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H istoria, konstrukcja, struktura brzm ieniow a

Przez dwieście lat, od 1693 r., głównym instrumentem katedry włocław
skiej były zbudowane przez toruńskiego organmistrza Mateusza Brandtnera 
32-głosowe organy o barokowej strukturze brzmienia. Pomysł przystąpienia 
do budowy nowego instrumentu zrodził się przy okazji przeprowadzanej 
na przełomie XIX i XX wieku regotyzacji katedry.1 Poza zmianą wystroju 
wnętrza świątyni inwestorzy zdecydowali również o zamianie używanych 
dotąd organów barokowych na zbudowany przez Jana Spiegla instrument
0 romantycznej wprawdzie dyspozycji, lecz z fasadą dobrze wkomponowa
ną w nowy -  neogotycki wystrój kościoła. Takie właściwości starych organów, 
jak znaczny stan uszkodzenia, przestarzała konstrukcja i dyspozycja, zbyt 
wąski do ówczesnych potrzeb zakres klawiatury były argumentami, którymi 
najprawdopodobniej posługiwali się proszeni o konsultację organmistrzowie, 
sugerujący wymianę instrumentu na nowy. Organy Brandtnera zostały zde
montowane w 1891 r. i do 1893 r., czyli do oddania do użytku instrumentu 
Spiegla, w świątyni katedralnej nie brzmiały żadne duże organy.

1. Okoliczności budowy i pierwotna dyspozycja instrumentu
Józef Szymański, organmistrz warszawski, uważany na przełomie XIX

1 XX wieku za autorytet z dziedziny budownictwa organowego, opiniujący 
zbudowanie nowych organów dla włocławskiej katedry, zaproponował siebie 
samego jako ewentualnego budowniczego nowego instrumentu i taki zapro
jektował. Jednak podana przez niego cena (10.000 rubli srebrnych za zbudo
wanie organów i ponadto 2.000 r.s. za dębową fasadę) nie okazała się 
konkurencyjna w porównaniu z innymi propozycjami, dlatego jego oferta nie 
została przyjęta. Inny, nie znany z nazwiska budowniczy niemiecki, zobowią
zywał się zbudować nowy instrument o 36 głosach za sumę 4.500 talarów 
pruskich. Jednakże jego propozycja również nie została wybrana przez inwe
stora.2 Swoją ofertę złożył także warszawski organmistrz Ludwik Blomberg.
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Również i ta oferta nie została przyjęta.2 3 Ostatecznie zdecydowano się na 
powierzenie wykonania organów Janowi Spieglowi, organmistrzowi z Rych
talu na Śląsku, który 3 maja 1892 r. przedstawił napisany po niemiecku pro
jekt, a 9 czerwca 1892 r. ks. kanonik Waberski zawarł z nim kontrakt.4 
W kontrakcie Spiegel zobowiązywał się wystawić nowy, 32-głosowy instru
ment za cenę 17.599 marek, które miano wypłacić w ratach rozłożonych na 
kilka lat (było to ponad 3.000 r.s. mniej niż w propozycji Szymańskiego).5

Twórca istniejącego w katedrze włocławskiej do czasów obecnych instrumentu, 
Jan Spiegel, pochodził z rodziny organmistrzowskiej i działał w II połowie XIX wieku 
głównie na Śląsku i w Wielkopolsce. Poza organami w katedrze włocławskiej zbudo
wał także instrumenty w Kaliszu, Iwanowicach, Łasku, Wolborzu, Dzietrzykowicach, 
Złoczewie, Godynicach i Tubądzinie. Dokonał ponadto przebudowy organów w kościele 
Św. Anny w Warszawie oraz wyremontował instrumenty w Jarocinie, Krzyżownikach 
i w Częstochowie.6

Dokończone w 1893 r. organy posiadały następującą dyspozycję:7
Manuał I Manuał II Pedał
Pryncypał 16' Burdon 16' Pryncypał bass 16'
Pryncypał 8' Pryncypał skrz. 8' Puzon 16'
Gemshom 8' Oktawa 4' Kwintabass 10 2/3
Kwinta 5 1/3' Flotrawers 8' Oktawabass 8'
Oktawa 4' Progresija 2 2/3' Szello 8'
Kwinta 2 2/3' Flet rurkowy 4' Gambabass 8'
Mixtura 2' Flet koncertowy 8' Violon 16'
Fugara 8' Salicet 8' Subbass 16'
Flet koncert. 4' Burdon 8'
Fugara 8' Aeolina 8'
Flet odwty 8'
Flet podwójny 8'
Viola Gamba 8'
Kornet 4'

Dyspozycja ta świadczy o romantycznym charakterze brzmienia i jest 
charakterystyczna dla organów budowanych w tym czasie. Ponieważ instru
ment powstał w trakcie przeprowadzanej regotyzacji wystroju katedry, dlatego 
też charakterystyczna dla tego stylu, tzn. neogotyckiego, jest fasada zaprojek
towana przez Konstantego Wojciechowskiego z Warszawy.

2. Historia utrzymania instrumentu (1918-1989)
Pierwsza zachowana w źródłach wzmianka co do dalszych losów

organów Jana Spiegla pochodzi z ostatniego roku trwania pierwszej wojny
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światowej. W 1918 r. wojsko niemieckie dokonało rekwizycji piszczałek 
prospektowych wykonanych z wysokostopowej „piętnastołutowej” cyny an
gielskiej.8 Po zakończeniu wojny braki zostały uzupełnione piszczałkami wy
konanymi z gorszego jakościowo, lecz nadal dobrego stopu cyny i ołowiu. 
Trudno stwierdzić, kiedy dokładnie dokonano uzupełnienia brakujących pisz
czałek i kto to wykonał. Wśród zachowanych w Archiwum Diecezjalnym 
rachunków katedralnych nie znaleziono tych pochodzących sprzed 1924 r., 
a późniejsze nie wyszczególniają renowacji organowego prospektu; fakt ten 
musiał więc nastąpić między 1918 a 1924 rokiem.

Odnośnie kolejnych napraw instrum entu w okresie przed drugą w ojną światową, 
wiadomo, że w 1925 r. zapłacono organmistrzowi Biernackiem u 300 zł za rem ont or
ganów. N ie wyszczególniono przy tym charakteru naprawy. Nadm ienić jednak  można, 
że kwota wypłacona organmistrzowi za przeprowadzone prace równa była w ielkości 
ówczesnych trzech miesięcznych poborów organisty.

Brak je s t w źródłach wyraźnego zapisu, od kiedy powietrze do m iechów dostar
czane było przez napędzaną elektrycznym  silnikiem  dmuchawę. W iadomo jednak, że 
musiało to być przed 1926 rokiem. W lutym tego roku bowiem za sum ę 95 zł. doko
nano rem ontu m otoru do organów. Podobnego rem ontu w grudniu tego roku dokonał 
Rybczyński, za co otrzym ał 73 zł. Rachunki z tego okresu opiewają na znaczne kwoty 
wydane na „siłę do m otoru” . Tak np. w okresie od marca do lipca 1926 roku wydano 
80 zł na prąd do m otoru przy organach. Rachunki płacone kalikantowi w podobnym  
okresie czasu wynosiły ok. 30 zł. Prawdopodobnie ten czynnik sprawił, że od 1 w rze
śnia 1927 r. do marca 1929 r. zrezygnowano z w ykorzystywania elektryczności przy 
obsługiw aniu dmuchawy, a w rachunkach pojaw iła się pozycja „za kalikow anie dla 
chłopca” . W  styczniu 1929 r. sprzedano stary m otor za sum ę 500 zł. Zapłacono także 
w m arcu 1929 r. sum ę 150 zł za przyłączenie prądu do motoru na chórze. Za to samo, 
tzn. za przyłączenie prądu do m otoru w organach zapłacono jeszcze dwukrotnie po 
64 zł w m iesiącu czerwcu i lipcu.

W lutym  1928 r. zapłacono B iernackiem u 500 zł. za rem ont instrum entu, 
a 15 w rześnia 1928 r. nie wym ienionem u z nazw iska organmistrzowi -  230 zł. W tym 
że 1929 r. zapłacono nie wym ienionej z nazw iska osobie „a conto głosu (oboju) orga
now ego” 150 zł w dwóch ratach. Jest to o tyle godne wzmianki, że głos o takiej nazwie 
n igdy w organach w katedrze włocławskiej się nie pojawił. W marcu 1929 r. za stroje
n ie instrum entu organista katedralny Nowak otrzym ał 70 zł. W kolejnym  roku, w m ar
cu 1930 r. nieznanem u z nazwiska stroicielowi instrum entu zapłacono 50 zł. W tymże 
roku, w grudniu  zapłacono za reperację instrum entu 100 zł, a w styczniu 1930 r. 
za strojenie 20 zł. W kw ietniu 1930 r. za reperację m iechów  zapłacono 6,80 zł. 
W 1938 r. w yszczególniona je st jeszcze jedna naprawa instrum entu.9

Wkrótce po zakończeniu wojny nieznani sprawcy ukradli część piszcza
łek metalowych z niektórych rejestrów. Doraźny remont przeprowadził 
Stefan Krukowski z Piotrkowa Tryb., wstawiając w miejsce brakujących 
piszczałek przypadkowe, wykonane z blachy cynkowej. Prawdopodobnie on 
przebudował aparat tremolo, oraz w miejsce pierwotnego głosu Oktawa 4'
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w manuale II wstawił Nasard 2 2/3'.10 Jako zapłatę otrzymał części rozmon
towanego instrumentu pochodzącego z terenów Niemiec: organy te (składo
wane wówczas w kaplicy św. Kazimierza) zostały przypadkowo nabyte przez 
ks. Mariana Chwilczyńskiego od żołnierzy rosyjskich przewożących do Ro
sji dobra poniemieckie." Prowizoryczny charakter remontu uzasadniony był 
powziętym w owym czasie projektem rozbudowy instrumentu. W archiwum 
kurii włocławskiej zachował się „Kosztorys na przerobienie organów w ko
ściele katedralnym we Włocławku” wystawiony przez S. Truszczyńskiego 
12 maja 1945 r. Planowano zmianę traktury instrumentu z mechanicznej na 
pneumatyczną, rozszerzenie klawiatury do 58 klawiszy w manuałach i do 
30 w pedale oraz założenie żaluzji do II manuału. Ponadto proponowano do
danie następujących głosów: w sekcji manuału I -  Serafon, Pryncypał flet 4', 
Trompet 8', w sekcji manuału II -  Róg nocny 8', Nasard 2 2/3', Flet leśny 2', 
Tercja 13/5'. Ponadto, proponowano także dokonanie przerobienia głosów: 
Pryncypał flet 8', Salicet 8', Vox coelestis 8', Fletbas 4', Puzonbas 16'. Projekt 
łącznie z połączeniami, rejestrami zbiorowymi, żaluzją opiewał na sumę po
nad 200.000 zł.12 Plany przebudowy nie zostały zrealizowane.

W roku następnym ks. Henryk Wieczorek i Władysław Niewiadomski 
zostali delegowani przez kurię diecezjalną w okolice Wrocławia w celu na
bycia organów dla włocławskiej katedry.13 Ks. H. Wieczorek podaje, że dla 
włocławskiej katedry zamierzano zakupić organy z jednego z kościołów pro
testanckich, z których po zakończeniu wojny ze względu na wysiedlenie lud
ności narodowości niemieckiej wyprzedawano wszystkie dobra ruchome. 
Tenże wspomina, że poszukującym właściwego instrumentu do katedry zło
żono kilka propozycji, lecz instrumenty były zbyt małe i zbyt mocno uszko
dzone. Wynikły też problemy ze zwrotem wpłaconej uprzednio zaliczki. 
Również i ta próba zakupu innych organów i wymiany instrumentu na nowy 
nie została zakończona sukcesem.

Wśród propozycji wymiany instrumentu można w latach siedemdzie
siątych zanotować pomysł zastąpienia organów piszczałkowych instrumen
tem elekronicznym. Pomimo wielu negatywnych opinii instrument został 
sprowadzony z Niemiec (prawdopodobnie za pośrednictwem ks. Stanisła
wa Barckiego) i ustawiony na chórze. Po krótkim jednak czasie używania 
organy elektronowe zostały uszkodzone i zostały przeniesione na boczny 
chór po północnej stronie katedry.

Kolejna próba dokonania generalnego remontu organów została podję
ta w 1975 r. Planowano dokonanie konserwacji, przebudowy i powiększe
nia instrumentu. Firmą mającą tego dokonać był Zakład Budowy Organów 
Z. Pietrzaka z Włocławka. Zakres planowanych zmian miał obejmować:
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rozszerzenie zakresu klawiatury z 54 do 58 klawiszy, przebudowę klap 
wpustowych na pneumatyczne, dobudowę mechanizmu pomocniczego re- 
lajsu z kanalikami, dobudowę III manuału z 8 głosami, przebudowę rów
noległego układu klawiatury pedału na koncentryczny, założenie kluczy do 
otwierania głosów systemu wahadłowego, wolnej kombinacji systemu szy- 
browego. Dopływ powietrza zapewnić miały przewody igielitowe. Organy 
miały być powtórnie zintonowane, oraz nastrojone według kamertonu 
A 870.14 Była to zatem próba zrealizowania pomysłu z 1945 r. Również 
i ten zamiar nie został zrealizowany.

W międzyczasie dokonywano doraźnych napraw instrumentu. Według opinii świad
ków niezwykle pieczołowitą troskę sprawował nad organami katedralny organista, 
Antoni Wierzbicki. Pracował on we włocławskiej katedrze od 1 stycznia 1947 r. do 
swojej śmierci, 7 lipca 1994 r. W ramach swych skromnych możliwości starał się za
pewnić należyte funkcjonowanie traktury. Ponadto, w 1962 r. S. Truszczyński za na
prawę instrumentu otrzymał 750 zł.15 W roku następnym Jacek Milewski za naprawę 
otrzymał sumę 460 zł.16 W roku 1966 za naprawę organów Z. Pietrzak otrzymał sumę 
2.500 zł.17 Pomimo powyższych napraw ogólny stan organów nie wydawał się zado
walający. Protokoły kolejnych wizytacji biskupich i dziekańskich stwierdzają, że orga
ny znajdują się w złym stanie i powinny zostać poddane kapitalnemu remontowi.18

Kolejny projekt remontu organów podjęto w latach osiemdziesiątych. 
W 1982 r. poproszono wojewódzkiego konserwatora zabytków o dokonanie 
inwentaryzacji i dokumentacji.19 Protokoły wizytacji zamieszczają wzmian
kę o remoncie instrumentu wśród planowanych inwestycji.20 Prace konserwa
torskie podjęto w latach 1987-1989 r. na polecenie kurii biskupiej i parafii 
katedralnej we Włocławku, a ściślej, konserwatora diecezjalnego ks. kanonika 
Józefa Arabskiego i proboszcza ks. kanonika Stanisława Waszczyńskiego. 
Prace nadzorowane przez Mariana Dorawę z Torunia przeprowadził zakład 
organmistrzowski Józefa Mollina z Odrów k.Chojnic (prace organmistrzow- 
skie), oraz zespół pracowników kierowany przez Stanisława Długozimę 
z Bądkowa (prace konserwatorskie szafy organowej). Dokonano najpierw 
oczyszczenia zewnętrznej oprawy szafy organowej, uzupełnienia brakujących 
elementów wystroju plastycznego (w tym ponownego ustawienia zdemonto
wanych 20 lat wcześniej figur) całościowej impregnacji zniszczonej przez 
owady szafy organowej, oraz usunięto specjalną pastą plamy z organowych 
piszczałek. W następnym etapie oczyszczono i zaimpregnowano drewniane 
elementy piszczałek. Brakujące w poszczególnych głosach piszczałki zosta
ły wiernie zrekonstruowane w metalu organowym lub w drewnie zabezpie
czonym środkami dyzenfekcyjnymi. Z powodu znacznego zniszczenia, nie 
impregnowano, lecz zrekonstruowano drewniane tuby językowego rejestru 
Puzon 16' w Pedale, a w II Manuale w miejsce później wstawionego głosu
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Nasard 2 2/3' przywrócono pierwotny głos Oktawa 4'. Wszystkie zrekonstru
owane piszczałki, zarówno metalowe jak i drewniane, dla odróżnienia ich od 
piszczałek pierwotnych oznakowano przy krawędzi korpusów barwnymi 
pasami. Usprawniono działanie mechaniki, a zwłaszcza dźwignię Barkera. 
Przy stole gry na klawiszach manuałowych wymieniono niektóre przetarte 
okładziny z kości słoniowej. Całkowicie wymieniono przestarzałą i grożącą 
pożarem instalację elektryczną, oraz zamontowano cichobieżny wentylator 
firmy August Laukhuff z Weikersheim. Odbioru instrumentu po kapitalnej 
konserwacji dokonała komisja z udziałem bpa Czesława Lewandowskiego 
i wojewódzkiego konserwatora zabytków Stanisława Dejrynga dnia 25 stycz
nia 1989 r.21 Zakład J. Mollina sprawuje odtąd stałą opiekę nad instrumen
tem, dokonując corocznych przeglądów, korekt, sezonowego strojenia. Od 
czasów restauracji organy te, przykład romantyczego budownictwa organowe
go w Polsce z przełomu XIX i XX w., służą codziennej służbie liturgicznej, 
a także odbywają się na nim koncerty organowe.

3. Usytuowanie i aktualna struktura instrumentu
Organy zbudowane przez Jana Spiegla umieszczone są na drewnianym 

chórze muzycznym znajdującym się nad głównym wejściem do katedry. 
Płaszczyzna chóru zamyka się w prostokącie o wymiarach: 8 m szerokości 
i 7 m 50 cm długości. Chór podzielony jest na dwie części. W części pierw
szej za drewnianą balustradą usytuowany jest wolno stojący kontuar, drew
niany pulpit na nuty dla dyrygenta chóru oraz miejsce dla członków chóru. 
Drugą część chóru odgradza przednia ściana szafy organów, a po obu stronach 
drewniane drzwi i podwójne schody. Po lewej stronie (patrząc w stronę ołta
rza) znajduje się wnęka w ścianie o wymiarach: 4 m na ok. 1 m. Na drew
nianej podłodze drugiej części chóru usytuowana jest szafa organowa tworząca 
kształt prostokąta o wymiarach 6 m szerokości i 4 m długości.

Frontowa oprawa wolno stojącej szafy organowej składa się z dolnej 
drewnianej podbudowy i osadzonej na niej, na profilowanym gzymsie części 
prospektowej złożonej z ukształtowanych w segmenty wież i płaszczyzn pisz
czałkowych metalowych z cofniętą nieco (podobnie jak podbudowa) częścią 
środkową i krawężnymi płaszczyznami przyściennymi oraz wysuniętymi seg
mentami bocznymi. Oś prospektu wyznacza założona na planie rozwartego 
kąta wieża piszczałkowa, do której przylegają z obu stron symetrycznie wą
skie, wydłużone płaszczyzny piszczałkowe. Po obu bokach mieszczą się więk
sze segmenty składające się ze smukłych, założonych na planie trapezu wież 
piszczałkowych, zakończonych strzelistymi zwieńczeniami i przylegających 
z obu stron bardzo wąskimi płaszczyznami piszczałkowymi. Na wystrój pla
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styczny neogotyckiej oprawy składają się ostrołuczne blendy z wpisanymi 
w nie trójlistnymi formami, płaskorzeźbione rozetki i ornament koronkowy 
oraz sterczyny z wimpergami, żabkami i kwiatonami. Na krawężnych płasz
czyznach piszczałkowych przylegających do bocznych ścian nawy ustawio
ne są dwie wolno stojące, sprowadzone z Oberammergau z Bawarii22 figurki 
aniołów z instrumentami muzycznymi. Cała frontowa oprawa szafy pokryta 
jest polichromią w kolorach brunatnym, zielonym, białym, niebieskim i czer
wonym ze złoceniami. Otwory labialne piszczałek prospektowych (wszystkie 
są metalowe) utrzymane są na jednym poziomie.23

Do wnętrza szafy prowadzą dwoje drzwi, jedne po prawej, drugie po 
lewej stronie. We wnętrzu szafy mieści się rozmieszczone na dwóch kon
dygnacjach wyposażenie instrumentu o trakturze mechanicznej, wiatrowni- 
cach stożkowych. W kondygnacji dolnej mieszczą się elementy traktury, 
wspomagająca wiatrownicę I manuału, tzw. dźwignia Barkera24 i wielofał- 
dowy miech. Niezbędnego do gry powietrza dostarcza cichobieżny wenty
lator firmy August Laukhuf, umieszczony obok miecha po lewej jego stronie. 
W kondygancji górnej, do której prowadzą schody usytuowane tuż za 
drzwiami z prawej (patrząc w kierunku ołtarza) strony szafy gry, mieszczą 
się trzy zespoły dźwięku: w przedniej części za prospektem po lewej stro
nie (patrząc w kierunku ołtarza) zespół dźwięku I manuału, po prawej -  
zespół dźwięku pedału, a pośrodku w tylnej części pomieszczenia -  zespół 
dźwięku II manuału.

Przed szafą organową ustawiony jest stół gry. Zbudowany jest on w taki 
sposób, że podczas grania organista zwrócony jest twarzą w kierunku ołtarza. 
Kontuar wolnostojący ustawiony jest 100 cm od szafy organów. Szerokość 
kontuaru wynosi 162 cm a jego wysokość 115 cm. W centralnej części stołu 
gry na wysokości 86 cm znajdują się dwie klawiatury o szerokości 118 cm, 
których 54 klawisze pokryte są kością słoniową. Zakres obu klawiatur ręcz
nych: C — f3. Poniżej klawiatur ręcznych znajduje się klawiatura pedału skła
dająca się z 27 klawiszy zakresem obejmująca dźwięki od C do d1. O ścianę 
gry oparta jest ława dla organisty o wymiarach: 129 cm długości, 32 cm sze
rokości, 68 cm wysokości. Powyżej klawiatury pedału znajdują się metalo
we przyciski nożne rejestrów zbiorowych: II/P, I/P, Forte P, Forte II, Tutti I, 
Forte I, II/I. Oznaczenia tych rejestrów w formie porcelanowych płytek za
montowane są tuż pod klawiaturą I manuału. Ponad klawiaturą II manuału, 
tuż poniżej składanego pulpitu do nut na porcelanowej płytce znajduje się 
sygnatura budowniczego instrumentu o następującej treści: Szpigel, Organ- 
mistrz Rychtalu na Szląsku. Po obu stronach klawiatur w trzech rzędach za
montowane są 34 włączniki głosów w formie porcelanowych manubriów
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wykonanych z miśnieńskiej porcelany (na co wskazują umieszczone po stro- 
nie wewnętrznej symbole skrzyżowanych szabelek),25 uruchamianych 
przez wyciągnięcie. Kolory napisów na manubriach różnicują poszczególne 
zespoły grup głosowych: napisy w kolorze brązowym oznaczają przynależność 
danego głosu do zespołu brzmieniowego manuału II, napisy w kolorze 
czarnym do manuału I, napisy w kolorze niebieskim -  do klawiatury pedału. 
Ponad manubriami nalepione są cyfry od 1 do 34. Ich ustawienie obrazuje na- 
stępujący schemat:

Strona lewa: Strona prawa:
rząd I: 1 -  5; 1 8 -2 2 ;
rząd II: 6 -  11; 23 -  28;
rząd III: 1 2 -17 ; 2 9 -3 4 .

Z urządzeń, które wzbogaciłyby możliwości wykonawcze na opisywa- 
nym tutaj instrumencie, odnotować należałoby brak szafy ekspresyjnej 
dla manuału II, jak też brak wałka crescendowego. Muzyka organowa 
okresu romantycznego wykonywana na organach nie zaopatrzonych we 
wspomniane urządzenia, pomimo zdecydowanie romantycznej struktury 
brzemieniowej instrumentu, wydaje się być zubożona o jeden z ważnych 
współczynników formalnych ówczesnych utworów, możliwość plastyczne- 
go kształtowania dynamiki. Mniej uciążliwy wydaje się natomiast brak 
wolnych kombinacji; rekompensować to można większą liczbą dobrze przy- 
gotowanych registrantów.

4. Analiza aktualnej dyspozycji organów
Aktualnie istniejąca dyspozycja instrumentu właściwie nie zmieniła się 

od czasu zbudowania go przez Jana Spiegla w 1893 r. W trakcie eksplo- 
atacji instrumentu dokonano jedynie niewielkich zmian: inne niż pierwotne 
są piszczałki prospektowe (te oryginalne zagrabione zostały przez Niemców 
w 1918 r.), ponadto w trakcie doraźnej naprawy przeprowadzanej tuż po 
zakończeniu II wojny światowej, a dokonanej prawdopodobnie przez firmę 
Krukowskiego z Piotrkowa, wymieniono głos Oktawa 4' w II manuale na 
Nasard 2 2/3'. W trakcie remontu kapitalnego przeprowadzonego w 1989 r. 
przywrócono jednak pierwotną dyspozycję instrumentu. Dokonano wtedy 
również wymiany niektórych zniszczonych piszczałek (co zaznaczono na 
piszczałce przez umieszczenie na niej czerwonego paska), oraz całkowicie 
wymieniono spróchniałe drewniane tuby Puzonu 16' z sekcji pedału na nowe. 
Dokonane zatem w trakcie eksploatacji zmiany nie mają wpływu na dys- 
pozycję instrumentu.
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Organy Jana Spiegla w katedrze włocławskiej mają 32 głosy. Na 
34 porcelanowych manubriach po obu stronach manuałów umieszczone są 
następujące nazwy:

1) Burdon 16'; 2) Pryncypał skrzypcowy 8'; 3) Oktawa 4'; 4) Flotra- 
wers 4'; 5) Progressija 2 2/3'; 6) Pryncypał 16'; 7) Pryncypał 8'; 8) Gem- 
shom 8'; 9) Kwinta 5 1/3'; 10) Oktawa 4'; 11) Kwinta 2 2/3'; 12) Wiatr 
wyp.; 13) Pryncypał bass 16'; 14) Puzon 16'; 15) Kwintabass 10 2/3';
16) Oktawbass 8'; 17) Mikstura 2'; 18) Flet rurkowy 4'; 19) Flet koncer
towy 8'; 20) Salicet 8'; 21) Burdon 8'; 22) Aeolina 8'; 23) Fugara 4'; 
24) Flet koncertowy 4'; 25) Fugara 8'; 26) Flet odwty 8'; 27) Flet po
dwójny 8’; 28) Viola gamba 8'; 29) Kornet 4'; 30) Szello 8'; 31) Gamba- 
bass 8'; 32) Violon 16'; 33) Subbas 16'; 34) Dzw.-kalkant.

Dokładniejsza charakterystyka wymienionych powyżej głosów jest 
następująca:26

Nu
mer

Nazwa Wielkość
(stopaż) Sekcja Rodzina Charakterystyka

i. Burdon 16’ Manuał II głos kryty za
sadniczy

piszczałki zbudowane z drewna; dźwięk 
miękki, przytłumiony

2. Pryncypał
skrzypcowy

8’ Manuałll głos pryncypa- 
łowy zasadniczy

piszczałki cynowe; dźwięk pryncypałowy 
z zabarwieniem smyczkowym, niezbyt 
silny

3. Oktawa 4’ Manuał II głos pryncypa- 
łowy zasadniczy

piszczałki cynowe; dźwięk jasny, mocny

4. Flotrawers 4’ Manuał II głos fletowy za
sadniczy

piszczałki cynowe o korpusie wąskim 
cylindrycznym; dźwięk delikatny, jasny

5. Progressija 22/3’ Manuał II głos mieszany 
pryncypałowy

piszczałki cynowe, głos najczęściej trzy- 
rzędowy o układzie 2 2/3’, 2’, 1 1/3’ re- 
petujący co oktawę o interwał kwinty; 
dźwięk pryncypałowy o zabarwieniu 
smyczkowym, delikatniejszy niż mikstura

6. Pryncypał 16’ Manuał I głos pryncypa
łowy zasadniczy

piszczałki cynowe; dźwięk jasny, mocny

7. Pryncypał 8’ Manuał I głos pryncypa
łowy zasadniczy

piszczałki cynowe; dźwięk jany, mocny

8. Gemshom 8’ Manuał I głos fletowy za
sadniczy

piszczałki cynowe o korpusie konicznym; 
dźwięk cichy, powściągliwy, okrągły, 
jakby zamglony

9. Kwinta 51/3’ Manuał I głos pryncypa
łowy poboczny

piszczałki cynowe; dźwięk dość mocny, 
pryncypałowy

10. Oktawa 4’ Manuał I głos pryncypa
łowy główny

piszczałki cynowe; dźwięk dość mocny, 
pryncypałowy

11. Kwinta 2 2/3’ Manuał I głos pryncypa
łowy poboczny

piszczałki cynowe; dźwięk pryncypałowy

13. Pryncypał
bass

16’ Pedał głos pryncypa
łowy główny

piszczałki cyowe; dźwięk dość mocny, 
głęboki
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Nu
mer Nazwa Wielkość

(stopaż) Sekcja Rodzina Charakterystyka

14. Puzon 16’ Pedał głos językowy tuby drewniane, lejkowate, naturalnej 
długości; dźwięk głośny, majestatyczny, 
donośny

15. Kwintabass 102/3’ Pedał głos pryncypa- 
łowy poboczny

piszczałki cynowe; dźwięk dość mocny, 
pryncypałowy

16. Oktawbass 8’ Pedał głos pryncypa- 
łowy główny

piszczałki cynowe; dźwięk zdecydowany, 
pryncypałowy

17. Mikstura 2’ Manuał I głos pryncypa- 
łowy, mieszany

piszczałki cynowe; głos najczęściej czte- 
rorzędowy o układzie 2’, 1 1/3’, 1’, 2/3’, 
repetujący co oktawę o interwał kwinty

18. Flet rurkowy 4’ Manuał II głos kryty, pół- 
kryty

piszczałki cynowe z przytwierdzoną do 
korpusu metalową rurką; dźwięl fletowy, 
miękki, jasny

19. Flet koncer
towy

8’ Manuał II głos fletowy za
sadniczy

piszczałki cynowe o korpusie cylindrycz
nym; głos delikatny, jasny

20. Salicet 8’ Manuał 11 głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki cynowe o korpusie cylindrycz
nym; dźwięk śpiewny z odcieniem 
smyczkowym, lecz nie ostry

21. Burdon 8’ Manuał II głos kryty za
sadniczy

piszczałki drewniane; dźwięk miękki 
przytłumiony

22. Aeolina 8’ Manuał II głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki cynowe o korpusie cylindrycz
nym; dźwięk delikatny, eteryczny, 
smyczkujący

23. Fugara 4’ Manuał I głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki cynowe o korpusie cylindrycz
nym; dźwięk spokojny, śpiewny

24. Flet koncer
towy

4’ Manuał I głos fletowy za
sadniczy

piszczałki cynowe; dźwięk delikatny, ja
sny

25. Fugara 8’ Manuał I głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki cynowe o korpusie cylindrycz
nym; dźwięk spokojny, śpiewny z odcie
niem smyczkowym, ale nie ostry

26. Flet otwarty 8’ Manuał I głos fletowy za
sadniczy

piszczałki cynowe; dźwięk delikatny, ja
sny, zbliżony do fletu orkiestry

27. Flet
podwójny

8’ Manuał I głos fletowy za
sadniczy

piszczałki cynowe, szeroki, o korpusach 
cylindrycznych; dźwięk mocny, fletowy

28. Viola gamba 8’ Manuał I głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki cynowe o korpusach cylin
drycznych; dźwięk smyczkujący, nie za 
silny

29. Komet 4’ Manuał I głos fletowy 
mieszany

piszczałki cynowe; najczęściej głos czte- 
rochórowy o układzie 4’, 2 2/3’, 2’, 1 
3/5’; dźwięk pełen blasku, lecz delikat
niejszy od mikstury

30. Szello 8’ Pedał głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki cynowe o korpusach cylin
drycznych; dźwięk smyczkujący

31. Gambabass 8’ Pedał głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki z drewna; dźwięk smyczkujący 
nie za silny

32. Violon 16’ Pedał głos smyczkowy 
zasadniczy

piszczałki z drewna; dźwięk smyczku
jący, nie za silny

33. Subbas 16’ Pedał głos kryty za
sadniczy

piszczałki drewniane; dźwięk mocny, 
głęboki, ciemny
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Ilość 34 manubrów i 33 numerów głosów w powyższej tabeli przy 
32 głosach organowych związana jest z przynależnością dwóch manubriów 
do funkcji „Wiatr wyp.” (nr 12) i „Dzw.-kalkant.” (nr 34).

Dokonując analizy struktury brzmieniowej instrumentu ze względu na sto- 
paż głosów, zauważyć można, iż najliczniejszą grupę stanowią głosy 8' (jest 
ich 14), oraz głosy 4' (tych jest 7) i głosy 16' (6). Jest jedynie kilka pojedyn
czych głosów wykorzystujących alikwot kwinty (jeden 10 2/3'; jeden 5 1/3'; 
dwa 2 2/3'). Proporcje takie charakteryzują instrumenty o romantycznej struk
turze brzmienia. Brak w organach głosów jednostopowych i mniejszych. 
Oczywiście, te niskostopowe głosy występują jako jeden z rzędów w repetu- 
jących głosach mieszanych. Również brak jest głosu większego niż 16'. Moż
liwa jest jednak -  przy dobrym nastrojeniu organów -  imitacja akustyczna 
głosu 32' ze względu na obecność Kwintabassu 10 2/3'.27

Wszystkie 32 głosy organowe podzielone są na trzy sekcje brzmieniowe: 
manuału I, manuału II oraz pedału. Najliczniejsza jest sekcja manuału I 
(14 głosów), mniej liczna jest sekcja manuału II (10 głosów). Najmniejszą 
liczbę głosów ma sekcja pedału (8 głosów). Zauważyć przy tym można, iż re
lacje między liczbą głosów a ich wielkością w poszczególnych sekcjach są 
zbliżone do proporcji zachodzących dla całego instrumentu.

W zamieszczonym zestawie najliczniej obsadzoną rodziną głosową wśród 
tych wykorzystujących piszczałki wargowe jest rodzina głosów pryncypało- 
wych (12 głosów), nieco mniej liczne są głosy smyczkowe (8) oraz głosy fle
towe (7). Najmniej liczna jest rodzina głosów krytych (4 głosy). Wewnątrz 
poszczególnych rodzin głosowych przeważają głosy zasadnicze (25 głosów). 
Głosy poboczne (3 głosy) i mieszane (3) są w zdecydowanej mniejszości. 
W opisywanej dyspozycji znajduje się tylko jeden głos mający piszczałki ję 
zykowe: jest nim Puzon 16' w sekcji pedału.

Dyspozycja instrumentu zbudowanego przez Jana Spiegla w 1893 r. we 
włocławskiej katedrze, charakteryzująca się dużą ilością głosów zasadniczych, 
pryncypałowych, oraz relatywnie znaczną ilością głosów smyczkowych przy 
mniejszej ilości głosów fletowych, jak też pobocznych i mieszanych wszyst
kich rodzin jest typowa dla instrumentów budowanych na przełomie XIX 
i XX w. Od typowych dyspozycji dużych organów tego czasu wyróżnia się 
omawiany tutaj instrument zupełnym brakiem solowych głosów językowych. 
Na pewno zmniejszyło to cenę instrumentu i pozwalało na rzadsze interwen
cje stroiciela. Z drugiej jednak strony, trudno o jakieś zastąpienie barwy tych 
niezwykle bogatych w alikwoty głosów językowych. W budownictwie orga
nowym wspomniany czas nazywany jest okresem romantycznym i do przy
kładów tego czasu zaliczyć można z całą pewnością opisywane tutaj organy.28
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Ponad stuletni okres, jaki upłynął on zbudowania tego instrumentu, 
sprawia, że opisywany tutaj instrument zalicza się już do zabytków naszej 
kultury muzycznej, reprezentując konstrukcję i strukturę brzmieniową cha
rakterystyczną dla organów swojej epoki, współcześnie już przestarzałą. 
Oznacza to również konieczność pogodzenia się z faktem, iż wzrastać będą 
z każdym rokiem koszty utrzymania organów w stanie nadającym do kon
tynuowania na nim tej niezwykle cennej inicjatywy, jaką są coroczne cykle 
koncertów. Trudno jednak byłoby sugerować dziś jakiekolwiek ingerencje 
zmierzające do powiększenia liczby głosów i manuałów, do unowocześnie
nia traktury, do wzbogacenia instrumentu o brakujące urządzenia. Lepiej, 
że ewentualna decyzja o takich inwestycjach dojrzewa długo i powoli.
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