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Fotografia 1. Organy Pawła Ernesta Rickerta z 1755 roku w kościele Ojców Pijarów w Łowiczu –
widok ogólny2
1
Artykuł ten powstał na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem dr. Krzysztofa Urbaniaka,
obronionej w 2016 roku na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
2
Wszystkie fotografie zamieszczone w artykule zostały wykonane przez jego autora w dniach 29 października i 22 grudnia 2015 roku.
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Bogata, wielowiekowa tradycja kultury chrześcijańskiej pielęgnowana na terenach Polski
zaowocowała powstaniem wielu budowli sakralnych – w przeważającej części wspaniałych
zabytkowych kościołów, bazylik czy konwentów zakonnych. Świątynie te były często
wyposażane w organy piszczałkowe – jedyny instrument uznawany powszechnie za godny
towarzyszenia celebracji liturgicznej. Niestety utrzymane w dobrym stanie i odpowiednio
zadbane organy zabytkowe są dziś w polskich kościołach rzadkością. Wiele z nich uległo
zniszczeniu na skutek upływu czasu, niektóre zostały bezpowrotnie utracone, o innych
całkowicie zapomniano, a te, które ocalały, są w większości zaniedbane i niesprawne. Dość
powszechne są przypadki, kiedy to wspaniałe niegdyś instrumenty piszczałkowe z powodu  
braku troski o ich stan techniczny przestają funkcjonować, a w konsekwencji popadają
w ruinę i zastępowane są organami elektronicznymi. Brak wystarczających kompetencji
organmistrzów przeprowadzających remonty zabytkowych instrumentów często doprowadza do ich nieodwracalnego zniszczenia.
Mimo utrzymywania się niekorzystnych trendów można jeszcze natrafić, szczególnie
we wsiach i małych miasteczkach, na prawdziwe perły historycznego organmistrzostwa.
Organy takie powinny być objęte ochroną zabytków oraz stałym nadzorem konserwatorskim.
Troska o wspólne, narodowe dziedzictwo kultury jest moralnym obowiązkiem całego społeczeństwa. Tylko świadome, kompetentne i odpowiedzialne współdziałanie konserwatorów
zabytków, wyspecjalizowanych organmistrzów, gospodarzy świątyń oraz przedstawicieli
lokalnych społeczności może przywrócić zabytkowym organom ich dawną świetność.

Niniejszy artykuł podejmuje skomplikowany i bardzo złożony temat konserwacji zabytkowych organów piszczałkowych. Jego celem jest zaprezentowanie wspaniałego, pod wieloma względami wyjątkowego, do tej pory zapomnianego i nieopisanego instrumentu
Pawła Ernesta Rickerta z 1755 roku, znajdującego się w kościele Ojców Pijarów p.w. Matki
Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu. Organy te w około 90% zachowały pierwotną XVIII-wieczną substancję, co stanowi o ich wysokiej wartości historycznej. Obecnie
są one częściowo sprawne, jednak ich stan techniczny pozwala jedynie na ich ograniczone
wykorzystywanie.

Z uwagi na zbyt dużą objętość artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej z nich,
publikowanej na łamach bieżącego numeru „Notesu Muzycznego”, uwzględniono zagadnienia
kontekstu historycznego i omówiono wybrane aspekty wstępnej inwentaryzacji organów
Rickerta dokonanej na podstawie oględzin własnych autora. W drugiej części artykułu, która
ukaże się w kolejnym numerze Czasopisma, oprócz przedstawienia dalszego ciągu opisu
inwentaryzacyjnego ww. organów zaproponowano także program prac konserwatorskich
mających na celu przywrócenie owemu instrumentowi jego dawną świetność. Autor
wyraża nadzieję, że niniejsza publikacja będzie przyczynkiem do podjęcia działań służących
przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i renowacji łowickich organów Rickerta.
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Rys historyczny Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu3
Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych został sprowadzony
do Polski staraniem króla Władysława IV w 1642 roku. Miało to miejsce jeszcze za życia
założyciela Zakonu – św. Józefa Kalasancjusza. Dla pierwszych domów zakonnych przeznaczono fundacje w Podolińcu, Warszawie, Rzeszowie i Krakowie. Do Łowicza pierwsi zakonnicy przybyli 14 marca 1668 roku dzięki fundacji rodziny kasztelana gostynińskiego Jana
Szamowskiego. Była to szósta z kolei placówka zakonna w Rzeczypospolitej. Początkowo
pijarzy przejęli kościół i klasztor bernardynek, które tymczasowo zostały wydalone z Łowicza za nieposłuszeństwo wobec władz diecezjalnych. Oficjalnego zatwierdzenia fundacji
Szamowskiego dokonał arcybiskup Mikołaj Prażmowski w dniu 27 sierpnia 1670 roku
i od tej pory pijarzy mogli swobodnie prowadzić swoją działalność edukacyjną. Bezpłatne
szkoły elementarne zakładane przez Zakon na terenie całej ówczesnej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, stąd też liczba
podobnych kolegiów szybko przekroczyła kilkadziesiąt. Nauczano w nich łaciny, filozofii,
arytmetyki, języka polskiego, mitologii, historii świata, logiki, algebry, statystyki, geometrii,
fizyki, historii naturalnej, geografii. Językiem wykładowym była łacina. Dopiero reforma
szkolnictwa z roku 1753 wprowadziła do szkół powszechne użycie języka polskiego. Zdolności artystyczne wychowanków rozwijano na zajęciach rysunku i muzyki, organizowano również przedstawienia teatralne. W Kolegium działał i tworzył aż do swojej śmierci
w 1699 roku Damian Stachowicz – pijar, uznany kompozytor muzyki religijnej doby baroku.

Szkoła w Łowiczu rozwijała się dynamicznie, głównie dzięki protekcji bogatej szlachty,
mieszczaństwa i duchowieństwa. Tuż po reformie szkolnictwa opracowanej w 1753 roku
przez pijara – ks. Stanisława Konarskiego, której wynikiem było m.in. utworzenie Komisji
Edukacji Narodowej, liczba uczniów sięgała 600. W 1788 roku pod nadzorem Zakonu otwarto
dwa kolejne oddziały, w tym Szkołę Nauczycielów parafjalnych i Organistów. Czasy świetności
nie trwały jednak długo. Zmiany polityczne, działania wojenne, a w konsekwencji rozbiory
nie sprzyjały dalszemu funkcjonowaniu szkół i działalności Zakonu na ziemiach polskich.
W 1831 roku przerwano nauczanie w łowickiej szkole, a po upadku powstania listopadowego rosyjskie władze zakazały pijarom kształcenia dzieci i młodzieży w całym Królestwie
Polskim. Zakon skasowano w 1864 roku w wyniku represji po klęsce powstania styczniowego. Pijarzy powrócili do Łowicza dopiero w 1958 roku, zaś w 1995 roku działalność
edukacyjną i wychowawczą rozpoczęły Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju.

3
Rys historyczny Kolegium sporządzono na podstawie: R. Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, Łowicz
1921, s. 145–148 oraz informacji zawartych na stronie internetowej Zakonu Pijarów: http://www.pijarzy.pl/
zakon_i_jego_historia/historia_prowincji_polskiej.html [dostęp: 5.01.2016].
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Rys historyczny kościoła p.w. MB Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu4
Początkowo działalność pijarów w Łowiczu skupiała się głównie na prowadzeniu szkoły,
jednak pierwszy rektor – ks. Wojciech Siewierkiewicz – pragnąc w pełni realizować motto
Zakonu Pietas et Litterae [Pobożność i Nauka], postanowił rozpocząć budowę własnego
kościoła, by w nim zainicjować także szerszą działalność duszpasterską. 11 czerwca 1680 roku
biskup Wojciech Stawowski, sufragan gnieźnieński, poświęcił kamień węgielny pod budowę
kościoła, którą prawdopodobnie rozpoczęto jeszcze w tym samym roku. Prace postępowały
bardzo powoli z uwagi na brak funduszy. Spośród darczyńców najwięcej na budowę kościoła
łożyli Szamowscy – fundatorzy Kolegium, a także Wojciech Zimny z Bobrownik oraz arcybiskupi: Michał Radziejowski, Stanisław Szembek, Teodor Potocki i Krzysztof Antoni Szembek.
Kościół budowano etapami przez wiele lat. Autor pierwotnego projektu nie jest znany.
Po około 10 latach od rozpoczęcia budowy ukończono mury prezbiterium zamkniętego
ścianą tęczową oraz postawiono dwa filary nawy głównej. Prace przerwano z powodu
problemów finansowych po śmierci prymasa Radziejowskiego – protektora pijarów. Kolejne
etapy intensywnej budowy datowane są na lata 1720–1731 oraz 1743–1747. Do 1748 roku,
w którym biskup łucki i brzeski Franciszek Antoni Kobielski dokonał aktu konsekracji kościoła, nie udało się jednak, pomimo poniesienia ogromnych nakładów finansowych, dokończyć budowy świątyni, a w szczególności jej wież. Data konsekracji zapewne związana była
z zapowiedzianą na rok 1749 beatyfikacją ojca Józefa Kalasancjusza – założyciela Zakonu.

Świątynia ma bardzo burzliwą historię. Podczas licznych działań wojennych prowadzonych na terenie Łowicza i okolic jej wnętrze wielokrotnie zamieniano na szpital, składy
amunicji i bielizny, stajnię czy garaż. Miało to wysoce szkodliwy wpływ na stan zachowania
wyposażenia i dekoracji kościoła – zwłaszcza wspaniałych fresków ściennych. Po kasacie
Zakonu w 1864 roku kościół przeszedł pod opiekę księży diecezjalnych. Podjęli oni
m.in. starania mające na celu jego odbudowę ze zniszczeń wyrządzonych podczas I wojny
światowej. 20 lat później w kościele wybuchł pożar, w wyniku którego zawaliło się częściowo
sklepienie nawy głównej.

Okazała trzynawowa świątynia wraz z wyposażeniem i malowidłami ściennymi stanowi
dziś wspaniały przykład architektury, malarstwa oraz rzeźby późnego baroku i rokoko.
Jej monumentalna, zwrócona w kierunku północnym fasada, zbudowana na planie falistym
i oflankowana wieżami, przyciąga uwagę wielu historyków sztuki i architektów. Obecnie
w kościele trwają prace konserwatorskie przywracające mu jego pierwotny blask.

4

Rys historyczny kościoła sporządzono na podstawie: R. Oczykowski, dz. cyt., s. 148–152 oraz H. Samsonowicz, Kościół Pijarów w Łowiczu. Fazy budowy i architekci, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1988,
t. XXXIII, z. 3, PWN, Warszawa, s. 233–253.
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Rys historyczny organów Pawła Ernesta Rickerta z 1755 roku
Historia instrumentu Rickerta jest długa – liczy bowiem ponad 260 lat – jednak opisujące ją
dokumenty są nieliczne. Do dnia dzisiejszego nie ukazało się żadne bardziej szczegółowe
opracowanie dotyczące tego instrumentu. Stąd też większość informacji zawartych w niniejszej publikacji uzyskano na podstawie szczegółowych oględzin instrumentu dokonanych przez autora artykułu i wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych czynności
inwentaryzacyjnych. Najwięcej organy te mówią o sobie same: zawarte w nich inskrypcje
organmistrzów dokumentujące przeprowadzane remonty i konserwacje, nawarstwienia
materiału z różnych epok wewnątrz instrumentu – wszystko to zostawia niezatarte ślady,
dzięki którym możliwa jest fragmentaryczna rekonstrukcja rysu historycznego.

Wiktor Łyjak – organista i organolog nadzorujący jako ekspert ostatni większy remont
opisywanego instrumentu5 – przypuszcza, że zanim wybudowane zostały organy na głównym
chórze muzycznym, w kościele mógł znajdować się inny instrument. Mogłoby to, według
niego, mieć związek z działalnością miejscowej kapeli i znanego kompozytora Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego6. W zachowanej księdze przychodów i wydatków z lat 1717–1747
istnieje zapis z dnia 26 kwietnia 1727 roku mówiący o darowiźnie na organy w wysokości
540 złotych polskich. W komentarzu do tabeli kasowej – „à Rdo Dno Petro Granatowski
Benefactore nostro pro Organis ad nostram [wyraz nieczytelny] obtulit aureos 30”7 – wymieniona jest kwota 30 złotych, co czyni treść tego zapisu niejednoznaczną8. W związku
z brakiem możliwości dokładnego odczytania jednego wyrazu (wymagałoby to konsultacji
grafologicznych) nie ma pewności co do docelowego przeznaczenia owego instrumentu.
Wnioski wyciągnięte po konsultacjach ze specjalistami z dziedziny łaciny kościelnej pozwalają wysunąć hipotezę, iż chodzi o wyraz Lectam, który tworzy wraz z poprzednimi wyrażenie „ad nostram [Missam] Lectam”. Tak odczytany wpis mówiłby o organach „do naszych
mszy recytowanych”9. Prawdopodobnie nie chodziło więc o budowę instrumentu głównego
(budynek kościoła – a w szczególności jego fasada wraz z chórem muzycznym – nie były
jeszcze wtedy ukończone), lecz o instrument przeznaczony do drewnianej kaplicy, w której
odprawiano nabożeństwa zanim ukończono kościół, lub też do jednego z pomieszczeń
budynku kolegium.
W. Łyjak, Organy i organmistrzowie w Łowiczu, w: Organy i muzyka organowa, t. IV, red. J. Krassowski,
Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1982, s. 109.
6
Tamże, s. 141.
7
„Od Szanownego Pana Piotra Granatowskiego Dobroczyńcy naszego na organy [wyraz nieczytelny] przekazano złotych 30.” (tłum. aut.), Liber connotationum percepti et expensi 1717-1747, Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, sygn. Col. Lov. 8.
8
Opis słowny darowizny wskazuje na kwotę 30 złotych, podczas gdy w tabeli kasowej pojawia się kwota
540 złotych polskich. Różnica w wysokości kwoty dotacji mogła wynikać z przelicznika walutowego lub kruszcowego. Nie jest też wykluczone, że wymieniony z nazwiska darczyńca przekazał faktycznie tylko 30 złotych
z ogólnej sumy 540 złotych uzyskanej darowizny.
9
Ówczesna praktyka liturgiczna celebracji mszy recytowanej wskazywała na możliwość użycia organów
w czasie cichych modlitw kapłana. Najbogatszą formę w XVII- i XVIII-wiecznej Europie ten sposób wykorzystania organów przybrał we Francji w związku z działalnością wybitnych organistów, takich jak François
Couperin, Guillaume-Gabriel Nivers czy Nicolas de Grigny.
5
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Niestety nie zachowała się odnośna księga przychodów i wydatków obejmująca czas budowy
obecnego instrumentu (połowa XVIII wieku). Jej brak utrudnia lub wręcz uniemożliwia
zdobycie wiarygodnych informacji na temat czasu i faz powstawania organów, kosztów
ich budowy oraz ilości i jakości zużytych materiałów. Późniejsze księgi pochodzące z XIX
i XX wieku zawierają jedynie kilka wpisów mówiących o wynagrodzeniu dla organisty,
śpiewaków i innych muzyków10.

12-głosowe, mechaniczne organy w kościele Ojców Pijarów w Łowiczu wybudował w 1755
roku Paweł Ernest Rickert – organmistrz z Warszawy (znany także jako Rychert, Rückert,

Ricker). Informację tę odnajdujemy na wklejonej wewnątrz komory klapowej wiatrownicy
pedału inskrypcji o następującej treści:
PAULUS ERNESTUS RICKERT

ARTIFEX INSTRUMENTORUM
FECIT ME
VARSAVIÆ MDCCLV11

Fotografia 2. Wklejka z nazwiskiem budowniczego organów umieszczona w komorze klapowej
wiatrownicy sekcji pedału

10
„Muzyce i śpiewakom”, „śpiewakom w odpust”, „śpiewakom i organiście”. Książka wydatków na reparacje
kościoła popijarskiego w Łowiczu 1897–1907, Archiwum PPZP w Krakowie, sygn. Col. Lov. 19.
11
„Wykonał mnie twórca instrumentów Paweł Ernest Rickert. Warszawa 1755” (tłum. aut.).
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O budowniczym wiadomo niewiele. Sam siebie nazywał „twórcą instrumentów” – budował zatem nie tylko organy, ale także inne instrumenty, prawdopodobnie klawiszowe.
Znany jest z realizacji trzech udokumentowanych prac: budowy omawianych w niniejszym
artykule organów w Łowiczu, remontu organów w kościele św. Franciszka Serafickiego
w Warszawie12 (gdzie również umieścił swoją inskrypcję w wiatrownicy pedału) oraz budowy klawesynu uchodzącego za tzw. fortepian Królowej Marysieńki13. Maria Szymanowicz
w Polskiej bibliografii organów utożsamia Pawła Ernesta Rickerta z Pawłem Rychertem14
– organmistrzem z Gniezna, który m.in. wyremontował organy w kolegiacie w Łowiczu
w 1762 roku15. Nie jest jednak pewne czy pod tymi obiema wersjami nazwiska kryje się
ta sama postać.

Instrument znajdujący się obecnie w kościele Ojców Pijarów w Łowiczu jest obiektem pochodzącym z 1755 roku, spójnym pod względem konstrukcji i zachowanym w stanie niemal
oryginalnym. Twierdzenia Wiktora Łyjaka: „niewykluczone, że pierwotnie [instrument] miał
również pozytyw przedni” oraz: „szczególną uwagę zwraca wolnostojący stół gry – pochodzi
co najmniej z połowy XIX wieku”16 – po szczegółowych oględzinach instrumentu wydają się
być bezpodstawne. Stół gry wykonany jest z tego samego gatunku drewna i zamknięty
płycinami za pomocą drewnianych skobli w sposób identyczny jak wszystkie ściany szafy
organowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wolnostojące kontuary występują już
w I połowie XVIII wieku w organach budowanych na terenach Czech i Moraw17. Usunięcie
hipotetycznego pozytywu plecowego i odwrócenie stołu gry w stronę ołtarza wymagałoby
bardzo głębokiej ingerencji w mechanikę instrumentu, a ta jest oryginalna, kompletna,
dobrze zachowana i z pewnością nie nosi tak znaczących śladów wtórnych modyfikacji.
Istnieje wprawdzie możliwość umieszczenia pojedynczych rejestrów lub też niemych
piszczałek na frontowej ścianie kontuaru, jednak i taką koncepcję łatwo jest podważyć,
gdyż wewnątrz stołu gry nie widać żadnych pozostałości po kanałach powietrznych czy
posadowieniu wiatrownicy, zaś frontowa płycina z całą pewnością jest oryginalna. Wiktor
Łyjak, podając dyspozycję instrumentu18, popełnia kilka błędów: pomija jeden rejestr sekcji
manuału nazwany obecnie Trawers 419, określa Cymbel jako 4-chórowy (podczas gdy
ma on cztery chóry w basie, w dyszkancie zaś   tylko trzy), wymienia 3-chórową Mixturę
(w rzeczywistości ma ona cztery chóry) oraz używa błędnej nazwy „Pryncypał 8”
w odniesieniu do rejestru pedałowego Oktawbas 820.
12
„Organy główne II+P/14 [...] kosztem 4000 złp. naprawiane lub przerabiane przez P.E. Rückera (vel Rückerta), 1764”, J. Gołos, Warszawskie organy, Fundacja Artibus, Warszawa 2003, t. I, s. 96, 104, 238, t. II, s. 52.
13
   „Przywieziono też fortepian z 1756 r. z pudłem malowanym na czerwono i oklejonym wycinankami ze
sztychów, wyobrażających sceny rodzajowe, drzewa lub ptaki, wykonany przez firmę Pawła Ernesta Rickerta
w Warszawie […]”. B. Vogel, Fortepian Królowej Marysieńki i bucik na dodatek, „Ruch Muzyczny” 2013, nr 18,
Instytut Książki, Warszawa.
14
M. Szymanowicz, Polska bibliografia organów, Polihymnia, Lublin 2011, t. I, s. 188–189.
15
W. Łyjak, dz. cyt., s. 121–122.
16
Tamże, s. 141–142.
17
Zagadnienie to zostanie omówione szerzej w dalszej części artykułu.
18
W. Łyjak, dz. cyt., s. 142.
19
Autor artykułu wskazując na konkretne rejestry stosuje nazewnictwo i oznaczenia umieszczone na obecnych tabliczkach rejestrowych.
20
W systemie nazewnictwa rejestrów określenie „pryncypał” zarezerwowane jest dla rejestru, którego pisz-
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Z udokumentowanej historii Kolegium Pijarskiego w Łowiczu wynika, że od początku
działalności szkoły uczono w niej muzyki, a w 1788 roku pod nadzorem pijarów otwarto
Szkołę Nauczycielów parafjalnych i Organistów21. Organy Rickerta być może nie były jedynym, ale z całą pewnością największym instrumentem oddanym do dyspozycji owej Szkoły.
Zapewne w związku z potrzebą wykorzystywania organów w celach dydaktycznych przeprowadzono w 1789 roku ich remont, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Instrument ten w ciągu wieków poddawany był wielu naprawom i konserwacjom. Daty
kilku z nich można ustalić dzięki wpisom dokonanym przez organmistrzów wewnątrz i na

zewnątrz szafy instrumentu oraz stołu gry. Oto odczytane inskrypcje w kolejności chronologicznej:
1. „P M [klucz wiolinowy] K / 1789”

2. „K[znaki nieczytelne]p / M[a?]rcisz / 1844”
3. „J. Mor[aw?]ski / 1869”

4. „Henryk / Ow[znaki nieczytelne] / [Orkiestrze?] / 10 [znaki nieczytelne] 9/I 1929”

5. „Remont organów przeprowadził organmist Jarosław Kałużyński z Wronek w maju
i czerwcu 1981 r.”
6. [inskrypcja nieczytelna]

Fotografia 3. Inskrypcje organmistrzów znajdujące się na ścianach szafy organowej
czałki umieszczone są w prospekcie organowym. Piszczałki rejestru Oktawbas 8 umieszczone są na wiatrownicy pedału wewnątrz instrumentu, dlatego też rejestr ten  nie może nosić nazwy pryncypału.
21
R. Oczykowski, dz. cyt., s. 146.
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Istnieją przekazy mówiące o dwóch innych inskrypcjach, których autorowi – pomimo
intensywnych poszukiwań – nie udało się odnaleźć. Według tych źródeł w organach powinny
znajdować się także ślady następujących wpisów:
1. „Ten organ restaurowany w roku 1847 przez Mateusza Mielczarskiego organmistrza
z Łowicza nakładem Kollegium Księży Pijarów.”22

2. „Wewnątrz kontuaru wpis organisty kolegiackiego Rocha Myszyńskiego, działał w Łowiczu
około 1850 roku.”23

Tylne ściany szafy instrumentu pokryte są licznymi napisami, z których wyczytać można
różne imiona, nazwiska i daty. Znajdują się tam także wpisy określające przynależność
do danej klasy w Kolegium – dokonywane prawdopodobnie przez uczniów angażowanych
do kalikowania.

Zachowało się także kilka dokumentów, które odnoszą się do ważnych wydarzeń w dziejach instrumentu. Dotyczą one m.in. aktu zarekwirowania w dniu 13 października 1917 roku
przez państwo pruskie 31 sztuk metalowych piszczałek frontowych Pryncypału 8 w celu
uzyskania z nich metalu do wykorzystania na cele wojenne. Ksiądz Maksymilian Cichocki –
ówczesny proboszcz – tak opisuje przebieg tego zdarzenia24:
Kościół po-Pijarski był pierwszą ofiarą rekwizycji piszczałek org. w Łowiczu. Ponieważ
kluczy wydać nie chciałem, przeto Kościół i plebanię otoczono wojskiem, a następnie
zostałem internowany we własnem mieszkaniu. Przez ten czas wyważono drzwi od zakrystji i w taki sposób dostano się do Kościoła, a następnie na chór. Po półtoragodzinnej operacji zabrano piszczałki i mnie przywrócono swobodę. Fakt ten potwierdzić mogą
mieszkańcy Łowicza, a w szczególności moi uczniowie z kl. VII [...].

Fotografia 4. Deklaracja dotycząca rejestracji strat wynikłych z rekwizycji piszczałek i organów
22
Wpis ten zanotował organmistrz Bernard Termen z Wilna w sprawozdaniu z przeprowadzonych w 2007
roku prac przy instrumencie. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatura
w Skierniewicach, nr rejestru: 166/48.
23
W. Łyjak, dz. cyt., s. 142.
24
Fragment Deklaracji dotyczącej rejestracji strat wynikłych z rekwizycji piszczałek i organów wypełnionej
w dniu 15 marca 1918 roku przechowywanej w archiwum domowym Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu.
Zachowano ortografię oryginału.
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Wydarzenie to musiało mocno wstrząsnąć lokalną społecznością, gdyż kilka lat później
zostało ono opisane – jako jedyna wzmianka o organach w kościele pijarów – w książceprzewodniku Romualda Oczykowskiego pt. Przechadzka po Łowiczu25:
Organy zostały haniebnie zrabowane i zniszczone przez Niemców, którzy 14 października
1917 r. siłą wdarli się do zamkniętego kościoła i przez cały czas świętokradzkiej grabieży
z bronią w ręku otaczali cmentarz i zabudowania kościelne, nie dając nikomu do nich
przystępu.

W dniu dokonania owego „haniebnego rabunku” sporządzono dokument Maßtabelle
über ausgebaute Orgelpfeifen26 (zob. fotografia 5) zawierający dokładne pomiary wszystkich
skonfiskowanych piszczałek, przedstawione w układzie tabelarycznym. Tabela ta posiada
następujące kolumny: nazwa rejestru, ton, średnica piszczałki, długość nogi, długość całego
korpusu, długość korpusu do ekspresji, długość labium, szerokość labium, wysokość wycięcia, średnica otworu w nodze, długość od dolnej krawędzi nogi do dolnej krawędzi haftki,
określenie pola piszczałkowego27. Zachowane w ten sposób dane pozwalają na dość precyzyjną rekonstrukcję menzur zarekwirowanych piszczałek.

25

R. Oczykowski, dz. cyt., s. 152. Data podana przez Oczykowskiego jest błędna – w rzeczywistości wydarzenie to miało miejsce 13 października 1917 roku.
26
„Tabela wymiarów wymontowanych piszczałek organowych” (tłum. aut.). Format tego druku oraz szczegółowość zawartych w nim danych wskazują na powszechność  owej praktyki.
27
Tłum. aut. Haftką nazwano dolutowany z tyłu piszczałki element zawieszający ją na mosiężnym sztyfcie umieszczonym w grzebieniu podtrzymującym piszczałki prospektowe od wewnątrz instrumentu. Z uwagi
na brak zdefiniowanych w języku polskim szczegółowych pojęć organmistrzowskich autor w analogicznych
przypadkach stosować będzie tłumaczenia dosłowne (literalne) pojęć obcojęzycznych lub też posiłkować się
będzie szerszym opisem słownym poszczególnych elementów.
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Fotografia 5. Tabela wymiarów piszczałek organowych skonfiskowanych w 1917 roku (Maßtabelle
über ausgebaute Orgelpfeifen)

Organy, pozbawione pryncypału prospektowego, przetrwały w takim stanie aż do roku
1962, kiedy to zakład organmistrzowski Henryka Siedlara uzupełnił brakujące piszczałki28.
Wstawiono wówczas nowe piszczałki cynkowe wykonane wedle własnej koncepcji budowniczego w konwencji postromantycznej, nieodpowiadającej zabytkowemu charakterowi
instrumentu.
28

W. Łyjak, dz. cyt., s. 145.
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Od dnia 1 lipca 1972 roku opiekę konserwatorską nad prospektem organowym
roztoczył ówczesny Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatura
w Skierniewicach29. Teczka instrumentu została założona 5 lutego 1978 roku przez Wiktora
Łyjaka, pełniącego w tym czasie funkcję rzeczoznawcy do spraw organów. Zawiera ona krótki
opis instrumentu wraz z dyspozycją oraz 3 czarno-białe fotografie wykonane w 1977 roku
ukazujące prospekt, kontuar i jedną 4-chórową piszczałkę Cymbla. W owej dokumentacji
błędnie podana jest liczba klawiszy w pedale (wpisano 17, w rzeczywistości jest ich 18),
a w dyspozycji pominięto rejestr Oktawbas 8 i określono Mixturę jako 3-chórową. Organy
jako cały instrument zostały wpisane na listę zabytków 28 stycznia 1980 roku. Na karcie
zabytku sporządzonej w dniu 20 maja 1984 roku umieszczone są: czarno-białe zdjęcie
prospektu i kilka zdawkowych informacji opisujących wygląd szafy.

Ostatni większy remont organów został przeprowadzony w maju i czerwcu 1981 roku
pod nadzorem Wiktora Łyjaka i został przez niego uznany za „udaną renowację obiektu”30.
Prace powierzono zakładowi organmistrzowskiemu Jarosława Kałużyńskiego z Wronek.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sprawozdanie ówczesnego rektora kościoła –
ks. Stanisława Góralczyka – z dnia 7 lipca 1981 roku31:
Organy kościoła naszego były absolutnie nie do używania. Z wielką trudnością i przy pomocy księży sąsiadów, udało mi się znaleźść organomistrza P. Jarosława Kałużyńskiego,
który na terenie województwa skierniewickiego wykonał wiele prac remontowych
organów pod nadzorem P. mgr Wiktora Łyjaka upoważnionego przez Kurię Metropolitalną w Warszawie do wykańczania koniecznych prac, aby doprowadzić do stanu używalności organów, a mianowicie:

1. Rozebranie organów, wyczyszczenie piszczałek.
2. Zakonserwowanie piszczałek drewnianych płynem przeciw kornikowi
/ksylamit i jasny antoks/.
3. Wyregulowanie nacisków na klawiaturę.
4. Naprawa klawiatury pedałowej ściśle według starej.
5. Odnowienie frontowych piszczałek srebrzanką.
6. Pokrycie jedną warstwą skóry miecha organowego.
7. Wykonanie nowych napisów rejestrowych.
8. Prostowanie i lutowanie piszczałek porozrywanych.
9. Zmiana dmuchawy z silnikiem ze starej na nową, gdyż stara nie nastarczała w swej
pracy dostarczać powietrza do organów.
10. Strojenie organów.
Biorąc pod uwagę zabytkowy instrument nic nie zostało zmienione.

W teczce instrumentu przechowywanej w Archiwum WUOZ znajduje się ponadto
ekspertyza Wiktora Łyjaka sporządzona w dniu 27 czerwca 1981 roku – tuż po zakończeniu
prac remontowych przy organach. Nie zawiera ona jednak żadnych nowych informacji.

29

Archiwum WUOZ w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach, nr rejestru: 166/48.
W. Łyjak, dz. cyt., s. 142.
31
Archiwum WUOZ w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach, nr rejestru: 166/48. Zachowano ortografię
oryginału.
30
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Smutnym epizodem w historii instrumentu była jego faktyczna dewastacja, która miała
miejsce w grudniu 2006 roku. Ówczesny rektor kościoła, nieświadomy skutków podjętej
decyzji, powierzył wykonanie remontu organów firmie „Organomistrzostwo – naprawa, renowacja, strojenie i intonacja organów sakralno-piszczałkowych Jan Aleksander” z Gołkowic
Górnych koło Nowego Sącza, która nie posiadała wystarczających kompetencji do przeprowadzania tak zaawansowanych prac konserwatorskich. Niefachowa ingerencja niekompetentnego organmistrza doprowadziła do powstania licznych uszkodzeń mechanicznych największych piszczałek sekcji manuału i pedału oraz do częściowego zdekompletowania piszczałek metalowych. Szybka reakcja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
który w dniu 12 grudnia 2006 roku swoją decyzją nakazał zaprzestania prac, uchroniła
instrument od dalszych zniszczeń. Dokończenie prac, naprawienie zniszczeń i przywrócenie
podstawowej funkcjonalności instrumentu zlecono w dniu 10 stycznia 2007 roku organmistrzowi Bernardowi Termenowi z Wilna. Naprawa została zakończona w dniu 24 stycznia
2007 roku. W odręcznie napisanym sprawozdaniu organmistrz ten tak opisuje wykonane
przez siebie prace32:
Ostatecznie organy restorował pan Jan Aleksander, który dokonał zdewastowania
kontuaru i przez nie znajomość z krótką dużą oktawą dokonał dewastowań piszczałek
w sześciu registrach: Pryncypał 8’, Bourdon 8’, Flet 4’, Tr. Flet 4’, Oktava 4’, Quinta
2⅔’. Dokonał zbytniego naciągnięcia sprężyn klapowych. Wymienił wiele piszczałek
metalowych czego przykładem może być Trawers Flet 4’. Prace Pana Jana Aleksandra
zostały wstrzymane przez rzeczoznawcę ministra dr. Wiktora Łyjaka.
Zlecono mi prace organmistrzowskie do naprawienia wszystkich błędów pana Jana
Aleksandra.

W toku przygotowania prac instrument został oczyszczony od kurzu i innych zanieczyszczeń. Przewrucony został pierwotny stan kontuaru, klawiatura wróciła na swoje
pierwotne miejsce. Został odregulowany mechanizm, zwolnione sprężyny. Wstawiona
klawiatura nożna i zamontowany od nowa mechanizm pedałowy. W kontuarze zostały
zamontowane dekle boczne i górny. Odregulowano klawiaturę ręczną. Wstawiono
pulpit i ławę.

Po wykonaniu powyżej wymienionych prac przystąpiłem do odstawienia piszczałek
w oddzielnych registrach i odstawienia zmniejszonej dużej oktawy, co się i udało wykonać.
W sześciu rejestrach została odbudowana krótka oktawa duża. Pryncypał 8’, Bourdon 8’,
Flet 4’, Tr. Flet 4’, Oktava 4’, Quinta 2⅔’.
Głosy pedałowe zostały wstawione na poprzednie miejsce i dostrojone do Pryncypału 8’
w manuale. Głosy pedałowe Subbas 16’, Salicionalbas 16’, Oktawbas 8’.
W szafie organowej wstawione wszystkie dźwi i zamknięcia.

32
Archiwum WUOZ w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach, nr rejestru: 166/48. Zachowano ortografię
oryginału.

213

Taki stan organów utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Obecnie instrument jest częściowo sprawny, jednak z uwagi na jego zły stan techniczny nie jest możliwe wykorzystywanie
go w celach koncertowych. Również bieżące użytkowanie organów w celach liturgicznych
jest ograniczone. Z uwagi na liczne deformacje i uszkodzenia korpusów piszczałek nie jest
możliwe trwałe zestrojenie ze sobą poszczególnych głosów. Konieczna jest gruntowna konserwacja instrumentu połączona z rekonstrukcją brakujących lub wtórnie przekształconych elementów. W dalszej części przedstawiono szczegółowy opis stanu zachowania
instrumentu. Ciąg dalszy tego opisu, wraz z proponowaną koncepcją przeprowadzenia
prac konserwatorskich, znajdą się w drugiej części artykułu.
Opis inwentaryzacyjny instrumentu

Punktem wyjścia do podjęcia prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach winna
być zawsze inwentaryzacja obiektu. Istotne jest ustalenie, które z jego elementów są oryginalne, a które wtórnie zmienione, przebudowane lub uzupełnione. Wnioski wyciągnięte
z takich oględzin pozwalają określić stan zachowania instrumentu oraz ustalić wytyczne
dotyczące jego konserwacji, renowacji bądź rekonstrukcji. Pełną inwentaryzację ilościową
i jakościową wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych elementów będzie można wykonać dopiero w momencie demontażu organów, gdyż obecny ich stan techniczny nie pozwala
na dotarcie do wszystkich części szafy instrumentu i zbadanie ich zawartości.

Wstępna inwentaryzacja instrumentu – jego pomiary, analiza zachowanej substancji oraz
dokumentacja fotograficzna – wykonana została dwuetapowo w dniach 29 października
i 22 grudnia 2015 roku przez autora niniejszej publikacji pod nadzorem pana dr. Krzysztofa
Urbaniaka. Wszystkie wnioski przedstawione w artykule zostały sformułowane po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin obiektu oraz odniesieniu zebranych w ten sposób informacji do ogólnej wiedzy z zakresu organoznawstwa historycznego. Wnioski te ujęte są
w formę charakterystyczną dla ekspertyz opracowywanych przez rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkowymi organami
piszczałkowymi.
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Szafa organowa

Fotografia 6. Szafa organowa

Instrument ulokowany jest na centralnej osi trójarkadowego chóru muzycznego dobudowanego w XVIII wieku wraz z dwiema emporami bocznymi na północnej (fasadowej) ścianie
kościoła. Balustrada chóru ozdobiona jest murowanymi balaskami. Jej centralny   fragment
został usunięty, by empora mogła pomieścić wolnostojący stół gry organów. Powstały w ten
sposób wyłom osłonięto trzema portretami szlacheckimi braci stryjecznych herbu Gozdawa.

Szafa organowa o wymiarach: głębokość – 1780 mm, szerokość – 3500 mm, wysokość
całkowita – 8600 mm, podzielona jest wyraźnie na dwie sekcje: manuału (główna część szafy
o głębokości 970 mm) i pedału (tylna część szafy o głębokości 810 mm). Wiatrownica sekcji
manuałowej znajduje się na wysokości niższego gzymsu prospektu organowego (2700 mm nad
poziomem podłogi), natomiast wiatrownica sekcji pedałowej ulokowana jest w tylnej części
instrumentu (600 mm nad poziomem podłogi). Pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów szafa organowa stanowi wspaniały element wystroju kościoła, doskonale korespondując
z barokową architekturą oraz rokokowymi freskami i wyposażeniem świątyni – głównie dzięki
bogato zdobionym elementom snycerskim i eleganckim proporcjom.
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Budowniczy szafy instrumentu pozostaje nieznany. Została ona zaprojektowana jako
zespół wpisanych w kształt prostokąta, przylegających do siebie trzech wieżyczek, z których
środkowa ukształtowana jest na rzucie wycinka koła. Wysokość wieżyczki środkowej stanowi
ok. ½ wysokości flankujących ją dwóch wież bocznych zrealizowanych na rzucie prostokąta
o wolutowym wybrzuszeniu jednej z jego krawędzi. Dodatkowo zewnętrzne pionowe krawędzie obu wyższych wież posiadają fazy, w których budowniczy umieścił dwa małe pola
piszczałkowe – każde mieszczące po trzy piszczałki. Całość konstrukcji posadowiona jest
na wysokim cokole i niejako podtrzymywana po bokach przez konsole w formie wolutowych
spływów. Wszystkie gzymsy – zarówno u podstawy, jak i na zwieńczeniach wież – są bogato
profilowane. W całej konstrukcji zachowana jest pełna symetria, której pionowa oś przebiega
przez środek prospektu organowego.

Szczegółowe badania konserwatorskie przeprowadzone w latach 2010–2011 przynoszą
pełną wiedzę na temat malatury szafy organowej33. Jej frontowa  część pokryta jest oryginalną,
bardzo dobrze zachowaną polichromią w formie marmoryzacji w odcieniach zieleni, błękitu,
czerwieni i złota. Cokół posiada płyciny – również polichromowane. Pozostałe elementy
szafy – te niewidoczne od frontu – pokryte są farbą w odcieniu ciemnoszarym. Dokonane
odkrywki wykazały, że instrument był w tych miejscach dwukrotnie przemalowywany:
pierwszą warstwę stanowi farba olejna w kolorze szarozielonkawym (pierwotna malatura
instrumentu doskonale zharmonizowana z odcieniami marmoryzacji), druga warstwa to kolor szary o zimnym odcieniu, a ostatnia – kolor ciemnoszary. Szafa instrumentu w jej tylnej
części była pierwotnie zamknięta płytami, które w toku kolejnych prac przy instrumencie
zostały usunięte (poskutkowało to znacznym zanieczyszczeniem wnętrza organów).
Należąca do sekcji pedałowej część szafy organowej nie jest zamknięta od góry. Smukła
sylwetka szafy zapewne od początku była powodem kłopotów z utrzymaniem stabilności
całej konstrukcji. Starano się temu zapobiec, przytwierdzając obudowę organów za pomocą
kutych haków do ściany kościoła na wysokości gzymsów wieńczących wyższe wieże. Mimo to
obecnie wyraźnie widoczne są znaczne odchylenia szafy organowej od pionu.
Szafa instrumentu ozdobiona jest licznymi detalami snycerskimi. Ściany boczne wykończone są uszakami, a szczyty piszczałek prospektowych osłonięte są kotarkami. Na detale te
składają się motywy roślinne (liście palm i akantu) oraz kwiatowe, wszystkie utrzymane
w charakterystycznej dla stylu rokoko formie rocaille – koguciego grzebienia. Zdobienia te
zachowują kolorystykę polichromii szafy. Wspaniałe zwieńczenie szafy organowej stanowi
usytuowana na szczytach wież bocznych rzeźba figuralna. Jest to para muzykujących aniołów
wysokich na 1100 mm i odzianych w złote szaty. Na środkowej wieży – pomiędzy wieżami
bocznymi – ukazana jest postać aniołka odzianego w złotą tunikę, trzymającego w dłoniach
pałki i grającego na dwóch kotłach (obecnie jest on uszkodzony – oderwana została jego
lewa ręka, która jednak zachowała się i została zdeponowana wewnątrz szafy instrumentu34).
M. Kozarzewski i in., Barokowa perła Mazowsza. Projekt konserwatorsko-budowlany rewitalizacji wnętrza
kościoła p.w. Matki Boskiej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu, Warszawa 2011, t. I/2, s. 7–16.
34
Analiza zdjęć załączonych do karty zabytku WUOZ wykazała, że zdarzenie to musiało mieć miejsce pomiędzy rokiem 1977 a 1984.
33
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Anioły stojące na wieżach bocznych trzymają w dłoniach fanfary (w wyniku uszkodzenia
mechanicznego anioł po wschodniej stronie pozbawiony jest obecnie swojego instrumentu,
na którego pierwotną obecność wskazuje ułożenie prawej dłoni). Obie figury umieszczone są
na dodatkowych postumentach, aby były widoczne w całości z perspektywy nawy głównej
kościoła. Dodatkowym zwieńczeniem instrumentu jest owalny kartusz z hierogramem
maryjnym (jeden z charakterystycznych symboli Zakonu Pijarów), również utrzymany
w stylu rokoko.
Wewnątrz szafy instrumentu zachowały się zanotowane kredą inskrypcje, o których

była już mowa wcześniej. Ponadto na płycinie umieszczonej we wschodniej ścianie szafy,
powyżej pierwszego gzymsu, zapisana jest ołówkiem wcześniejsza dyspozycja sekcji manuału
– prawdopodobnie jest to jej pierwotna wersja35:

Pr 8’

Salice 8’

Flet m 8’
Oct 4’

Minor 4

Quint 3’

Super oct 2
Cymbał
Mixtur

Fotografia 7. Domniemana pierwotna dyspozycja zapisana ołówkiem wewnątrz szafy organowej

35

Zagadnienie zostanie omówione szerzej w dalszej części artykułu.
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Wiatrownice
Instrument został zbudowany w oparciu o dwie wiatrownice – osobno dla sekcji manuału
i pedału. Ramę wiatrownic wykonano z drewna dębowego, zaś kloce piszczałkowe z drewna miękkiego (najprawdopodobniej lipowego). Wiatrownice zostały zaprojektowane w systemie klapowo-zasuwowym, przy czym wiatrownica manuału posiada 9 zasuw i 45 tonów,
pedału zaś 3 zasuwy i 18 tonów. Obie wiatrownice mają wiele pęknięć skutkujących
rozszczelnieniem układu. Dostęp do komory klapowej wiatrownicy manuału możliwy jest
od strony ściany frontowej szafy organowej, a do komory klapowej wiatrownicy pedału
z wnętrza szafy instrumentu.

Klapy umieszczone wewnątrz wiatrownicy pedału są oskórowane, wyposażone w sztyfty
prowadzące oraz sprężyny. Wszystkie elementy metalowe wykonane są z mosiądzu, a listwa,
w której osadzone zostały sprężyny, z drewna lipowego. Na klapach czarnym tuszem zapisano oznaczenia tonowe. W komorze klapowej wiatrownicy pedału zachowała się wspomniana już wcześniej inskrypcja zawierająca imiona i nazwisko budowniczego oraz datę
budowy instrumentu.
Z uwagi na trudny dostęp oraz niestabilną i stwarzającą bezpośrednie zagrożenie
konstrukcję szafy instrumentu niemożliwe było dotarcie do wnętrza komory klapowej
wiatrownicy manuału w celu dokonania oględzin, podobnych jak w przypadku wiatrownicy
pedałowej. Per analogiam można jednak założyć, że także tutaj znalazły zastosowanie
rozwiązania konstrukcyjne podobne do tych, których użyto w wiatrownicy pedału.
Stół gry

Fotografia 8. Stół gry
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Około 750 mm centralnie przed ścianą prospektową umieszczono wolnostojący stół gry
(grający zwrócony jest twarzą w kierunku ołtarza głównego świątyni) o wymiarach: głębokość – ok. 740 mm, szerokość – ok. 1200 mm, wysokość – ok. 1040 mm, wyposażony w jedną
klawiaturę ręczną i klawiaturę nożną. Z uwagi na niewielką głębokość chóru, aby zmieścić
wolnostojący kontuar, konieczne było wycięcie fragmentu balustrady balkonu.

Obie klawiatury posiadają tzw. krótką oktawę wielką i zasięg odpowiednio dla manuału:
C, D, E, F, G, A-c3 i pedału: C, D, E, F, G, A-a. Klawiatura manuału pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XIX i XX wieku. Świadczą o tym: nieoryginalna, odróżniająca się od reszty

stołu gry rama klawiatury oraz kształt, wymiary i okładziny klawiszy stosowane powszechnie w tym okresie. Klawisze diatoniczne manuału w większości posiadają nakładki wykonane z kości słoniowej (ubytki na klawiszach c, f, c1, d1, e1 i d2 zostały uzupełnione tworzywem
sztucznym), klawisze chromatyczne zaś, zapewne różnej proweniencji, wykonane są z twardego drewna (najprawdopodobniej hebanowego).

Klawiatura pedałowa (zob. fotografia 9) jest oryginalna, jednak większość klawiszy
chromatycznych (z wyjątkiem klawiszy fis i gis) z powodu ich znacznego wytarcia posiada doklejone podczas remontu w 1981 roku nakładki różniące się kształtem od oryginału.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku klawiszy diatonicznych – oryginalne są tylko
klawisze c, f oraz a. Klawisze oryginalne od wtórnych odróżnia sposób mocowania nakładek na ich górnej powierzchni. Oryginalne klawisze klawiatury pedałowej posiadają
nakładki wklejane w podłużne wycięcie i dodatkowo stabilizowane są dębowymi kołkami.
Wtórne uzupełnienia wytartych nakładek dokonywano zeszlifowując poprzednie (widoczne
są pozostałości pierwotnych nakładek) i naklejając nowe, wykonane z innego gatunku drewna. Niekiedy wymieniano całe klawisze.

Fotografia 9. Klawiatura pedałowa. Widoczne wtórne uzupełnienia nakładek klawiszy diatonicznych
i chromatycznych
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Zmieniony został system sprężynowania klawiszy. Pierwotnie klawisze odbijane były
za pomocą drewnianych odpychaczy zamocowanych w ramie klawiatury pod klawiszami
w sposób charakterystyczny dla instrumentów z kręgu czeskiego. Podczas dokonywanej
modyfikacji do dźwigni klawisza i ramy klawiatury przykręcono wkrętami w sposób wysoce
prowizoryczny metalowe sprężyny. Tylko pojedyncze klawisze zachowały dawny system
sprężynowania.

Fotografia 10. Prowizoryczny system sprężynowania klawiszy w organach Rickerta (u góry). Właściwy
system odbijania klawiszy w organach czeskich (u dołu) – źródło: http://www.vladimirslajch.cz/varhany/zobraz_projekty.php?id=Luka_nad_Jihlavou [dostęp: 5 stycznia 2016 roku]

Pierwotnie stół gry posiadał wierzchni blat z klapą zakrywającą klawiaturę manuału zamykaną od przodu kutym zamkiem (jest to widoczne na archiwalnym zdjęciu z 1978 roku).
Obecnie klawiatura nie jest zamykana, a nowy wierzchni blat kontuaru wraz z pulpitem nutowym zainstalowany został w 2007 roku. Nową ławkę organową wstawiono prawdopodobnie podczas remontu w 1981 roku. Wykończeniem drewna różni się ona od oryginalnych
elementów instrumentu. Płyta zamykająca kontuar od strony grającego została przerobiona
w niewiadomym czasie na uchylną półkę zamykaną na klucz (zaprojektowaną zapewne
w celu przechowywania nut i śpiewników). W kontuarze brakuje fragmentu bocznej płyciny. Oświetlenie stołu gry stanowią dwie lampy zamontowane za plecami grającego do cokołu
szafy organowej. Zostało ono zainstalowane w sposób prowizoryczny prawdopodobnie
podczas remontu w 1981 roku (owych lamp nie ma na zdjęciu z 1977 roku).
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Cięgła rejestrowe (zob. fotografia 11) umieszczone są symetrycznie po obu stronach
stołu gry poniżej manuału w następującym układzie (nazewnictwo zgodne z tym, które
znajduje się na tabliczkach rejestrowych zainstalowanych w 1981 roku):

Fotografia 11. Cięgła rejestrowe
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Manubria rejestrowe wykonane są z drewna i zakończone zdobionymi, toczonymi
uchwytami. Uchwyty te mają jednak bardzo różną proweniencję i na obecnym etapie badań
trudno jest jednoznacznie ustalić, które z nich są oryginalne. Na późniejszą ingerencję
w obrębie cięgieł rejestrowych wskazuje również ich niejednolite fazowanie (lub jego brak)
w miejscu styku z uchwytami. Podczas remontu w 1981 roku ponad każdym cięgłem
na dodatkowych drewnianych listewkach przykręconych do stołu gry zamocowano czarne
tabliczki wykonane z tworzywa, na których wygrawerowano nazwy i stopaż poszczególnych rejestrów. Pierwotnie nazwy rejestrów umieszczone były prawdopodobnie po bokach
cięgieł i zapisane tuszem na paskach papieru. Włącznik tremolo znacząco odbiega wyglądem
od cięgieł rejestrowych. Jest to niewielki uchwyt w kolorze pomarańczowym wykonany
z tworzywa sztucznego.
Traktura gry i rejestrów

Fotografia 12. Elementy traktury gry

Instrument łowicki funkcjonuje w oparciu o mechaniczną trakturę gry i rejestrów. Traktura
gry jest skomplikowanym systemem dźwigni i cięgieł, którego zadaniem jest przekazanie
ruchu od klawisza do wentyla znajdującego się w wiatrownicy. Na trakturę gry składają się
następujące elementy:
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1. Abstrakty – długie, cienkie, płaskie listewki wykonane z drewna miękkiego, na końcach
których w wywierconych otworach umieszczono metalowe haczyki łączące je z pozostałymi elementami traktury. Zamocowane są one na sztywno, tzn. nie posiadają urządzeń
pozwalających regulować ich długość. Ich zadaniem jest przenoszenie ruchu w płaszczyźnie
poziomej i pionowej.

2. Cięgła sztywne (tzw. popychacze) – mają postać drewnianych palików o przekroju ośmiokąta foremnego (mechanizm pedału) lub grubszych listewek (mechanizm manuału) zakończonych z obu stron metalowymi bolcami, które służą do umocowania ich w otworach
znajdujących się w ramionach odpowiednich dźwigni (klawiszy i dźwigni kątowych).
Cięgła te przekazują ruch po linii prostej poprzez popychanie. Dodatkowo połączenie
z klawiszem posiada możliwość regulacji długości popychaczy. Elementy te w przypadku
traktury manuału zostały wymienione wraz z klawiaturą prawdopodobnie na przełomie
XIX i XX wieku. Pierwotnie były one zamocowane do klawiszy za pomocą mosiężnych
haczyków zakończonych gwintem, które można odnaleźć wewnątrz kontuaru.

3. Dźwignie dwuramienne kątowe – wykonane z drewna i osadzone na osi w wycięciach drewnianego kloca. Do końców ramion dźwigni w wywierconych otworach przymocowane są
– za pomocą metalowych haczyków – abstrakty. Dźwignie te służą do prostopadłej zmiany
kierunku ruchu. W przypadku traktury manuału element ten został zmodyfikowany –
w kontuarze wraz z klawiaturą i cięgłami sztywnymi wstawiono kloc wykonany z innego
gatunku drewna i osadzono w nim metalowe dźwignie dwuramienne.

4. Dźwignie jednoramienne wałkowe (tzw. wałki skrętne) – podłużne drewniane paliki o przekroju poprzecznym ośmiokąta foremnego, zamocowane poziomo na tablicy wykonanej
z litego drewna i przytwierdzonej do wewnętrznej strony cokołu szafy instrumentu
(dla sekcji manuału), względnie umieszczonej pod wiatrownicą pedałową (dla sekcji
pedału). Każdy wałek wyposażony jest na obu swoich końcach w metalowe bolce, które
osadzone są w otworach wywierconych w wystających z ramy drewnianych dokach
(niem. Döckchen) – budowniczy i tutaj zadbał o szczegóły wykończenia, fazując wszystkie
krawędzie owych doków. Ponadto na każdym wałku wklejone są w różnych miejscach
dwa drewniane ramiona zwrócone do wewnątrz instrumentu, do których zamocowane są
abstrakty. Taka konstrukcja pozwala wałkom na wykonywanie ruchu obrotowego wokół
własnej osi, a także na przekazywanie ruchu równolegle oraz pod kątem. Na każdym wałku
– analogicznie jak w przypadku wentyli – czarnym tuszem oznaczono  wysokości tonów.

Traktura klawiszowa wykazuje wysoki stopień komplikacji, co spowodowane jest umiejscowieniem wolnostojącego kontuaru. Skutkuje to rozregulowywaniem się układu i wpływa także na znaczny opór stawiany przez klawisze. Bieg traktury przedstawia się następująco (schemat ten odpowiada zarówno mechanizmowi klawiatury ręcznej, jak i nożnej,
jednak z uwagi na różne przestrzenne rozmieszczenie obu wiatrownic w instrumencie
poszczególne elementy traktury mają różną długość):
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dźwignia jednoramienna (klawisz) → pionowe cięgło sztywne → dźwignia dwuramienna
kątowa (zmiana kierunku ruchu na poziomy) → poziomy abstrakt (pod klawiaturą
pedału) → dźwignia dwuramienna kątowa (zmiana kierunku ruchu na pionowy) →
pionowy abstrakt → wałek skrętny (przeniesienie ruchu w poziomie) → pionowy abstrakt
→ wentyl wiatrownicy.

W dniu dokonywania oględzin instrumentu wszystkie elementy traktury gry były kompletne i sprawne. Drewniane elementy konstrukcyjne są w większości oryginalne i zachowane
w dobrym stanie. Stwierdzono jedynie pewne modyfikacje w obrębie pierwszych trzech
ogniw traktury manuału. Widoczne są również liczne ubytki w połączeniach poszczególnych
elementów: zużyte metalowe haczyki zastępowano doraźnie sznurkami, żyłkami i innymi
materiałami. Poskutkowało to znacznym rozregulowaniem traktury: klawisze stawiają duży
opór, a głębokość ich zapadania się jest nieregularna.

Traktura rejestrów jest w omawianych organach również w pełni mechaniczna. Jej zadaniem jest włączanie i wyłączanie poszczególnych rejestrów w organach, polegające na odpowiednim przesuwaniu zasuw w wiatrownicach w celu doprowadzenia lub odcięcia dopływu powietrza do właściwych rzędów piszczałek. Na trakturę rejestrów składają się następujące elementy:
1. Cięgła sztywne – drewniane paliki o przekroju poprzecznym kwadratu. Ich zadaniem jest
przekazywanie ruchu w poziomie.

2. Wałki skrętne – drewniane paliki o przekroju poprzecznym ośmiokąta foremnego,
znacznie masywniejsze niż w przypadku traktury gry. Posiadają one dwa ramiona,
w których zakotwiczone są końce cięgieł sztywnych. Ustawione są pionowo – ich zadaniem
jest przekazywanie ruchu w pionie za pomocą ruchu obrotowego.

3. Dźwignie zasuw wiatrownicy – ostatni element traktury rejestrów, którego zadaniem jest
przesunięcie zasuwy w wiatrownicy i bezpośrednie dopuszczenie bądź odcięcie dopływu
powietrza do piszczałek.

Manubria rejestrowe umieszczone są w wolnostojącym stole gry, co wpływa na dość wysoki
stopień komplikacji przebiegu traktury rejestrów. Jej bieg przedstawia się następująco:
cięgło sztywne zakończone uchwytem (ruch w poziomie) → wałek skrętny (ruch obrotowy
w pionie) → cięgło sztywne (ruch w poziomie) → wałek skrętny (ruch obrotowy w pionie)
→ dźwignia zasuwy.

Wszystkie cięgła i dźwignie traktury rejestrów są oryginalne i zachowane w dobrym stanie
technicznym. Jedynie w przypadku rejestru o nazwie Cymbel ciągłość układu jest przerwana,
co skutkuje brakiem możliwości włączenia go za pomocą cięgła znajdującego się w kontuarze.
Połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami traktury wymagają regulacji, gdyż obecnie
cięgła stawiają przy użytkowaniu bardzo duży opór, a każde z nich wysuwa się ze stołu gry
na różną długość. Toczone uchwyty rejestrowe mają różną proweniencję, o czym była już
mowa wcześniej.
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Dyspozycja instrumentu
Obecna dyspozycja brzmieniowa sekcji manuału jest wtórna i różni się względem dyspozycji
zapisanej ołówkiem wewnątrz szafy organowej, którą można uznać za pierwotną. Nie udało
się odnaleźć analogicznej inskrypcji dla sekcji pedału, jednak nic nie wskazuje na to, by dyspozycja ta była kiedykolwiek modyfikowana. Zestawienie dyspozycji organów w obu ustalonych wersjach: pierwotnej i wtórnej obrazuje poniższa tabela36:

Na obecną dyspozycję instrumentu składa się kompletna piramida głosów pryncypałowych 8’, 4’, 2⅔’ oraz 2’ zwieńczona miksturą oraz polskim cymbałem. Chór fletowy reprezentowany jest przez dwa drewniane flety kryte 8’ i 4’, a także drewniany flet otwarty 4’.
Tremolo dobudowane zostało prawdopodobnie w XX wieku, obecnie jest nieczynne. Dyspozycja pierwotna wskazuje na obecność rejestru Salice[t] 8’, co w połączeniu z umieszczonym w pedale głosem Salicetbas 16 jest rozwiązaniem nietypowym, wyjątkowym pod względem brzmieniowym i wyróżniającym instrument Rickerta spośród innych organów budowanych w tym okresie w Polsce centralnej.

Sekcja pedałowa posiada charakter klawiatury basowej i nie jest samodzielna zarówno
w kwestii dyspozycji (nie zawiera kompletnego pleno pryncypałów), jak i możliwości realizacji linii melodycznych o większym ambitusie (klawiatura obejmuje jedynie 18 tonów). Wskazuje to na przewidywane użycie pedału raczej do realizacji basowej podstawy w utworach,
nie zaś autonomicznego głosu tenorowego czy altowego, jak ma to miejsce w rozlicznych
instrumentach z tego okresu – zwłaszcza kręgu niemieckojęzycznego. Dyspozycję sekcji

36

W przypadku dyspozycji obecnej nazwy głosów zaczerpnięto z tabliczek rejestrowych, natomiast w przypadku domniemanej dyspozycji pierwotnej nazwy głosów zaczerpnięto z inskrypcji wewnątrz szafy instrumentu.
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pedału tworzą dwa głosy fletowe: Subbas 16 (flet kryty) i Oktawbas 8 (flet otwarty). Niestandardowym dopełnieniem tego zestawu głosów jest – jak już wspomniano – smyczkujący
Salicetbas 16, który w wyjątkowy sposób dobarwia brzmienie tej sekcji.
System powietrzny

Fotografia 13. Miech magazynowy

Po zachodniej stronie szafy organowej zachowany jest miech magazynowy o długości ok.
2290 mm i szerokości ok. 1150 mm, wraz z mechanizmem do kalikowania, pochodzący
prawdopodobnie z pierwszej połowy XX wieku. Jest on umieszczony na drewnianej konstrukcji stelażowej posadowionej bezpośrednio na podłodze chóru. W późniejszym okresie
miech wyposażono w dmuchawę elektryczną. Obecna dmuchawa firmy Laukhuff, którą
umieszczono w stosownej obudowie na podłodze chóru tuż obok miecha, została zainstalowana podczas remontu w 1981 roku. Włącznik silnika został wbudowany w balustradę chóru
po prawej stronie stołu gry.
Pierwotnie instrument był z pewnością zaopatrywany w powietrze przez zespół miechów klinowych. System taki był powszechny w XVIII-wiecznym budownictwie organowym.
Zachowane wewnątrz instrumentu kanały powietrzne są oryginalne, nie zachowały się
natomiast kanały łączące pierwotne miechy klinowe z szafą organów.
Druga część niniejszego artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Notesu Muzycznego”.
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THE organ by Paweł Ernest Rickert of 1755
at the Piarist Church of the Gracious Mother of God
and of St. Adalbert of Prague in Łowicz in the context
of historical pipe organ renovation problem, part 1
The article touches on the sophisticated and very vast topic of historical pipe organ renovation.
Its aim is presenting the great and in many ways unique, forgotten until now and unlisted
instrument built by Paweł Ernest Rickert in 1755, installed at the Piarist Church of the Gracious
Mother of God and of St. Adalbert of Prague in Łowicz. About 90% of its original 18th century
substance has been preserved, which proves a high historical value of the instrument. It is
currently in partial working order but its technical condition only allows for its limited use.

The first part of the article includes the topics connected with the historical context
and discusses selected aspects of Rickert’s organ listing made on the basis of the private
examination of the instrument by the author of the article. In the second part of the text,
which is planned for publication in the next issue of the magazine, a further listing description will be provided together with a renovation schedule of the instrument so that it can
regain its former glory.

Rickert’s organ in Łowicz is an instrument built in a style characteristic of Bohemia and
Moravia. It is unknown why an instrument of such a type was built in central Poland. It has
12 stops distributed between the manual (8) and pedal (3). All characteristic features
of its construction (disposition, keyboard range and free-standing console) resemble the
18th century Czech instruments. The only “Polish” feature is the use of the so-called “Cymbel”
stop (a few short and thin pipes with an unspecified pitch placed on a common stem) in
the disposition and it makes the organ invaluable because there are only a few instruments
with this register preserved. All was placed in a richly ornamented Rococo-style casing,
covered in original polychrome and crowned with a typical sculpture of music-playing angels.
The organ’s provisional listing made by the author revealed that the instrument, despite
the time passed, has been preserved in a relatively good condition and it only requires
thorough maintenance work, both in terms of casing restoration and renovation of the inside
of the instrument.
Key words: pipe organ, renovation, Łowicz, Rickert
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