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BAROKOW E ORGANY MATEUSZA BRANDTNERA  
W KATEDRZE WŁOCŁAWSKIEJ

Szkic organ ozn aw czy

Obecnie używane we włocławskiej katedrze 32-głosowe organy o trakturze 
mechanicznej zbudowane przez organmistrza śląskiego Jana Spiegla1 są prawdopo
dobnie kolejnym piątym głównym instrumentem używanym w tej świątyni. Ich 
niedawno przeprowadzona renowacja, ponadstuletnia ich historia, regularnie odby
wane koncerty organowe zaowocowały także kilkoma wzmiankami w organoznaw- 
czych publikacjach o tym instrumencie, jego dziejach i właściwościach.2 Warto 
jednak przypomnieć też o tych kilku wcześniejszych, a zwłaszcza o używanych w 
kościele katedralnym przez dwieście lat organach Mateusza Brandtnera. O ile bo
wiem wiadomości o wcześniejszych instrumentach są bardzo ogólne i dotyczą wła
ściwie jedynie dokonanych remontów, o tyle o tym barokowym zachowały się 
dokładniejsze informacje o jego strukturze i właściwościach.

Pierwsze organy katedry włocławskiej (konsekrowanej w 1411 r.)3 zbudowa
ne zostały przed 1429 rokiem. Z dnia 18 października 1429 roku bowiem pochodzi 
wzmianka o katedralnym organiście, Zygmuncie.4 Brakuje danych dotyczących 
usytuowania instrumentu, liczby głosów, dyspozycji, fundatora, budowniczego, roku 
budowy i dalszych jego losów. Znane są natomiast dane dotyczące budowniczego 
kolejnego głównego instrumentu włocławskiej katedry. Był nim Stanisław Zelik 
(nazywany też: Warpąski, Hermanzelik, Selig, Szelig, Zelig). Wcześniej zbudował 
on organy w kościele mariackim w Krakowie i w Brześciu Kujawskim, był także 
budowniczym organów w katedrze gnieźnieńskiej. Około 1512 r. skonstruował on 
instrument w katedrze włocławskiej.5 Niestety, również w tym przypadku brak jest 
dokładniejszych danych dotyczących wielkości instrumentu, usytuowania, dyspo
zycji itp. Wiadomo tylko, że był używany równocześnie z kolejnym, zbudowanym 
później instrumentem i że istniał jeszcze w katedrze w roku 1682.6 Datę zbudowa
nia kolejnego instrumentu włocławskiej katedry ustala się na 1567 rok.7 Również 
i w tym przypadku nie zachowały się żadne dane dotyczące tak budowniczego, jak 
usytuowania organów, liczby głosów, dyspozycji itp. Instrument ten został rozmon
towany po 1687 roku, gdy kapituła zadecydowała o zamówieniu u Mateusza Brandt
nera z Torunia budowy kolejnych organów dla katedry włocławskiej.8

3 5 3



Budowniczy czwartych organów włocławskiej katedry, toruński organmistrz Mateusz Brandt- 
ner (inaczej Brandt), był też twórcą instrumentu skonstruowanego około 1680 r. w kościele 
Św. Mikołaja w Toruniu. Po jego spaleniu w 1686 r. zbudował tam kolejny instrument. Brandtner 
był ponadto budowniczym organów w kościele Św. Jana w Toruniu, oraz dokończył budowę in
strumentu w katedrze sandomierskiej w 1698 r. Żył jeszcze w 1715 roku.9 Pod koniec 1691 r. 
ukończył on budowę 32-głosowych organów w katedrze włocławskiej.10

Fundatorem tego używanego we włocławskiej katedrze przez kolejnych dwieście lat 
instrumentu był bp Bonawentura Madaliński. Nie zachowała się informacja o całkowitych 
kosztach budowy, wspomina się jedynie o wypłaceniu Brandtnerowi sumy tysiąca złotych 
monetą pruskąjako ostatniej raty." Dla porównania wspomnieć można, iż cena za wybudo
wanie przez tego organmistrza organów w kościele Św. Mikołaja w Toruniu wynosiła dwa
naście tysięcy złotych, zaś za mniejszy instrument w kościele Św. Jana w Toruniu — dwa 
tysiące złotych.12 Odbiór instrumentu w katedra łocławskiej nastąpił 21 lutego 1692 r., rze
czoznawcą był podprzeor dominikanów w Brześciu Kujawskim, o. Jacek Beliński, nazywany 
„organarius absolutus”. Organmistrz zobowiązał się , że bez dodatkowej zapłaty nastroi 
i zreperuje organy, jeśli w ciągu roku od odbioru ujawnią się usterki.13

Pierwotna dyspozycja tego instrumentu usytuowanego na chórze muzycznym 
nad głównym wejściem do świątyni spisana przez ks. Chodyńskiego z umowy na 
remont instrumentu, zawartej w 1833 r. z Wilhelmem Bredowem14 była następująca:

Tabela 1. Dyspozycja instrumentu oraz charakterystyka głosu

Sekcja Nazwa i stopaż głosu Rodzina głosowa i opis15

Pedał: 10 głosów Pryncypał 16’ głos pryncypałowy zasadniczy, piszczałki cynowe

Salicyonał 16’ głos smyczkowy zasadniczy, piszczałki cynowe

Hollflót 8’ głos fletowy zasadniczy, piszczałki cynowe

Octava 8’ głos pryncypałowy zasadniczy, piszczałki cynowe

Sup -  octava 4 ’ głos pryncypałowy zasadniczy, piszczałki cynowe

Mixtura
dziesięciochórowa

głos pryncypałowy mieszany, piszczałki cynowe, brak 
informacji o stopażu poszczególnych rzędów

Rauszkwint 3 ’ głos pryncypałowy poboczny, piszczałki cynowe

Sisąuintare 2 ’ głos pryncypałowy zasadniczy, piszczałki cynowe

Bordun 16’ głos językowy, języki zrobione były z mosiądzu, części 
głosowe z cyny16

Puzon 8 ’ głos językowy, języki zrobione były z mosiądzu, części 
głosowe z cyny

Manuał I:
11 głosów

Pryncypał 8 ’ głos pryncypałowy zasadniczy, brak informacji o materiale 
piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane były z cyny

Bordun 16’
głos kryty, zasadniczy, brak informacji o materiale pisz
czałkowym; prawdopodobnie wykonane były z drewna

Spilflóte 8 ’ głos fletowy zasadniczy, zasadniczy, brak informacji o ma
teriale piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane z cyny

Salicyonał 8 ’
głos smyczkowy zasadniczy, zasadniczy, brak informacji o 
materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane z cyny
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Octava 4’
głos pryncypałowy zasadniczy, zasadniczy, brak informa
cji 0 materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykona
ne były z cyny

Quinta 3’
głos pryncypałowy poboczny, zasadniczy, brak informacji 
0 materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane 
były cyny

Sup-octava T
głos pryncypałowy zasadniczy, zasadniczy, brak informa
cji 0 materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykona
ne były z cyny

Sedecima 1’ (sic!)
głos pryncypałowy zasadniczy, zasadniczy, brak informa
cji 0 materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykona
ne były z cyny

Mixtura
ośmiochórowa

głos pryncypałowy mieszany, zasadniczy, brak informacji 
0 materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane 
były z metalu

Quindena8’17
głos kryty zasadniczy, zasadniczy, brak informacji 
0 materiale piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane 
były z cyny

Trompet 8’ głos językowy, zasadniczy, brak informacji 0 materiale 
piszczałkowym; prawdopodobnie wykonane były z cyny

Manuał U: 
11 głosów

Pryncypał 4’ głos pryncypałowy zasadniczy, piszczałki wykonane 
z cyny

Flot 8’ głos fletowy zasadniczy, piszczałki wykonane z cyny

Spilflót 4’ głos fletowy zasadniczy, piszczałki wykonane z cyny

Salicyonał 4’ głos smyczkowy zasadniczy, piszczałki wykonane z cyny

Rohr-flet 4’ głos kryty (z grupy półkrytych), piszczałki wykonane z cyny

Quinta 1 1/ 2’ głos pryncypałowy poboczny, piszczałki wykonane z cyny

Quinta 3’ głos pryncypałowy poboczny, piszczałki wykonane z cyny

Octava 2’ głos pryncypałowy zasadniczy, piszczałki wykonane z cyny

Mixtura
trzychórowa

głos pryncypałowy mieszany, piszczałki wykonane z cyny, 
brak informacji 0 stopażu poszczególnych rzędów

Gemshom 2’ głos fletowy z piszczałkami 0 kształcie konicznym, pisz
czałki wykonane z cyny18

Szulamei 4’ głos językowy, piszczałki wykonane z cyny
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Z urządzeń dodatkowych organy te wyposażone były w Callicantenruf (sy
gnał dla kalikanta), Tremulant, Szwebung, Zimbel i Bęben.

Jak można stwierdzić na podstawie analizy powyższego zestawienia, organy 
zbudowane przez Mateusza Brandtnera w okresie „największego rozkwitu sztuki 
organmistrzowskiej”19 są typowym przykładem budownictwa organowego tego 
okresu. Liczba trzydziestu dwóch głosów jeszcze w początku XVII wieku mogła 
uchodzić za imponującą. Przykładem ówczesnych wyjątkowo wielkich mogą być 
na przykład zachowane do czasów dzisiejszych organy z Halle z kościoła Św. 
Maurycego, czy choćby z Kazimierza Biskupiego z fary. W końcu tego wieku 
natomiast konstruowano już instrumenty o wiele większe, jak np. ten czteroma- 
nuałowy 46-głosowy z Norden z kościoła 'w. Ludgera, zbudowany przez Arpa 
Schnitgera, czy trzymanuałowy 57-głoso\. _ „Sonnenorgel” z kościoła Św. Piotra 
i Pawła z Górliz, skonstruowany przez Eugenio Caparini i Adama Horatiusa.20 
Typowe dla barokowego budownictwa organowego były w instrumencie Mate
usza Brandtnera także takie dodatkowe urządzenia jak np. Bęben (inaczej nazy
wany Trommel): dwie duże piszczałki o szerokiej menzurze, które nastrojone 
blisko siebie grając razem sprawiały wrażenie dudnienia przypominające bicie 
w kocioł.21 Brak dokładniejszego opisu urządzenia nazwanego „Zimbel”. Wyłą
czenie go poza listę głosów sugerować by mogło „Zimbelstem”, ruchomą umiesz
czoną w prospekcie organowym gwiazdę z małymi dzwoneczkami, która obracana 
wywoływała efekt zarówno wizualny, mch wirowy gwiazdy, jak i akustyczny, 
wrażenie dzwonienia.22 Brak jednak dokładnego opisu prospektu nie pozwala w 
sposób pewny tego stwierdzić. Być może też zastosowana była inna wersja tego 
urządzenia, w której obracająca się oś uruchamiała młoteczki uderzające w me
talowe, nieruchome sztabki lub dzwoneczki (mogące być nawet nastrojone na 
odpowiednie tony). Trudno natomiast przypuszczać, by zastosowane zostało nie
zwykle rzadko (Leżajsk, Jędrzejów, Kraków -  kościół Św. Floriana) spotykane 
urządzenie, jakim był Cymbel w postaci bardzo małych, wysokobrzmiących nie- 
strojonych piszczałek przytwierdzonych do jednej wspólnej podstawki metalowej 
lub drewnianej, osobnej dla każdego klawisza. Stosowane prawdopodobnie tyl
ko w Polsce urządzenie wywoływało wysoki, metaliczny dźwięk, szmer o nie
określonej wysokości brzmienia, coś w rodzaju klastera. Nie można na nim było 
grać melodii, a tylko dodawało blasku i zabarwienia pryncypałom i miksturom. 
Zastosowane, przypominało efekt Triangla w orkiestrze.23

Z urządzeń zastosowanych w organach Mateusza Brandtnera a wzmianko
wanych przez Bredowa zwrócić można uwagę na wymienienie obok Tremulanta 
także urządzenia zwanego „Schwebung”. Jest to o tyle zastanawiające, że poję
cia te raczej używane są w literaturze zamiennie dla określenia jednego urządze
nia wykorzystywanego do uzyskania efektu wibrata. W dawnych organach 
o wiatrownicach zasuwowych stosowane być mogło to urządzenie tylko jako 
wprawiające w wibracje wszystkie grające głosy całej sekcji Pedału lub całej 
sekcji Manuału. Trudno przypuszczać, by obok zwykłego urządzenia Tremolo za
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stosowany był jeszcze w organach włocławskich nazywany również „Szwebung” 
cały głos dwuchórowy, których jeden rząd piszczałek jest nastrojony nieco wy
żej lub niżej. Przy współbrzmieniu wywoływało to efekt dudnienia, bardziej szla
chetny niż wywoływany przez zwykłe urządzenie Tremolo. Wprawdzie stosowano 
to rozwiązanie już w XVI wieku (szczególnie eksponowano je w okresie roman
tyzmu w takich głosach jak Voc coelestis, Vox angelica, Unda maris i in.), nie
mniej byłoby wtedy oznaczone przy prezentacji dyspozycji instrumentu raczej jako 
jeden z kolejnych głosów.24

W dyspozycji instrumentu zapisanej przez Bredowa proporcje między licz
bą głosów zasadniczych, pobocznych i mieszanych w dziesięciogłosowej sekcji 
Pedału, w jedenastogłosowej sekcji Manuału I (Man. I), w jedenastogłosowej sek
cji Manuału II (Man. II) oraz w całym trzydziestodwógłosowym instrumencie 
zbudowanym przez Mateusza Brandtnera są następujące:

Tabela 2. Proporcje między liczbą głosów zasadniczych, pobocznych i mieszanych

Głosy zasadnicze Głosy poboczne Głosy mieszane

Stopaż lub licz
ba rzędów

16’ 8’ 4 ’ 2’ V Suma 3 ’ I V Su
ma

X v n
I

m Su
ma

Liczba głosów  
sekcji Pedału 3 3 1 1 - 8 1 - i 1 - - i

Liczba głosów  
sekcji Man. I 1 5 1 1 1 9 1 - i - 1 - i

Liczba głosów  
sekcji Man. II - 1 5 2 - 8 1 1 2 - - i i

Liczba głosów  
w całym instr. 4 9 7 4 1 25 3 1 4 1 1 i 3

Procent25 13% 27% 22% 13% 3% 78% 9% 3% 13% 3% 3% 3% 9%

Analiza struktury brzmieniowej wykazuje, że zdecydowanie najliczniejszą 
grupą stanowią głosy zasadnicze. Na 32 głosy organowe aż 25, czyli 78%, to 
głosy zasadnicze dające sią ułożyć w następującą piramidą:

r
2’  2’  2 ’  2’

4 ’ 4 ’ 4 ’ 4 ’ 4 ’ 4 ’ 4 ’

8’  8’  8’  8’  8’ 8’  8’  8’  8’

16’ 16’ 16’ 16’

Również piramidalnie (aczkolwiek jest ona o wiele skromniejsza) uporząd
kować można głosy poboczne. Głosów tych w trzydziestodwugłosowej dyspozy
cji jest tylko 4, czyli 13%:

1 ' / 2

3’  3’  3’
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Ze względu na brak danych nie jest możliwe przedstawienie struktury brzmie
niowej wielorzędowych głosów mieszanych. Z pewnością były to rzędy repetu- 
jące, lecz nie jest współcześnie możliwe ani ustalenie punktów repetycji, ani 
interwałów, o które dane rzędy repetowały.

Zauważyć można, iż cała piramida głosów zasadniczych organów Bradtnera 
oparta była na kilku głosach o stopażu 16’ znajdujących się głównie w sekcji 
Pedału. Głosy zasadnicze o mniejszych stopażach począwszy od 8’ do 1’ ułożo
ne były w charakterystyczną, zwężającą się ku górze piramidę. Wzbogacające 
strukturę brzmieniową głosów zasadniczych głosy poboczne i mieszane znajdo
wały się w wyraźniej mniejszości. Ich mała liczba była raczej równomiernie 
rozprowadzona w każdej z sekcji brzmieniowych instrumentu. Zauważalna jest 
bowiem ta prawidłowość, iż proporcje dotyczące liczby głosów zasadniczych, 
pobocznych i mieszanych dla całego instrumentu w dużym stopniu podobieństwa 
charakteryzowały też każdą z sekcji brzmieniowych. Dodać też należy, iż ze 
względu na skąpe dane nie jest możliwe przedstawienie dokładniejszej charakte
rystyki głosów mieszanych w kontekście repetycji.

Kolejną zmienną, według której przedstawić by można charakterystykę struk
tury brzmieniowej instrumentu Mateusza Brandtnera, jest podział głosów według 
ich rodzin. Proporcje między liczbą poszczególnych rodzin głosowych w tych 
organach są następujące:

Tabela 3. Proporcje między liczbą poszczególnych rodzin głosowych
G łosy

pryncypa-
łow e

Głosy
kryte

Głosy
sm yczkowe

Głosy
fletowe

G łosy
językow e

Liczba głosów  sekcji Pedału 6 - 1 1 2

Liczba głosów  sekcji Man. I 6 2 1 1 1

Liczba głosów  sekcji Man. II 5 1 1 3 1

Liczba głosów  w całym instr. 17 3 3 5 4

Procent 53% 9% 9% 16% 13%

Ułożenie głosów organów Brandtnera według rodzin głosowych wykazuje, iż 
struktura brzmieniowa instrumentu opierała się na głosach pryncypałowych, których 
na 32 głosy było 17, czyli 53%. Barwę głosów pryncypałowych wzbogacały głosy 
fletowe, których było pięć, czyli 16%. Warto zwrócić tu uwagę, iż szczególnie licz
nie w głosy fletowe obsadzona była sekcja Manuału II. Obecne były w strukturze 
brzmieniowej organów także głosy językowe, których było cztery, czyli 13%, 
smyczkowe, których było trzy, czyli 9% i kryte, których również było trzy, czyli 9%. 
Wątpliwość wzbudza umieszczenie w spisie przytoczonym przez ks. Chodyńskie- 
go głosu Bordun 16’ z sekcji Pedału wśród głosów językowych. Jak zaznaczono
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wcześniej, najprawdopodobniej jest to pomyłką, a głos ten -  zgodnie z literaturą - 
zaliczyć by należało do rodziny głosów krytych.26

Analiza dyspozycji instrumentu zbudowanego przez Mateusza Brandtnera 
w katedrze włocławskiej wykazująca oparcie struktury brzmieniowej na głosach 
pryncypałowych, zrównoważoną proporcję między liczbą głosów zasadniczych 
ośmiostopowych a liczbą głosów zasadniczych pozostałych stopaży, ukazuje, iż 
w warstwie brzmieniowej organy te były typowym przykładem barokowego budow
nictwa organowego.27 Gdyby np. porównać dyspozycję organów Brandtnera z dys
pozycją używanego aktualnie we włocławskiej katedrze instrumentu Jana Spiegla, 
instrumentu o romantycznej charakterystyce brzmienia, zauważyć by można o wiele 
liczniej obsadzoną rodzinę głosów smyczkowych oraz zdecydowaną przewagę licz
by głosów ośmiostopowych nad liczbą głosów innych stopaży.

W toku eksploatacji dokonano jednej zmiany dyspozycji instrumentu. W 1833 
roku wspomniany już Wilhelm Bredow przy okazji generalnego remontu instrumen
tu zastąpić miał w sekcji Pedału głosy językowe (sic!) Bordun 16’ i Puzon 8’ przez 
drewniany Violon 16’ (z rodziny głosów smyczkowych) oraz zastąpić w sekcji 
Manuału II głos Gemshom 2’ głosem Gemshom 4’. Zmiana ta, aczkolwiek zmniej
szała proporcje między liczbą głosów z rodziny językowych i smyczkowych a liczbą 
głosów pozostałych rodzin, zmniejszała o jeden liczbę głosów, oraz zmieniała nie
co kształt piramidy głosów zasadniczych, nic miała jednak zasadniczego wpływu 
na zmianę barokowego charakteru struktury brzmieniowej organów.

Źródła podają ponadto, iż pierwotny trzydziestodwugłosowy zespół brzmie
niowy instrumentu Brandtnera złożony był z 2200 piszczałek zintonowanych tak, 
że uzyskany dźwięk był głęboki, mocny i donośny. Strój organów był o pół tonu 
wyższy od kamertonu. Powietrza dostarczało osiem miechów. Pierwsza oktawa 
w rejestrze basowym klawiatury była tzw. „krótką oktawą”. Liczba klawiszy 
w sekcji Pedału wynosiła 21. Oznaczało to objęcie zakresem dwóch oktaw 
(C -  c1). Liczba klawiszy w sekcjach obu Manuałów wynosiła prawdopodobnie 
45, co oznaczało zakres czterech oktaw (C -  c2).28 Dodać można, iż inną liczbę 
piszczałek podaje cytowany również przez ks. Chodyńskiego kosztorys sporzą
dzony w 1880 r. przez Hugona Biernackiego z okazji planowanej naprawy orga
nów. Według niego liczba piszczałek w sekcji Manuału I wynosiła 630, w sekcji 
Manuału II -  585, zaś w sekcji Pedału -  252. W sumie liczba piszczałek podana 
przez Biernackiego, wynosząca 1467, jest aż o 7 , bo o 733 mniejsza niż wy
mieniana pół wieku wcześniej przez Bredowa. Może to być spowodowane tym, 
iż być może jeden z organmistrzów przeprowadzających remont zmniejszył licz
bę rzędów w licznie początkowo obsadzonych głosach mieszanych. Ks. Chodyń- 
ski wspominał ponadto, że dużego zniszczenia zespołu brzmieniowego organów 
dokonali też uczniowie, którzy śpiewając na chórze podczas sprawowanych dla 
nich Mszy świętych zniszczyli dużą część piszczałek.29

Do czasów współczesnych nie zachował się dokładny obraz organowego 
prospektu. Wiadomo, że dwa lata po ukończeniu budowy, w 1694 r., szafa orga
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nów została pomalowana oraz ozdobiona po obu stronach wielkimi drewniany
mi tarczami z herbem Laryssa (lemiesz) wskazującymi na fundatora, biskupa 
Madalińskiego. Wewnątrz instrumentu umieszczona była metryczka następującej 
treści: „Mattheus Brandtner / Bürger und Orgel -  Bauer / in Thom / Anno 1691 
/ Wann mancher recht sich selbst betracht, / Liess andre er wol unveracht”.

Wzmianki w źródłach dotyczące tego instrumentu odnosiły się też do postu
lowanych, planowanych lub wykonywanych remontów organów. Rzadko jednak 
pojawia się dokładna organoznawcza informacja o rodzaju uszkodzenia. Zazna
czyć tutaj należy, iż duża liczba interwencji organmistrzowskich dokonywanych 
w trakcie eksploatacji organów świadczy nie tyle o wadach konstrukcyjnych, ile 
o roztropnej trosce właściciela o pielęgnację tego niezwykle przecież cennego 
instrumentu. Konieczne dla właściwego funkcjonowania urządzenia interwencje 
organmistrzowskie dokonywane były jednak we włocławskiej katedrze coraz rza
dziej. Drobne naprawy zostały przeprowadzone w latach: 1698, 1714, 1715, 1722, 
1729, 1732, 1739, 1750, 1755, 1762, 1782, 1797, 1802, 1821, 1824, 1829. Grun
towny remont tego już ponadstuletniego instrumentu przeprowadzono dopiero 
w 1833 r. Zlecono go wspomnianemu już Wilhelmowi Bredow. Kolejnych drob
nych reperacji dokonano jeszcze w roku 1839 i 1855.

Długi okres bez systematycznej pielęgnacji tych coraz starszych organów, jak 
też brak właściwego zabezpieczenia doprowadziły do znacznego uszkodzenia 
instrumentu. W 1880 roku kapituła katedralna postanowiła o przeprowadzeniu 
dokładnego remontu i poproszono organmistrza Hugona Biernackiego30 o spo
rządzenie kosztorysu i planu naprawy. Remont objąć miał m.in. przesunięcie 
organów do tyłu w celu powiększenia chóru, dodanie brakujących piszczałek, 
zamontowanie nowych wiatrownic, przestrojenie instrumentu, renowację prospek
tu, dodanie miecha cylindrowego itd. Kapituła ostatecznie nie zadecydowała 
o zleceniu przeprowadzenia remontu Biernackiemu, gdyż uznano wówczas tego 
założyciela jednej z najważniejszych polskich firm organmistrzowskich za „czło
wieka pracowitego i sumiennego, nie dość jednak z postępem sztuki organmi- 
strzowskiej obeznanego”.31 O wyrażenie swojego zdania w sprawie postulowanego 
remontu poproszono również Józefa Szymańskiego z Warszawy,32 uchodzącego 
wówczas za najbardziej kompetentnego znawcę budownictwa organowego 
w Polsce. Opinia przedstawiona przez rzeczoznawcę sugerowała rezygnację z re
montu starego instrumentu i budowę nowego. Wprawdzie obiektywizm tego 
„wyroku śmierci” na organy Mateusza Brandtnera podważa fakt zaproponowa
nia przez Szymańskiego siebie samego jako postulowanego budowniczego no
wego instrumentu, niemniej jednak stan zniszczenia musiał być na tyle wyraźny, 
że kapituła -  choć zadecydowała ostatecznie o innym wykonawcy -  powzięła 
postanowienie o ufundowaniu kolejnych, używanych do dziś organów.

Skonstruowane one zostały przez śląskiego organmistrza Jana Spiegla. Ostat
nią osobą, która grała na organach Mateusza Brandtnera, był kanonik Konstanty 
Waberski. Dnia 17 czerwca 1891 r. wykonał on Boże w dobroci i Pod Twą obroną,
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po czym organy rozebrano. Zużyte części zostały zniszczone, a uzyskaną ze sta
rego zespołu brzmieniowego cynę wykorzystano do wykonania piszczałek nowego 
instrumentu.33

* * *
Na koniec tego komunikatu o właściwościach brzmieniowych i losach hi

storycznego, nie istniejącego już barokowego instrumentu we włocławskiej ka
tedrze niech pojawi się jedna refleksja jak najbardziej chyba aktualna. 
Przypomniane wyżej losy instrumentu zbudowanego przez Brandtnera mogą być 
dobrą ilustracją prawdy o nieopłacalności odwlekania ad calendas graecas ko
niecznych napraw znajdujących się w naszych kościołach organów. Brak syste
matycznej pielęgnacji prowadzi nieuchronnie do tego, że albo koszty remontów 
wzrastają niebotycznie, albo nawet następuje tak kompletna dewastacja, że tań
szy okazuje się zakup nowego instrumentu. Sugerować też można uwzględnie
nie doświadczenia kapituły katedralnej zlecającej przed podjęciem ostatecznej 
decyzji przeprowadzenie ekspertyz przez więcej niż jednego specjalistę.
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