych naukowych eksploracji, jest:  

1. metodologia ukazująca ewolucję organów symfonicznych Aristide’a Cavaillé-Colla;  

2. szczegółowy opis instrumentarium licheńskiego umożliwiający jego zestawianie z in-

nymi instrumentami;  

3. metodologia umożliwiająca porównywanie organów pod względem wielkości; 

4. wyodrębnienie, zdefiniowanie oraz opis źródeł inspiracji dla wykonawcy;  

5. praktyczne ukazanie, w jaki sposób wykonawca może wykorzystywać instrument, 

jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej. 

Zaprezentowane przeze mnie nagrania francuskiej literatury organowej drugiej połowy 

XIX wieku oraz improwizacje w formie symfonii organowej poszerzone analitycznym opisem 

pokazują, iż wykonawca może znaleźć mnóstwo inspiracji w samym instrumencie, którym dys-

ponuje w czasie kreacji dzieła artystycznego. Owa inspiracja jest zjawiskiem wieloaspektowym 

i wielowymiarowym, jednakże szeroka wiedza na temat zagadnienia inspiracji w ogóle oraz 

instrumentu, jako głównego źródła inspiracji w szczególności, mogą być wspaniałym kataliza-

torem w modelowaniu i przebiegu sytuacji estetycznej z korzyścią dla wykonawcy, a przede 

wszystkim dla odbiorców.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

In the dissertation I deal with the role of the instrument as a source of inspiration for the organist 

in both the art of stylish improvisation and historically oriented practice of performing organ 

symphonic music of the French cultural circle of the second half of the nineteenth century. 

This work is a theoretical development of my own artistic interpretations presented on the CD 

entitled “French inspirations: second half of the nineteenth century” recorded for the purposes 

of this doctoral thesis in June 2018 on the organ of the Basilica of the Blessed Virgin Mary 

of Licheń in Licheń Stary, Poland. 

This dissertation consists of an introduction, four chapters and an ending. 

In chapter One, I describe the socio-cultural context that characterized the nineteenth century 

in order to present the development of Romantic ideas and trends in music, with particular 

emphasis on changes in European organ building that took place over the epoch. Presentation 

of Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899), as the key figure of symphonic organ building in France, 

is the introduction to the description of the characteristics, features and evolution of symphonic 

organ on the example of selected works of this organ builder. These attributes and the variability 

of these traits over time are the core of the further work in which I will analyse the notion 

of inspiration flowing from the instrument at the disposal of the performer. Afterwards, I char-

acterize the Cavaillé-Coll’s instruments, which were a source of inspiration for the composers 

of the works presented on the CD, i.e. Parisian organs in the churches of La Madeleine, Saint-

Sulpice and La Trinité, the Cathedral of Notre-Dame and the palace of Trocadéro. 

The orchestral music of the first half of the nineteenth century strongly influenced the European 

organ builders. Among them is the monumental figure for the French culture – Artistide 

Cavaillé-Coll with his instruments built according to the idea of symphonic organs, i.e. imitat-

ing the sound of the orchestra and having orchestral sound formatting, were still a monumental 

figure for the French culture. The evolution of the sound of the Romantic orchestra – which is 

the result of the work of the Romanic era composers and the development of orchestral instru-

ments – is also evident in the evolution of organ building. The confirmation of this thesis is both 

the increase in the significance of the Récit-expressive section in the sound of the whole instru-

ment and the density of the sound of the whole instrument by the more frequent use of overtone 

stops in the form of low fifths and thirds and the seventh in the Aristide Cavaillé-Coll’s organs. 

In chapter Two, I analyse – in terms of the phenomena described in chapter One – the organ of the 

Licheń Basilica, on which the artistic work was recorded. The organ of the Licheń Basilica 
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was built according to the idea of the French symphonic instruments – with technical improve-

ments brought by the twentieth century – in the years 2002-2007 by the Polish company “Zakłady 

Organowe Zych” according to the sound concept of professor Andrzej Chorosiński. The choice 

of the instrument for recording of the artistic work described here was not accidental. Being 

the organist of the Lichen Basilica since 2011, I had the opportunity to learn about this unusual 

instrument both from the artistic side – by improvising and interpreting the organ literature during 

the liturgy and concerts, and from the technical side – by supervising the full concert efficiency 

of this giant. Contact with this instrument stimulated me to deepen my knowledge and conduct 

organological researches, especially in the field of large symphonic organs. 

On the basis of analyses carried out in chapter Two, it may be concluded that the South organ 

of the Licheń Basilica meet Aristide Cavaillé-Coll’s assumptions regarding symphonic instru-

ments – in terms of the stops of the orchestral quartet as well as the question of the possibility 

of smoothly modelling the sound similar to the symphonic orchestra. The tracing of the occur-

rence and intensity of symphonic organ features according to the Cavaillé-Coll’s idea allows 

to locate the South organ of the Licheń Basilica among the aesthetics of the mature works 

of the Paris organ builder. Of course, taking into consideration that they contain many solutions, 

which were not present in the Cavaillé-Coll’s creations, and which are the result of the devel-

opment of the organ building industry in the twentieth and twenty-first centuries. 

Chapter Three – starting from the description of basic sound theories in relation to the mutual 

determination of the instrument and the musical work – is dedicated to the phenomenon of in-

spiration in general, its definition and analysis of its sources. I separate and describe the features 

of organs as a musical instrument that can inspire an organist. Afterwards, I discuss the phe-

nomenon of stylish improvisation (definitions, types, learning methods, role in the nineteenth-

century liturgical practice) and the art of interpretation of organ literature by characterizing 

the performance styles of composers whose works I presented on a CD. 

Taking into account the issue of mutual influence of the musical work and the instrument used 

for its performance, one may assume that the stage of creating the sound of French symphonic 

organs in Cavaillé-Coll’s works is an example of a situation where a musical pieces (in this 

case orchestral compositions) determines the instruments (i.e. organs that were supposed to im-

itate the orchestra’s sound possibilities). In turn, further years of Cavaillé-Coll’s activity are 

an example of a reverse situation, in which his instruments with new sound possibilities deter-

mined the improvising and composing pieces of French organists. This led to the birth 

of the French symphonic organ school with Franck, Widor, Guilmant and Vierne as the most 

prominent. Despite the undeniable dominance of the instruments over the musical pieces 
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throughout Cavaillé-Coll’s lifetime, on the basis of the instruments one can also notice a certain 

correction trend in the form of the phenomenon of the symphonic organs evolution; it was a re-

action to the sound-changing needs of new music pieces in the form of increasing the cast of the 

Récit-expressif section. In each of these stages the changing system of organ features inspired 

the organists in their creative activity differently. 

The chapter Four, as the key for the whole dissertation, is the description of the artistic work 

in the form of my own interpretations of “Sortie - Grand-Chœur” from op. 122 no. 8 by Louis 

James Alfred Lefébure-Wély, “Prière et Berceuse” op. 27 by Alexandre Guilmant, “Marche 

Pontificale” from the First Sonata in D minor Jacques-Nicolas Lemmens and “III Choral 

in A minor” op. 40 by Cesar Franck and the cycle of improvisations in the form of an organ 

symphony in the spirit of this era. In this chapter, I analyse the formal side of the recorded 

literature in terms of the character and dynamics of sound achieved through a compromise be-

tween the sound ideal defined – more or less accurately – by composers and my own inspira-

tions flowing from the Licheń organ, as well as means of expression, dynamics, agogics and ar-

ticulation. In turn, I discuss improvisations from a formal point of view, and above all from 

the point of view of inspiration that animated me in creating these works, emphasizing the re-

lations between the ideas and the potential and used methods for their implementation on the 

Licheń instrument. 

As can be observed from the chapter Four, the practical use of the instrument, as a source of in-

spiration for the organist in the art of improvisation and in performance practice, is a multi-

faceted issue and – along with other sources of inspiration – stimulates the multiple possibilities 

of a musical work creation. 

The whole dissertation is crowned with the ending synthesizing the conclusions from the four 

chapters, a bibliography containing books, along with scientific articles, recordings and Internet 

sources, which I used during the preparation of this work and a list of tables. 

My original contribution described or raised in this work, which may be the subject of further 

scientific explorations, is: 

1. a methodology showing the evolution of the symphonic organs of Aristide Cavaillé-Coll; 

2. a detailed description of the Licheń instrument enabling its comparisons with other 

instruments; 

3. a methodology allowing for the comparison of organs in terms of size; 

4. isolation, definition and description of sources of inspiration for the performer; 
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5. a practical demonstration of how the performer can use the instrument as a source of in-

spiration in the art of improvisation and performance practice. 

The recordings of the second half of the nineteenth century French organ literature and the improv-

isations in the form of an organ symphony broadened by the analytical description show that 

the performer can find a lot of inspiration in the instrument he uses during the performance of the ar-

tistic work. This inspiration is a multi-faceted and multidimensional phenomenon, however, 

the broad knowledge of the subject of inspiration in general and the instrument, as the main source 

of inspiration in particular, can be a great catalyst in modelling of the aesthetic situation for the ben-

efit of the performer and, above all, the audience. 


