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organy Pawła ErnEsta rickErta z 1755 roku  
w kościElE oJców PiJarów Pw. Matki BożEJ łaskawEJ  
i św. woJciEcha w łowiczu w kontEkściE konsErwacJi  
i rEnowacJi zaBytkowych organów Piszczałkowych, cz. ii1

Materiał piszczałkowy

Fot. 1. Piszczałki umieszczone na wiatrownicy manuału. Widoczne grzebienie pierwotnie podtrzymu-

jące wysokie piszczałki

Wszystkie zachowane piszczałki, z wyjątkiem 31 piszczałek prospektowych Pryncypału 8  
i nielicznych piszczałek innych głosów wewnątrz instrumentu, są oryginalne i pochodzą  
z 1755 roku. Stanowią one szczególną wartość łowickich organów Rickerta w kontekście 
podejmowanych prac w zakresie konserwacji i renowacji instrumentu.

1 Niniejszy tekst jest kontynuacją I cz. artykułu, która ukazała się w poprzednim numerze „Notesu Muzycz- 
nego”: J. Jastrzębski, Organy Pawła Ernesta Rickerta z 1755 roku w kościele Ojców Pijarów p.w. Matki Bożej Łaska- 
wej i św. Wojciecha w Łowiczu w kontekście konserwacji i renowacji zabytkowych organów piszczałkowych, cz. I,   
„Notes Muzyczny” nr 6, red. M. Pilch, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2016, s. 201-229.
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Oryginalne piszczałki metalowe, cięte „na ton” i posiadające wygniatane labia, odlane są  
ze stopu o wysokiej zawartości ołowiu. Kunsztowne i precyzyjnie wykonane lutowania do-
wodzą wyjątkowej maestrii budowniczego. Każda z piszczałek posiada oznaczenia wysokości 
tonu oraz jej przynależności do danego rejestru, które naniesiono rylcem w dwóch miejscach 
– na nodze oraz na korpusie. Oznaczenia te, wykonane w analogiczny sposób jakby tą samą 
ręką, pochodzą najprawdopodobniej z warsztatu Rickerta. Dzięki temu można z łatwością 
odróżnić piszczałki oryginalne od nieoryginalnych, wtórnie umieszczonych w instrumencie.  
W przypadku niektórych piszczałek metalowych oznaczenia na korpusach nie zgadzają się  
z ich umiejscowieniem na wiatrownicy, np. pojedyncze piszczałki oznaczone literą „Q” 
(należące do rejestru Kwinta 2⅔) stoją pomiędzy piszczałkami rejestru Super oktawa 2. 
Widoczne jedynie nieliczne nacięcia na kernach (sercach) piszczałek świadczyć mogą o dość 
dobrze zachowanej oryginalnej intonacji poszczególnych głosów. Zwracają uwagę liczne 
deformacje korpusów piszczałek oraz ich górnych krawędzi. Stwierdzono ubytki 33 piszcza-
łek Cymbla oraz pojedynczych piszczałek w pozostałych głosach, w tym także wchodzących  
w skład mikstury.

Co do piszczałek drewnianych, stwierdzono, że wykonane zostały z bardzo dobrej jakości 
drewna dębowego i iglastego, w strukturze którego zauważono jedynie nieliczne ślady działal-
ności owadów. Piszczałki te posiadają dębowe forszlagi, oznaczenia tonowe zapisane tuszem 
na korpusach i toczone nogi. Piszczałki kryte dodatkowo wyposażone są w bogato profilowane 
szpunty (trzonki szpuntów o fazowanych krawędziach bocznych zakończone są wyraźnie 
wyodrębnionymi uchwytami). Jakość, precyzja i estetyka wykonania piszczałek świadczą o wy- 
sokim kunszcie budowniczego. Widoczne są liczne pęknięcia fug, wtórne uzupełnienia szpun- 
tów oraz nóg piszczałek, a także uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek skracania 
długości korpusów. Ubytki (zwłaszcza w obrębie piszczałek należących do oktawy wielkiej  
sekcji manuału, które uległy dewastacji podczas jednego z remontów2) uzupełniono przypad-
kowymi piszczałkami o różnej proweniencji. Zachowały się natomiast oryginalne grzebienie 
utrzymujące piszczałki we właściwej pozycji. Najdłuższe piszczałki mocowane były pierwot-
nie w owych grzebieniach na tzw. jaskółczy ogon. Podobne rozwiązania zauważyć można 
w instrumentach budowanych w tym czasie przez Michaela Englera (ur. 1666, zm. 1760)  
i Adama Gottloba Caspariniego (ur. 1715, zm. 1788)3. Obecnie w wyniku dokonanych zabie-
gów przestawienia piszczałek na wiatrownicy i skrócenia długości ich korpusów grzebienie te 
nie spełniają swojej funkcji.

Organy nastrojone są w równomiernej temperacji na wysokość a1 = 440 Hz. Wcześniej in- 
strument z całą pewnością posiadał temperację nierównomierną oraz wyższy strój (wzorem 
innych instrumentów z tego okresu prawdopodobna pierwotna wysokość stroju wynosiła 
a1 = 465 Hz). Świadczą o tym: stan zachowania oryginalnych piszczałek (noszących ślady 
przestrajania na końcach korpusów) oraz ich obecne (niezgodne z oznaczeniami tonowymi) 
rozmieszczenie na wiatrownicy. Dostrzeżone uszkodzenia zakończeń korpusów piszczałek 
2 Tamże, s. 213.
3 Informacja na podstawie analizy dokumentacji fotograficznej instrumentów owych budowniczych sporzą-
dzonej przez dr. Krzysztofa Urbaniaka i znajdującej się w jego domowym (prywatnym) archiwum.
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powstały zapewne w wyniku podejmowanych prób dopasowania w możliwie najprostszy spo-
sób oryginalnego materiału piszczałkowego do zmienionej wysokości stroju i równomiernej 
temperacji. W przypadku piszczałek metalowych podobne ingerencje skutkowały zgniataniem 
lub rozrywaniem zakończeń korpusów. Zmodyfikowano także intonację niektórych piszczałek 
– wprowadzono nacięcia na kernach oraz dolutowano baczki do labiów. Zwracają uwagę pisz-
czałki, w których nogi i korpusy mają różne oznaczenia tonowe, co dowodzi wtórnej ingeren-
cji w ich pierwotną strukturę (sposób lutowania zespolonych elementów znacząco odbiega 
pod względem jakości od sposobu lutowania stosowanego w oryginalnie zachowanych pisz- 
czałkach). Modyfikacje w obrębie piszczałek drewnianych dotyczyły najczęściej mechanicz-
nego skracania długości korpusów (jedynie piszczałki rejestru Subbas 16 nie były skracane 
i zachowały oryginalne wykończenia górnych krawędzi korpusów). W przypadku fletów kry-
tych przejawem podobnych ingerencji w wysokość stroju są także głęboko wbite szpunty. 
Wszystkie piszczałki posiadają, oprócz oryginalnych (pierwotnych), także wtórne oznaczenia 
liczbowe. Prawdopodobnie w momencie nanoszenia owych oznaczeń piszczałki nie stały już  
na swoich pierwotnych miejscach, a nowe oznaczenia miały ułatwić ich identyfikację w zmie-
nionej konfiguracji.

Na wiatrownicy sekcji manuału w kolejności od ściany południowej (prezbiterium) do ścia- 
ny północnej (fasadowej) kościoła umieszczone są piszczałki przyporządkowane do następu-
jących rejestrów (nazewnictwo zgodne z tabliczkami rejestrowymi):

1. Pryncypał 8

Fot. 2. Pryncypał 8 – piszczałka z 1755 roku
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Rejestr w swej części prospektowej (31 największych piszczałek z zakresu C–b1) obsadzony 
jest piszczałkami z blachy cynkowej wykonanymi i zainstalowanymi przez zakład organmi- 
strzowski Henryka Siedlara w 1962 roku w miejsce oryginalnych XVIII-wiecznych piszczałek 
skonfiskowanych w 1917 roku przez państwo pruskie na cele wojenne4. Wszystkie piszczałki 
prospektowe są brzmiące (wydają dźwięk). Wewnątrz instrumentu zachowały się oryginalne 
piszczałki tego rejestru pochodzące z 1755 roku (14 najwyższych piszczałek z zakresu h1–c3).  
Wykonane są z blachy o wysokiej zawartości ołowiu, posiadają wygniatane labia, strojone są  
poprzez cięcie „na ton”. Część z nich dobrze zachowała oryginalne parametry intonacji (otwar- 
te otwory wlotowe w nogach piszczałek, brak nacięć na kernach). Widoczne są liczne uszko-
dzenia korpusów oraz ich zakończeń. Ogólny stan zachowania dobry. Prawdopodobna pier-
wotna nazwa tego rejestru to Pr[incipal] 8’.

2. Trawers 4

Fot. 3. Trawers 4 – piszczałka z 1755 roku. Widoczne modyfikacje intonacji: wtórne wysokości wycięć, 

nacięcia na kernie oraz dolutowane elementy

Rejestr ten jest obecnie konglomeratem piszczałek o bardzo różnej proweniencji i budowie. 
Największe z nich to drewniane piszczałki kryte wstawione w 2007 roku w miejsce zdewa-
stowanych piszczałek oktawy wielkiej. Obok tych piszczałek – w tym samym rzędzie na 
wiatrownicy – umieszczono oryginalne metalowe piszczałki z 1755 roku sygnowane przez  
budowniczego literą „O” – należały więc pierwotnie do głosu Oct[ava] 4’. Owe piszczałki 
pryncypałowe zostały jednak przeintonowane w taki sposób, że w obecnym brzmieniu  
4 J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 211.
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przypominają głos fletowy. Pojedyncze braki w tym rejestrze uzupełniono pochodzącymi  
z innego instrumentu metalowymi piszczałkami podwójnej długości o odwrotnie konicznej 
geometrii (konstrukcja typowa dla piszczałek rejestru Salicet 8’ już od XVII wieku5), które  
w wyniku wykonania otworu w połowie ich długości, przedęcia oraz znacznego półkolistego 
podcięcia labium górnego brzmią oktawę wyżej niż klasyczne otwarte piszczałki rejestru 8’,  
przypominając fletowy głos 4’. Posiadają one zupełnie inny typ sygnatur niż pozostałe pisz-
czałki z tego rejestru (sztancowane oznaczenia liczbowe). Ponadto niemożność umieszczenia 
tychże w oryginalnych otworach wiatrownicy wymusiła posadowienie ich na dostawionych 
drewnianych konsolach. Ogólny stan zachowania piszczałek oryginalnych jest dobry. Pier-
wotnie w tym miejscu na wiatrownicy znajdował się głos Oct[ava] 4’.

3. Burdon 8

Fot. 4. Burdon 8 – piszczałka z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest w większości oryginalnymi krytymi piszczałkami drewnianymi  
z 1755 roku wykonanymi w całości z drewna dębowego. Jedynie kilka największych piszczałek 
wykonanych z drewna iglastego jest nieznanego pochodzenia. Oryginalne piszczałki posiadają 
toczone nogi, dębowe forszlagi przyklejane do korpusów, szpunty o charakterystycznych 
kształtach uchwytów oraz oznaczenia tonowe zapisane tuszem. W części piszczałek wyraź-
nie widoczne są wtórnie uzupełniane szpunty oraz nogi. Ogólny stan zachowania piszcza-
łek oryginalnych jest bardzo dobry. Prawdopodobna pierwotna nazwa tego rejestru to Flet  
m[ajor] 8’.
5 http://www.organstops.org/s/Salicional.html [dostęp: 5.01.2016].
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4. Oktawa 4

Fot. 5. Oktawa 4 – piszczałka z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest oryginalnymi piszczałkami z 1755 roku wykonanymi z drewna iglaste-
go. Są to piszczałki bardzo wąskie i długie, posiadają toczone nogi, przyklejane do korpusów 
dębowe forszlagi, oznaczenia tonowe zapisane tuszem oraz metalowe dostroiki umieszczone 
u ich wylotu. Zostały one pozyskane z pierwotnego głosu Salice[t] 8’ poprzez mechaniczne 
skrócenie ich korpusów o trudną do stwierdzenia długość (być może o połowę). Zmieniono 
także intonację tych piszczałek w taki sposób, że brzmią one pryncypałowo. Na wcześniejszą 
obecność w tym miejscu znacznie dłuższych piszczałek wskazują zachowane oryginalne 
wieszaki, które utrzymywały korpusy piszczałek we właściwej pozycji. Obecnie wieszaki te 
nie spełniają już swojej właściwej funkcji, gdyż stojące pod nimi piszczałki nie sięgają do ich 
wysokości. Zachowane fragmenty piszczałek nie wykazują wprawdzie odwrotnie konicznej 
budowy, która jest charakterystyczna dla smyczkującego salicetu (dla porównania piszczał- 
ki o takiej konstrukcji znajdują się w rejestrze pedałowym Salicetbas 16), jednak wiele wska-
zuje na to, iż budowniczy mógł uzyskać owo domniemane salicetowe brzmienie jedynie 
poprzez wąską menzurę labiów i korpusów piszczałek. Z dużym prawdopodobieństwem 
można założyć, że skoro przy obecnej długości piszczałki te mają brzmienie pryncypało-
we, to po przywróceniu im pierwotnej długości będą brzmiały jak głos smyczkujący. War- 
to tu nadmienić, że konstruowanie piszczałek salicetu z drewna było rzadkością6. Już od  
 
 
6 Podobne rozwiązanie można znaleźć tylko w nielicznych instrumentach, np. w organach Samuela Gottloba 
Meinerta z 1799 roku w Zatoniu (woj. lubuskie). Informacja na podstawie oględzin własnych autora.
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XVII wieku bowiem piszczałki głosów smyczkujących wykonywane były powszechnie z me- 
talu7. W obecnym stanie część piszczałek posiada zmodyfikowane labia (podcinane lub 
ponownie wklejone). Piszczałki basowe są osadzone na dodatkowych wtórnych konsolach 
naklejonych na klocu wiatrownicy. Ogólny stan zachowania piszczałek oryginalnych jest dobry. 
Prawdopodobna pierwotna nazwa tego rejestru to Salice[t] 8’.

5. Flet 4

Fot. 6. Flet 4 – piszczałka z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest w większości oryginalnymi piszczałkami z 1755 roku o konstrukcji 
analogicznej do Burdonu 8. Również tutaj kilka największych piszczałek jest obcej prowe-
niencji. Widoczne są także wtórne uzupełnienia szpuntów oraz nóg piszczałek. Ogólny stan 
zachowania piszczałek oryginalnych jest bardzo dobry. Prawdopodobna pierwotna nazwa 
tego rejestru to [Flet] Minor 4[’].

 
7 Taką budowę wykazują np. piszczałki rejestrów Salicinal 4ʹ oraz Viol di Gamba 8ʹ organów Andreasa 
Hildebrandta z 1719 roku w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie). Informacja na 
podstawie oględzin własnych autora.
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6. Kwinta 2⅔

Fot. 7. Kwinta 2⅔ – piszczałki z 1755 roku. Na korpusach widoczne wtórnie dolutowane elementy

Rejestr obsadzony jest oryginalnymi metalowymi piszczałkami z 1755 roku o konstrukcji ana- 
logicznej względem pozostałych chórów pryncypałowych. Część piszczałek tego rejestru znaj-
duje się obecnie w zespole piszczałek rejestru Super okt. 2. Ogólny stan zachowania piszczałek 
oryginalnych jest dobry. Prawdopodobna pierwotna nazwa tego rejestru to Quint[a] 3’.

7. Super okt. 2

Fot. 8. Super okt. 2 – piszczałka z 1755 roku
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Rejestr obsadzony jest oryginalnymi metalowymi piszczałkami z 1755 roku o konstrukcji ana-
logicznej względem pozostałych chórów pryncypałowych. Ogólny stan zachowania piszczałek 
oryginalnych jest dobry. Prawdopodobna pierwotna nazwa tego rejestru to Super oct[ava] 2[’].

8. Cymbel

Fot. 9. Cymbel – piszczałki z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest zachowanymi w niewielkiej liczbie metalowymi piszczałkami z 1755  
roku o konstrukcji charakterystycznej dla tzw. cymbla polskiego (kilka drobnych piszczałek 
o nieokreślonej wysokości dźwięku umieszczonych na jednej nóżce). Z ogółu 45 tak skon-
struowanych piszczałek zachowało się jedynie 12, wśród których istnieją piszczałki składające 
się z czterech (w basowej skali rejestru) albo trzech (w dyszkantowej skali rejestru) piszcza-
łek cymbałowych. W przeciwieństwie do większości zachowanych przykładów tego rejestru 
(Olkusz – bazylika pw. św. Andrzeja Apostoła, Wąchock – kościół klasztorny oo. Cystersów 
pw. św. Floriana, Kraków – kościół pw. św. Krzyża, Jędrzejów – Sanktuarium bł. Wincentego 
Kadłubka) piszczałki nie są w tym wypadku umieszczone pod ławeczką piszczałkową, lecz  
są w niej posadowione podobnie jak pozostałe piszczałki metalowe i w związku z tym posia-
dają stosunkowo długie i wąskie nogi. Warto zauważyć, że otwory w ławeczce piszczałkowej 
mają różną wielkość: największe znajdują się w oktawie wielkiej i są o ok. ⅓ większe od otwo-
rów dla piszczałek oktawy małej, z kolei otwory w dyszkantowej skali rejestru są znacznie 
mniejsze od pozostałych. Fakt ten pozwala na wysunięcie hipotezy dotyczącej domniemanej 
struktury omawianego cymbału. Śmiało można przypuszczać, iż pierwotnie rejestr ten wraz 
ze wzrostem wysokości dźwięku był regresywny pod względem liczby chórów cymbało-
wych – najniższe piszczałki mogły posiadać 5 lub nawet 6 chórów, a najwyższe tylko 2 chóry.  
Istnieją przekazy historyczne mówiące o stosowaniu podobnej praktyki. I tak np. w instrumencie 
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Szymona Sadkowskiego z 1724 roku w kościele pw. św. Anny w Krakowie: „Cymbał ma w sobie 
nożek 50. W tych nożkach od Basa poczynających się ma piszczałek każda nożka po 4-ry, po 
prawey zaś ręce 3” (w sekcji manuału głównego) oraz: „Cymbał ma w sobie nożek 21. mających 
po 5 piszczałek lub 4 ma w sobie piszczałek met: 350.” (w sekcji pedału)8. Obecnie Cymbel 
w łowickich organach jest nieczynny, a piszczałki do niego należące są zdekompletowane 
(część z nich nie jest ustawiona na właściwym miejscu na wiatrownicy, lecz złożona w pozycji 
horyzontalnej na powierzchni ławeczek piszczałkowych). Ogólny stan zachowania piszczałek 
oryginalnych jest dobry. Prawdopodobna pierwotna nazwa tego rejestru to Cymbał.

9. Mikstura 3

Fot. 10. Mikstura 3 – piszczałki z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest oryginalnymi metalowymi piszczałkami z 1755 roku o konstrukcji 
analogicznej względem pozostałych chórów pryncypałowych. Nazwa rejestru umieszczona 
na odnośnej tabliczce w stole gry błędnie podaje liczbę rzędów mikstury – w rzeczywistości 
składa się ona z czterech chórów o układzie wyjściowym: Q 1⅓’, O 1’, Q ⅔’, O ½’. Układ repetycji 
przebiega w klasyczny sposób i przedstawia się następująco:

8 http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=285 [dostęp: 5.01.2016].
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Widoczne są stosunkowo nieliczne ubytki piszczałek w obsadzie poszczególnych rzędów mik-
stury. Ogólny stan zachowania piszczałek oryginalnych jest bardzo dobry. Jest to najmniej 
zmodyfikowany rejestr pryncypałowy zarówno pod względem konstrukcji, jak i intonacji 
piszczałek. Prawdopodobna pierwotna nazwa tego rejestru to Mixtur[a].

Na wiatrownicy sekcji pedału (zob. fotografia 11) umieszczone są piszczałki następujących 
rejestrów (według analogicznej jak w przypadku listy rejestrów manuału kolejności):

Fot. 11. Piszczałki umieszczone na wiatrownicy pedału
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1. Salicetbas 16

Fot. 12. Salicetbas 16 – piszczałka z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest oryginalnymi piszczałkami z 1755 roku o odwrotnie konicznej geometrii 
korpusów, wykonanymi z drewna iglastego, pokrytymi obecnie czerwoną farbą bolusową. 
Piszczałki posiadają przyklejane do korpusów forszlagi wykonane z drewna dębowego oraz 
toczone nogi. Na końcach piszczałek widoczne są liczne mechaniczne uszkodzenia. Część  
z nich – prawdopodobnie w związku nieprofesjonalnymi próbami strojenia i intonacji – posia-
da częściowo zamknięte wyloty. Ogólny stan zachowania piszczałek oryginalnych jest dobry.

2. Oktawbas 8

Fot. 13. Oktawbas 8 – piszczałka z 1755 roku
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Rejestr obsadzony jest oryginalnymi piszczałkami drewnianymi z 1755 roku o konstrukcji 
zbliżonej do piszczałek Salicetbasu 16, jednak o równoległych ściankach korpusów. Znaczna 
część piszczałek pokryta została olejną czerwoną farbą. Oryginalne nogi o ośmiokątnym 
przekroju poprzecznym wykonane są z drewna dębowego, jednak w toku remontów część 
z nich wtórnie została zastąpiona elementami o innej budowie. Ogólny stan zachowania pisz-
czałek oryginalnych jest dobry.

3. Subbas 16

Fot. 14. Subbas 16 – piszczałka z 1755 roku

Rejestr obsadzony jest oryginalnymi krytymi piszczałkami z 1755 roku wykonanymi z drewna 
iglastego, posiadającymi dębowe forszlagi oraz charakterystycznie ukształtowane uchwyty 
szpuntów (analogicznie jak w przypadku głosów sekcji manuałowej). Jego piszczałki jako 
jedyne nie zostały wtórnie skrócone (przestrojenia dokonano, wbijając bardzo głęboko 
szpunty) i posiadają oryginalnie fazowane górne krawędzie. Ogólny stan zachowania 
piszczałek oryginalnych jest bardzo dobry – jest to najlepiej zachowany rejestr w opisywanym 
instrumencie.

Krąg referencyjny i klasyfikacja stylu

Łowickie organy Rickerta zarówno pod względem dyspozycji, jak i konstrukcji stanowią 
wyjątek na tle XVIII-wiecznego polskiego budownictwa organowego. Nie jest bowiem łatwo 
znaleźć w Polsce instrumenty o zbliżonych założeniach konstrukcyjnych. Okazuje się jednak, 
że podobny typ instrumentów powszechny był na terenach Czech i Moraw, gdzie zachowało 
się wiele analogicznych obiektów 9. Ich cechą charakterystyczną jest zestandaryzowana 
9 Stosowne przykłady potwierdzające ogólny opis instrumentów czeskich zawarte są poniżej.
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dyspozycja składająca się w manuale z kompletnego chóru pryncypałowego 8’, 4’, 3’, 2’ 
zwieńczonego miksturą10 oraz chóru fletowego 8’ i 4’, zaś w pedale z głosów Subbas 16’ i Ok-
tawbas 8’ stanowiących jedynie basową podstawę. Większe instrumenty jednomanuałowe  
mogły posiadać dodatkowo wyższą kwintę 1⅓’, głos Sedecima 1’ zwany również często Cym- 
bel 1’ (w rozumieniu kontynuacji chóru pryncypałowego), a także 8’ głos smyczkujący np. sa- 
licet lub gambę. Powszechnie stosowane klawiatury zawierały krótką oktawę wielką i odpo-
wiednio 45 tonów w manuale i 18 w pedale. Już na początku XVIII wieku pojawiały się 
wolnostojące stoły gry odwrócone w kierunku ołtarza, stwarzające na przykład możliwość 
dyrygowania chórem lub zespołem instrumentalnym od organów.

Kolejnym charakterystycznym elementem większych (dwumanuałowych) instrumentów 
kręgu czeskiego był pozytyw umieszczony na balustradzie chóru muzycznego dostawiony  
do frontu kontuaru i obsługiwany przez drugą (wyższą) klawiaturę. Zespół brzmieniowy 
pozytywu obsadzony był najczęściej takimi rejestrami jak flety 8’ i 4’, Pryncypał 4’ (umiesz- 
czony w prospekcie) oraz pojedynczy głos alikwotowy (na przykład kwinta 2⅔’ lub 1⅓’ 
wymiennie z głosem mieszanym w postaci kwinty szumiącej). Taka dyspozycja sekcji pozy-
tywu dawała możliwość realizacji zarówno basso continuo, jak i głosu solowego. Traktura gry  
manuału wykorzystywała bezpośrednie połączenie klawiszy z klapami w wiatrownicy za po- 
mocą cięgieł sztywnych (tzw. popychaczy) rozłożonych w sposób promienisty. Jeżeli więc 
instrument Rickerta miałby w przeszłości – zgodnie z hipotezą wysuniętą przez Wiktora  
Łyjaka – posiadać pozytyw usytuowany na balustradzie empory11, ów pozytyw zapewne 
zostałby skonstruowany podobnie jak w bliźniaczych organach z terenów dawnych Czech  
i Moraw, nie zaś w sposób typowy dla niemieckiej sekcji Rückpositiv. Nic jednak nie wskazuje  
na obecność w łowickich organach owej sekcji pozytywu – w kontuarze brak jest bowiem 
śladów zarówno po drugiej klawiaturze, jak i po dodatkowych cięgłach rejestrowych oraz  
kanale powietrznym. Niewątpliwie jednak uwzględnienie sekcji pozytywu byłoby rozwią-
zaniem wzbogacającym brzmienie i możliwości organów Rickerta.

Poniżej zamieszczono kilka przykładów specyfikacji instrumentów z kręgu referencyjnego:

1. Krzeszów – kościół klasztorny pw. św. Józefa Oblubieńca – Jacob Ulrich, 1695 – 
renowacja Christoph Rühle, 199512.

Przemiany historyczno-geograficzne sprawiły, że część dawnych ziem czeskich znajduje się 
obecnie na terenie Polski (pogranicze polsko-czeskie na Dolnym Śląsku). Na tych terenach 
działał Jacob Ulrich, którego instrumenty pod względem stylistycznym odpowiadały 
budownictwu czeskiemu i pokrewne są organom Rickerta w Łowiczu. Pochodzące z 1695 
roku organy zostały odrestaurowane w latach 1993–1995 przez zakład organmistrzowski 
Christopha Rühle z Moritzburga13. Przywrócono wtedy ich pierwotną strukturę i brzmienie. 
10 W zależności od wielkości instrumentu dyspozycja oparta była na Pryncypale 8’ lub 4’.
11 Hipoteza ta została opisana i podważona w pierwszej części artykułu: J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 207.
12 http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=11 [dostęp: 5.01.2016].
13 http://www.orgelbau-ruehle.de/orgel-restaurierung [dostęp: 5.01.2016].
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Oto ich dyspozycja:

Dyspozycja instrumentu w kościele Pijarów w Łowiczu stanowi nieznacznie poszerzony wa- 
riant organów z Krzeszowa: o typowo polski Cymbał oraz jeden chór mikstury w sekcji manu-
ału, a ponadto o smyczkujący Salicetbas 16 w sekcji pedału. Zasięg klawiatury pedałowej jest 
jednak uboższy o trzy dźwięki. Ze względu na wolnostojący kontuar łowickie organy stanowią 
pod względem technicznym bardziej skomplikowaną konstrukcję.

2. Krnov (Czechy) – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Václav Thiel, 1732 – 
renowacja Kánský-Brachtl, 2007.

Fot. 15. Organy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Krnov (Czechy) – budowniczy Václav 

Thiel, 1732 – renowacja Kánský-Brachtl, 200714

14 http://kansky-brachtl.cz/www/restaurovani/dispozice/krnov [dostęp: 5.01.2016].
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Powyższy instrument jest nieco mniejszy od organów Rickerta – posiada tylko jeden głos 8’. 
Chór pryncypałowy zbudowany jest w oparciu o Pryncypał 4’, jednak poszerzono go o wysokie 
alikwoty. Rozplanowanie wież i pól piszczałkowych w prospekcie organowym jest zbliżone 
architektonicznie do prospektu organów w Łowiczu.

3. Opařany (Czechy) – kościół pw. św. Franciszka Ksawerego – Václav Pantoček, 1739 – 
renowacja Kánský-Brachtl, 2009.

Fot. 16. Organy w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego, Opařany (Czechy) – budowniczy Václav Pan-

toček, 1739 – renowacja Kánský-Brachtl, 200915

15 http://kansky-brachtl.cz/www/restaurovani/dispozice/oparany [dostęp: 5.01.2016].
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Powyższy instrument jest również mniejszy od organów w Łowiczu. Jego dyspozycja także 
zbudowana jest w oparciu o Pryncypał 4’. Posiada on jednak drugi rejestr 8’ (smyczkujący Sa- 
licional 8’). Uwagę zwraca wolnostojący kontuar wyglądem bardzo zbliżony do tego w orga-
nach Rickerta.

4. Uhelná Příbram (Czechy) – kościół pw. św. Michała Archanioła – Václav Švykovský,  
1774 16.

W dyspozycji powyższych organów uwagę zwraca obecność głosu QvintaDena 8’. Piramida 
pryncypałowa zbudowana jest na Pryncypale 4’.

16 http://www.varhany.net/cardheader.php?id=2665&lok=1089 [dostęp: 5.01.2016].
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5. Ostrava (Czechy) – kościół pw. św. Wacława – František Horčička, 1799 – renowacja 
Kánský-Brachtl, 2011.

Fot. 17. Organy w kościele pw. św. Wacława, Ostrava (Czechy) – budowniczy František Horčička, 1799 – 

renowacja Kánský-Brachtl, 201117

Jest to przykład pełnej realizacji założeń brzmieniowych organów w stylu czeskim. Zaska-
kującym jest nadanie rejestrowi Superoktawa 2’ nazwy Nasat 2’, która powszechnie jest za-
rezerwowana dla głosu alikwotowego kwinty 2⅔’. Rejestr Cedar zaś opisany został na stronie 
internetowej zakładu organmistrzowskiego jako podobny do rejestru Cymbel. Sekcję pedału 
rozbudowano o głos 4’.
17 http://kansky-brachtl.cz/www/restaurovani/dispozice/ostrava [dostęp: 5.01.2016].
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6. Žandov (Czechy) – kościół pw. św. Bartłomieja – Franz Feller, 183318.

Dyspozycja tego instrumentu nie odbiega od podstawowych założeń organów w stylu czeskim. 
Zwraca uwagę zastosowanie czeskiej pisowni nazw rejestrów.

7. Luka nad Jihlavou (Czechy) – kościół pw. św. Bartłomieja – Vladimir Šlajch, 2013.

Fot. 18. Organy w kościele pw. św. Bartłomieja, Luka nad Jihlavou (Czechy) – budowniczy Vladimir 

Šlajch, 201319

18 http://www.varhany.net/cardheader.php?id=23&lok=412 [dostęp: 5.01.2016].
19 http://www.vladimirslajch.cz/varhany/zobraz_projekty.php?id=Luka_nad_Jihlavou [dostęp: 5.01.2016].
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Powyższy instrument jest interesujący pod wieloma względami. Jest to bowiem doskonale 
wykonana rekonstrukcja XVIII-wiecznych organów czeskich zamkniętych w zabytkowej szafie 
organowej i rozbudowanych dodatkowo o sekcję pozytywu umieszczoną na balustradzie 
empory. Zrealizowane tu zostały wszystkie założenia konstrukcyjno-brzmieniowe historycz-
nych instrumentów kręgu czeskiego. Rekonstrukcja ta jest godnym uwagi przykładem dbałoś-
ci Czechów o rodzime tradycje organmistrzowskie.

Problematyka konserwacji i renowacji organów

Konserwacja zabytków jest stosunkowo nową dziedziną historii sztuki – pierwszy dokument 
regulujący zasady postępowania konserwatorskiego pojawił się bowiem dopiero w 1931 ro- 
ku w postaci tzw. Karty Ateńskiej20 jako wynik konferencji konserwatorów, historyków sztuki  
i architektów zorganizowanej przez Biuro Muzeów w Atenach. Poruszono wtedy ważny temat 
konieczności ustawicznego dbania o dorobek kulturalny wszystkich narodów. Rozwinięciem 
postanowień Karty Ateńskiej było przyjęcie w 1964 roku kolejnej rezolucji w postaci Między-
narodowej Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych znanej powszech-
nie jako Karta Wenecka21. Dokument ten o wiele bardziej szczegółowo definiował pojęcia oraz  
zakres i sposób działań zarówno urzędów odpowiedzialnych za ochronę zabytków, jak i kon-
serwatorów dzieł sztuki. Warto w tym miejscu zacytować kilka najważniejszych zapisów Kar-
ty Weneckiej:

Art. 2. Konserwacja i restauracja zabytków stanowią dyscyplinę, która odwołuje się do  
wszystkich gałęzi nauki i techniki, mogących wnieść wkład do badań i ochrony dziedzic-
twa zabytkowego.

Art. 3. Konserwacja i restauracja zabytków mają na celu zachowanie zarówno wszelkiego 
dzieła sztuki, jak też świadectwa historii.

Art. 4. Konserwacja zabytków zakłada przede wszystkim obowiązek ciągłości ich na- 
leżytego utrzymania.

20 Jej treść w polskim tłumaczeniu można odnaleźć na stronie:
 http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska.pdf [dostęp: 5.01.2016].
21 Jej treść w polskim tłumaczeniu można odnaleźć na stronie: http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/
other/karta_wenecka.pdf [dostęp: 5.01.2016].
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Art. 8. Elementy malarskie, rzeźbiarskie lub zdobnicze, które stanowią nieodłączną część 
zabytku nie mogą być odeń oddzielane, chyba że jest to jedynym środkiem, zdolnym za-
pewnić ich zachowanie.

Art. 9. Restauracja jest zabiegiem, który powinien zachować charakter wyjątkowy. Ma 
ona za cel zachowanie i ujawnienie estetycznej i historycznej wartości zabytku oraz po-
lega na poszanowaniu dawnej substancji i elementów stanowiących autentyczne do- 
kumenty przeszłości. Ustaje ona tam, gdzie zaczyna się domysł; poza tą granicą wszel- 
kie, uznane za nieodzowne, prace uzupełniające mają wywodzić się z kompozycji archi- 
tektonicznej i będą nosić znamię naszych czasów. Restauracja będzie zawsze poprze-
dzona i będzie szła w parze z badaniami archeologicznymi i historycznymi zabytku.

Art. 10. Kiedy techniki tradycyjne okazują się niewydolne, wzmocnienie zabytku można 
zapewnić sięgając do wszelkich nowoczesnych technik konserwatorskich i budowlanych, 
których skuteczność wykazałyby dane naukowe i zapewniało doświadczenie.

Art. 12. Elementy przeznaczone do zastąpienia części brakujących powinny harmonijnie 
włączać się do całości, odróżniając się zarazem od partii autentycznych, ażeby restauracja 
nie fałszowała dokumentu sztuki i historii.

Zapisy te jasno wskazują drogę postępowania przy konserwacji i restauracji zarówno obiek-
tów architektonicznych, jak i innych dzieł sztuki, w tym także instrumentów muzycznych. 
Nie należy jednak zapominać o nieodłącznej funkcji użytkowej instrumentów – nie są to je-
dynie obiekty muzealne. Istotnym elementem jest przywrócenie instrumentom sprawności 
technicznej, by mogły być wykorzystywane do wykonywania muzyki. W tym zakresie organy –  
jako jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem konstrukcyjnym instrumentów – 
wymagają odpowiedniego zainteresowania i opieki nie tylko ze strony konserwatorów, ale 
także wykwalifikowanych organmistrzów dobrze wykształconych w zakresie organoznaw-
stwa historycznego oraz posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w prowa-
dzeniu prac konserwatorskich.

Opisana poniżej koncepcja restauracji łowickich organów Rickerta zakłada przywrócenie 
ich pierwotnej formy – zarówno w warstwie konstrukcyjnej, technicznej, jak i brzmieniowej. 
Z uwagi na bardzo dobrze zachowaną oryginalną XVIII-wieczną substancję restauracja nie 
będzie wymagała głębokiej ingerencji w materiał zabytkowy, lecz obejmować będzie przede 
wszystkim pieczołowitą konserwację istniejących elementów, uzupełnienie stosunkowo nie- 
wielkich ubytków i usprawnienie funkcjonowania mechaniki instrumentu. Dostępne obecnie  
technologie, materiały i środki chemiczne pozwalają na odtworzenie nawet bardzo znisz-
czonych elementów (świadczy o tym między innymi dokumentacja fotograficzna prac konser-
watorskich wykonanych przez zakład organmistrzowski Kánský-Brachtl, zob. fotografia 19  
i 20). Dzięki właściwemu przeprowadzeniu prac konserwatorskich organy łowickie odzys-
kają swój dawny blask i znów będą mogły w pełni służyć zarówno celom koncertowym,  
jak i codziennemu użytkowaniu podczas liturgii.
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Fot. 19. Restauracja piszczałek metalowych22

Fot. 20. Restauracja piszczałek drewnianych23

Szafa organowa

Szafa organów Rickerta w Łowiczu stanowi wspaniały przykład rokokowej rzeźby, malarstwa  
i zdobnictwa. Jako zabytek bardzo wysokiej klasy powinna zostać pieczołowicie odresta-
urowana i zakonserwowana przez wykwalifikowanych konserwatorów dzieł sztuki. Eksper-
tyza, wykonana w latach 2010–2011 przez zespół konserwatorów zabytków, nakreśliła już 
program prac renowacyjnych szafy organowej24. Poniższe wnioski sporządzono na podstawie 
wspomnianej ekspertyzy.

22 http://kansky-brachtl.cz/www/restaurovani/dispozice/ostrava [dostęp: 5.01.2016].
23 Tamże.
24 M. Kozarzewski i in., Barokowa perła Mazowsza. Projekt konserwatorsko-budowlany rewitalizacji wnętrza 
kościoła p.w. Matki Boskiej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu, t. I/2, s. 7–16.
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Najistotniejszą i pierwszą w kolejności czynnością, której wykonanie jest konieczne dla pra- 
widłowego funkcjonowania instrumentu, jest ustabilizowanie konstrukcji nośnej szafy – z wy-
korzystaniem oryginalnych elementów (kutych haków i skobli) – oraz przywrócenie jej pionu.

Następnie wszystkie drewniane elementy powinny zostać odczyszczone z kurzu, pyłu i in- 
nych zanieczyszczeń powstałych m.in. w wyniku prac remontowych prowadzonych w świąty-
ni. Winny zostać usunięte widoczne uszkodzenia wywołane działalnością szkodników drewna.  
Wszelkie elementy, po uzupełnieniu ubytków, należy zakonserwować, pokrywając substan-
cjami antygrzybicznymi i owadobójczymi. Odtworzone wraz ze wszystkimi detalami (kute za-
wiasy, skoble, drewniane elementy mocujące) powinny zostać również wszystkie brakujące 
płyty zamykające szafę od tyłu. W istniejących płytach należy uzupełnić brakujące mocowania, 
które obecnie zastąpiono prowizorycznie przykręcając płyty metalowymi wkrętami do ścian 
szafy instrumentu. Odtworzenia, konserwacji i przywrócenia pierwotnej funkcji wymagają 
również oryginalne grzebienie utrzymujące dłuższe piszczałki we właściwej pozycji, umiesz-
czone na belkach konstrukcyjnych szafy organowej, zarówno w sekcji manuału, jak i pedału.

Marmoryzacja i złocenia, którymi pokryte są prospekt instrumentu oraz dekoracje sny- 
cerskie, są oryginalne, co wynika z odkrywek wykonanych przez konserwatorów. Wyma-
gają one jednak bardzo dokładnej renowacji i konserwacji, usunięcia warstwy zabrudzeń 
powierzchniowych, uzupełnienia ubytków oraz usunięcia licznych spękań farby i mechanicz-
nych uszkodzeń. Odtworzenia wymaga malatura pozostałych elementów szafy (ścian bocz-
nych i tylnych) – należy przywrócić im pierwotną szarozielonkawą barwę.

 Wszystkie elementy rzeźby figuralnej są oryginalne i wymagają jedynie odświeżenia mala-
tury i warstwy pozłoty, dokładnej konserwacji i uzupełnienia drobnych ubytków (osadze- 
nie na nowo trąby w dłoni anioła po wschodniej stronie oraz scalenie lewej ręki aniołowi 
grającemu na kotłach).

Wiatrownice

Wiatrownice znajdujące się w instrumencie – wraz z umieszczonymi na nich klocami i ła-
weczkami piszczałkowymi – są oryginalne i zachowane w dobrym stanie. Wyjątek stanowią 
tu jedynie wtórne kloce rejestrów Burdon 8 oraz Mikstura, które należy zastąpić nowymi, 
wykonanymi na wzór pozostałych znajdujących się na wiatrownicy. Wszystkie elementy 
wiatrownic wymagają odczyszczenia z dużej ilości pyłów i zanieczyszczeń nagromadzonych 
na powierzchni oraz we wnętrzu komór klapowych, jak również wymiany oskórowania  
i uszczelnienia pęknięć. Mimo że nie zostały one uszkodzone w wyniku działalności szkod-
ników drewna, należy je jednak odpowiednio zaimpregnować środkami owadobójczymi,  
by zapobiec pojawieniu się insektów w przyszłości. Wtórnie dobudowane do wiatrownicy  
manuału tremolo powinno zostać usunięte, gdyż nie przystaje ono do pierwotnych założeń 
brzmieniowych instrumentu.
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Wszystkie elementy wyposażenia wiatrownicy znajdujące się w jej wnętrzu (klapy, sztyfty, 
sprężyny itp.) wymagają jedynie odpowiedniego zakonserwowania. Warte uwagi są oryginalne 
kute zawiasy, haki i skoble blokujące dostęp do komory klapowej, które również wymagają 
odczyszczenia, zakonserwowania i pokrycia środkami antykorozyjnymi.

Stół gry

Stół gry posiada wiele naleciałości pochodzących z kolejnych remontów instrumentu. Nie-
wątpliwie najtrudniejszym problemem konserwatorskim jest kwestia renowacji obu klawia- 
tur. Przyjmując koncepcję możliwie jak najwierniejszego odtworzenia pierwotnego instru-
mentu, należałoby wymienić klawiaturę manuału wraz z jej ramą na zgodną z powszechnie 
używanymi w XVIII-wiecznym budownictwie instrumentów klawiszowych, tzn. drewnianą, 
z zamienionymi kolorami klawiszy (klawisze diatoniczne kryte ciemnym (hebanowym) lub 
jasnym (orzechowym) drewnem, klawisze chromatyczne z naklejonymi jasnymi nakładkami 
(być może z wykorzystaniem kości słoniowej z usuniętej klawiatury lub też z innego źródła,  
np. instrumentu z rynku wtórnego) i posiadającą w części czołowej charakterystyczne żłobie-
nia – tzw. arkadki [ang. arcades]. Ostateczne ustalenie wyglądu, proporcji i innych paramet- 
rów owej klawiatury powinno zostać poprzedzone wnikliwymi badaniami instrumentów  
z kręgu referencyjnego. Z kolei klawiatura pedału, która jest w znacznym stopniu oryginalna, 
wymaga tylko konserwacji i częściowej rekonstrukcji. W tym wypadku konieczne jest za-
chowanie całej jej pierwotnej substancji. Wtórną XIX-wieczną klawiaturę manuału – z uwagi 
na jej zabytkowy charakter i cenne ze względu na użyty materiał nakładki wykonane z kości 
słoniowej – warto zdeponować i być może wyeksponować wraz z pozostałymi elementami, 
które w wyniku konserwacji i rekonstrukcji zostałyby usunięte z instrumentu.

Kolejnym ważnym etapem prac konserwatorskich przy kontuarze organów będzie ujedno-
licenie kształtu uchwytów rejestrowych według wzoru uznanego za pierwotny. Problemem 
wymagającym rozstrzygnięcia będzie także nazewnictwo poszczególnych głosów – decyzja  
w sprawie wyboru języka, ortografii i samych nazw rejestrów (obecnie nazwy te nie odpowiada-
ją pierwotnej specyfikacji) powinna zostać poprzedzona bardziej szczegółowymi badaniami. 
Oryginalne nazwy głosów – tak jak to w owym czasie czyniono – powinny zostać wykaligrafo-
wane tuszem na odpowiednim rodzaju papieru i przyklejone nie nad manubriami (jak obecnie), 
ale obok nich – jak sugeruje to układ cięgieł w stole gry. Ciekawych wniosków i być może 
odpowiedzi na wiele nasuwających się pytań i wątpliwości można oczekiwać po wykonaniu 
odkrywek, które winno być przewidziane w ramach konserwacji obudowy stołu gry.

Istotnymi zadaniami będą ponadto przywrócenie kompletności oraz konserwacja elemen-
tów stolarskich stołu gry: wszystkich płycin bocznych, wierzchniej płyty wraz z pulpitem 
nutowym i pokrywą klawiatury. Dalszym etapem prac przy kontuarze będzie odtworzenie 
jego pierwotnego szarozielonkawego koloru. Konserwacji i zabezpieczenia przed korozją 
wymagają wreszcie kute metalowe elementy (zamki, zawiasy). Należy również zdemontować 
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obecne lampy przytwierdzone do cokołu szafy organowej i wykonać nowe, subtelne oświet-
lenie odpowiadające wystrojowi odrestaurowanego instrumentu. Wskazane byłoby także za-
instalowanie nowej ławki organowej skonstruowanej zgodnie z wzorcami z epoki.

Traktura gry i rejestrów

W trakturze gry sekcji manuału konieczne będzie odtworzenie pierwszych jej ogniw (klawia-
tura → cięgła sztywne → dźwignie dwuramienne kątowe), które winny być wykonane według 
wzorców zachowanych w instrumencie. W obrębie zarówno traktury gry, jak i rejestrów na- 
leży zastąpić prowizoryczne oraz uzupełnić brakujące połączenia pomiędzy cięgłami za po-
mocą elementów metalowych odtworzonych na podstawie zachowanych w instrumencie 
bliźniaczych detali. Wszystkie połączenia elementów traktury wymagają dokładnej regulacji, 
mającej m.in. na celu ograniczenie oporu stawianego przez mechanizmy i wyrównanie 
głębokości zapadu klawiszy. Drewniane elementy traktury powinny zostać zakonserwowane  
i zaimpregnowane środkami owadobójczymi. 

System powietrzny

W przywróceniu pierwotnego brzmienia instrumentu niezwykle ważną rolę odegra odtwo-
rzenie zespołu miechów klinowych zaopatrującego organy w powietrze wraz z możliwością 
kalikowania. W XVIII wieku właśnie taki rodzaj miechów był w powszechnym użyciu. Obec- 
ny miech magazynowy jest z całą pewnością wtórny i przeznaczony do pracy z instrumen- 
tami innego typu. Dla instrumentu o tej wielkości byłby zapewne optymalny zespół trzech 
miechów klinowych, jednak decyzja odnośnie do liczby i wielkości zrekonstruowanych mie-
chów powinna zostać poprzedzona badaniami podobnych instrumentów z epoki.

System kanałów powietrznych jest kompletny i sprawny, wymaga jedynie konserwacji, 
usunięcia zanieczyszczeń, poprawienia szczelności i dostosowania do pracy ze zrekonstruo-
wanymi miechami klinowymi.

Zainstalowana w instrumencie dmuchawa elektryczna jest sprawna, jednak z racji zużycia 
(ma już ponad 30 lat) powinna zostać wymieniona. Mimo oczywistego braku takiego urządzenia 
w pierwotnym instrumencie, jego zastosowanie w dzisiejszych czasach – podyktowane wzglę-
dami praktycznymi – jest niezbędne, zwłaszcza że nie wpływa ono bezpośrednio na zabytko-
wy charakteru organów oraz na ich wartość historyczną.
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Materiał piszczałkowy

Po raz kolejny należy podkreślić, że przetrwały w instrumencie materiał piszczałkowy jest 
w przeważającej części oryginalny – w związku z tym konieczne jest zachowanie całej jego 
zabytkowej substancji. Skądinąd jest to dla konserwatorów okoliczność wielce komfortowa,  
gdyż prace remontowe będą polegały głównie na przywróceniu zabytkowej materii jej 
pierwotnego stanu, bez konieczności sięgania po skomplikowane metody rekonstrukcji 
historycznej.

Wszystkie prace konserwatorskie związane z rewitalizacją piszczałek powinny być wy- 
konane w sposób zgodny z tradycją XVIII-wiecznego budownictwa organowego z wyko- 
rzystaniem stosowanych ówcześnie technik i materiałów, co pozwoli na uzyskanie rezultatu 
możliwie najbardziej zbliżonego do oryginału. Przed rozpoczęciem prac powinna zostać 
sporządzona szczegółowa inwentaryzacja instrumentu wraz z dokumentacją fotograficzną  
i opisem zachowanych elementów. Konieczne będzie posortowanie piszczałek według ory-
ginalnych oznaczeń tonowych pochodzących od budowniczego, które umożliwi dokładne 
(procentowe) określenie stanu ilościowego zabytkowej (pierwotnej) substancji oraz ustali 
zakres elementów wymagających rekonstrukcji. Ze względu na obecny stan instrumentu, 
zagrażający zawaleniem się konstrukcji, wymagany jest całkowity jego demontaż. Przepro-
wadzanie konserwacji należy zlecić zakładowi organmistrzowskiemu specjalizującemu się  
w remontach zabytkowych organów.

W zespole piszczałek metalowych wymagane będzie usunięcie wtórnie uzupełnionych  
31 piszczałek prospektowych Pryncypału 8 i odtworzenie tego głosu według menzur szcze-
gółowo opisanych w tabeli z 1917 roku25 oraz na podstawie odpowiednich wzorców z kręgu 
referencyjnego. Z danych zawartych we wspomnianej tabeli można także zrekonstruować 
domniemany pierwotny układ warg piszczałek prospektowych – ze względu na jednakową 
długość nóg pierwotnych piszczałek ich labia powinny znajdować się na jednej wysokości,  
a nie być ułożone w linii falistej – tak jak obecnie. W związku z powyższym przywrócenie 
oryginalnych piszczałek prospektowych będzie także miało znaczący wpływ na wygląd i geo- 
metrię całego prospektu organowego. 33 brakujące piszczałki Cymbału oraz pojedyncze bra-
kujące lub zniszczone piszczałki pozostałych głosów powinny zostać odtworzone na podsta-
wie menzur, geometrii i stopu metalu bliźniaczych, oryginalnych piszczałek zachowanych  
w instrumencie. Kwestia określenia liczby chórów piszczałek cymbałowych w pojedynczych 
piszczałkach tego rejestru w zależności od wysokości dźwięku powinna zostać potwierdzona 
bardziej wnikliwymi badaniami. Wszystkie piszczałki metalowe wymagają dokładnego wy- 
czyszczenia, wyprostowania korpusów i nóg, połączenia rozlutowanych elementów, zabezpie- 
czenia przed korozją oraz optymalizacji parametrów intonacyjnych na zgodne z założeniami  
 
 
 
25  J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 211.
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epoki. Nie należy jednak oczyszczać piszczałek z powstałej przez wieki patyny, gdyż nie- 
jednokrotnie może ona stanowić nawet ¼ grubości ich ścianek26. Próba jej usunięcia mogłaby 
skutkować nieodwracalnym zniszczeniem konstrukcji piszczałki.

W zespole piszczałek drewnianych rekonstrukcji na szerszą skalę wymagać będzie głos 
Salicet 8’, który należy odzyskać z obecnego rejestru Trawers 4 poprzez m.in. wydłużenie 
korpusów piszczałek, przywrócenie pierwotnej intonacji i odtworzenie na odpowiedniej 
wysokości jaskółczych ogonów kotwiczących je pierwotnie w zachowanych częściowo grze-
bieniach. Być może uda się odzyskać bądź częściowo wykorzystać kilka piszczałek pedało-
wych, które uległy mechanicznemu zniszczeniu, jeśli nie – konieczna będzie ich całkowita 
rekonstrukcja. Niewątpliwie należy odtworzyć według zachowanych wzorców wszystkie to- 
czone i ośmiokątne nogi oraz zdobione szpunty wtórnie zastępowane podczas kolejnych re- 
montów instrumentu ekwiwalentami różnego pochodzenia. Odtworzenie (wzorem piszcza- 
łek Subbasu 16) faz na końcach korpusów wpłynie na poprawę estetyki wykonania pisz-
czałek i przywróci im pierwotną jednorodność. Wszystkie drewniane piszczałki powinny 
zostać dokładnie wyczyszczone z zalegającego w nich kurzu i innych zanieczyszczeń oraz 
zakonserwowane środkami owadobójczymi. W wielu z nich naprawy i uszczelnienia wymagają 
pęknięte fugi. Wymienić należy także oskórowanie szpuntów. Tylko niewielkich korekt będą 
wymagać parametry intonacji.

Bardzo istotnym elementem prac konserwatorskich jest przywrócenie historycznego 
brzmienia instrumentu. Będzie to dotyczyć w tym wypadku podwyższenia stroju oraz zmiany 
temperacji na nierównomierną. Trudno jest na obecnym etapie jednoznacznie wskazać 
docelowy kierunek owych modyfikacji, muszą one być poprzedzone wnikliwymi badaniami.

Zakończenie

Zagadnienie konserwacji i renowacji zabytkowych organów jest problemem bardzo złożonym 
i trudnym – obejmuje bowiem zarówno zakres działalności i kompetencji wyspecjalizowa-
nych organmistrzów i organologów, jak i wykwalifikowanych konserwatorów dzieł sztuki. 
Jest oczywiste, że niniejsza publikacja nie wyczerpuje poruszanej kwestii. Autor dołożył jed- 
nak starań, by wszelkimi dostępnymi sposobami dotrzeć do prawdy historycznej na temat 
łowickich organów i na tej podstawie zaproponować ogólny (wstępny) program prac konser-
watorskich mających na celu przywrócenie owym organom pierwotnej postaci i oryginal- 
nych walorów brzmieniowych. Bardziej szczegółowe spostrzeżenia i wynikające stąd dalsze 
zalecenia będą możliwe dopiero po całkowitym demontażu instrumentu, umożliwiającym 
dokładne zbadanie poszczególnych jego elementów w najdrobniejszych detalach. Należy 
przeto mieć nadzieję na rychłe podjęcie działań zmierzających do kompleksowej restauracji  
i renowacji tego wyjątkowego zabytku.
26 W. Hofmann, Possibilities for the preservation of metal components and organ pipes from tin in historical  
organs[.] Experiences from general metal restoration / preservation applicable to organ components, artykuł 
opublikowany w folderze 25. Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Organmistrzów (ISO), źródło: 
http://www.pomerania2008.com [dostęp: 5.01.2016].
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Autor pragnie podziękować o. Marianowi Galasowi SchP – obecnemu Rektorowi kościoła 
Ojców Pijarów pw. MB Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu – za serdeczne przyjęcie, 
udostępnienie instrumentu i materiałów archiwalnych do badań, okazaną pomoc i żywe za-
interesowanie tematem restauracji zabytkowych organów Rickerta, p. mgr Agnieszce Szmerek 
za udostępnienie dokumentów Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie oraz 
p. mgr Grażynie Małkus za udostępnienie dokumentów Archiwum Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach.

Źródła

Archiwum domowe Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu (brak sygnatur).

Archiwum domowe dra Krzysztofa Urbaniaka (brak sygnatur).

Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, sygn.: Col. Lov. 8, Col. Lov. 19.

Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach, nr rejestru: 166/48.
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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, Part ii

The article is a continuation of the description of the unique organ by Paweł Ernest Rickert 
installed at the Piarist Church in Łowicz. The 12-stop instrument was built in 1755 and has 
been preserved in a good condition to this day. Its renovations and modifications throughout 
the ages only brought minor changes to the original 18th century substance. This proves 
invaluable in the context of the instrument’s future restoration.

The article opens with a chapter moving ahead with the initial listing of the organ made 
by the author and referring to its pipe material with a detailed description of each register. 
Subsequent paragraphs touch on the important topic of placing the organ in the circle of re-
ference of similar instruments from that period. What is interesting and unusual for central 
Poland, it turns out that the instrument was built in the Czech style. Many similar organs can 
be found in the historical region of Bohemia and Moravia. Some of them are presented in the 
article for comparison. 

The last fragment of the article is its author’s concept of Rickert’s organ restoration aimed 
at bringing the instrument to its former glory and working order so it can be used for concert 
purposes as well as to accompany everyday liturgies at the church. The concept is based on 
the principles of the Venice Charter with the use of modern technologies for the conserva-
tion and restoration of historical objects. An important aspect of the concept is preserving  
all the original substance of the instrument and the most genuine reconstruction of missing  
or changed elements.

Key words: pipe organ, renovation, Łowicz, Rickert


