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NR 45/ Grudzień 2008 

 
WYJDŹMY NA SPOTKANIE EMMANUELA 

 
Podczas ostatniej audiencji generalnej w 2002 r., która odbyła się w Auli Pawła VI 18 grudnia, Jan Paweł II mówił o znaczeniu 
tajemnicy BoŜego Narodzenia oraz złoŜył pielgrzymom Ŝyczenia świąteczne w kilku językach. Ze słowami pozdrowień i Ŝyczeń 
zwrócił się równieŜ do rodaków.  
 
1. W tym czasie Adwentu towarzyszą nam słowa 
proroka Izajasza: «Powiedzcie małodusznym: 
'Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg (...) 
przychodzi, by was zbawić'» (Iz 35, 4). Stają się 
one tym bardziej aktualne, gdy bliskie jest BoŜe 
Narodzenie; dołącza się do nich wezwanie, by 
przygotować serce na przyjęcie Mesjasza. 
Oczekiwany przez narody, przyjdzie na pewno,            
a Jego zbawienie obejmie wszystkich ludzi.  
W Świętą Noc będziemy wspominać Jego 
narodziny w Betlejem, w pewien sposób doznamy 
wzruszenia pasterzy, przeŜyjemy ich radość 
oraz ich zdumienie. Wraz z Maryją i Józefem 
będziemy kontemplować chwałę Słowa, które 
stało się ciałem dla naszego odkupienia. Będziemy 
się modlić, aby wszyscy ludzie przyjęli nowe 
Ŝycie, które Syn BoŜy przyniósł światu, 
przybrawszy naszą ludzką naturę.  
2. W liturgii adwentowej nieustannie 
rozbrzmiewają wezwania do radosnego 
oczekiwania Mesjasza; pomaga nam ona 
zrozumieć w pełni wartość i znaczenie tajemnicy 
BoŜego Narodzenia. To święto nie jest tylko 
upamiętnieniem historycznego wydarzenia, które 
przed dwoma tysiącami lat miało miejsce w małym 
miasteczku Judei. Konieczne jest raczej, byśmy 
zrozumieli, Ŝe całe nasze Ŝycie powinno być 
«adwentem», czujnym oczekiwaniem na 
ostateczne przyjście Chrystusa. Aby 
przygotować nasze serce na przyjęcie Pana, 
który — jak mówimy w Credo — pewnego dnia 
przyjdzie sądzić Ŝywych i umarłych, musimy 
nauczyć się dostrzegać Jego obecność                       
w wydarzeniach codziennego Ŝycia. Adwent jest 
więc, by tak powiedzieć, intensywnym 

przygotowaniem do 
przyjęcia w sposób 
zdecydowany Tego, 
który juŜ przy-szedł, 
który przyjdzie i 
który nieustannie 
przychodzi.  
3. W tym duchu 
Kościół się przygo-
towuje, by za 
tydzień kontemplować z radością tajemnicę 
Wcielenia. Ewangelia opowiada o poczęciu                   
i narodzinach Jezusa i przytacza liczne 
opatrznościowe okoliczności, które poprzedziły 
to cudowne wydarzenie i które mu towarzyszyły: 
zwiastowanie Maryi przez anioła, narodziny Jana 
Chrzciciela, chór aniołów    w Betlejem, przybycie 
Mędrców ze Wschodu, wizje św. Józefa. 
Wszystkie te znaki i świadectwa ukazują 
Boskość tego Dziecięcia.   W Betlejem rodzi się 
Emmanuel — Bóg z nami.  
Kościół w liturgii tych dni przedstawia nam troje 
szczególnych «przewodników», którzy pouczają 
nas, z jakim nastawieniem naleŜy wyjść na 
spotkanie temu Boskiemu «Gościowi» ludzkości.  
4. Pierwszym jest Izajasz, prorok pocieszenia             
i nadziei. Głosi on prawdziwą, w pełnym sensie 
tego słowa ewangelię dla ludu Izraela, 
przebywającego w niewoli babilońskiej, i nawołuje 
do czuwania na modlitwie, aby rozpoznać «znaki» 
oznajmiające przyjście Mesjasza.  
Drugi to Jan Chrzciciel, zwiastun Mesjasza, 
który mówi o sobie, Ŝe jest «głosem wołającego 
na pustyni», i głosi «chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów» (por. Mk 1, 3. 4). Jest 
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to jedyny warunek, który trzeba spełnić, by 
rozpoznać Mesjasza, juŜ obecnego w świecie.  
I wreszcie Maryja, która przez tę nowennę 
przygotowującą do BoŜego Narodzenia prowadzi 
nas do Betlejem. Maryja jest Kobietą, która 
powiedziała «tak», która — w odróŜnieniu od Ewy 
— bez zastrzeŜeń przyjmuje plan BoŜy. Dzięki 
temu jasnym światłem oświeca naszą drogę i jest 
dla nas najwznioślejszym wzorem do 
naśladowania. 
Drodzy bracia i siostry, pozwólmy, by Dziewica 
prowadziła nas do Pana, który przychodzi,                    
i starajmy się, «aby gdy przyjdzie, znalazł nas 
czuwających na modlitwie i pełnych 
wdzięczności» (II Prefacja Adwentowa). 
Wszystkim Ŝyczę dobrego przygotowania do 
bliskich świąt BoŜego Narodzenia. 
Do Polaków uczestniczących w audiencji 
generalnej: 
Serdecznie witam pielgrzymów z Polski i z innych 
krajów. 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis! Chwała na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli! 
Tymi słowami w noc betlejemską aniołowie 
obwieścili przyjście na świat Zbawiciela. 
PrzeŜywając tajemnicę BoŜego Narodzenia, pełni 

radości ochotnie wychodzimy naprzeciw 
potrzebom innych, łamiemy się opłatkiem, 
składamy sobie Ŝyczenia. I ja juŜ dziś pragnę 
złoŜyć wam tu obecnym i wszystkim rodakom               
w kraju i na świecie najserdeczniejsze Ŝyczenia. 
Niech czas BoŜego Narodzenia będzie dla 
wszystkich obfity w łaski; niech przyniesie 
wszystkim błogosławieństwo pokoju, pomyślności  
i szczęścia. Niech to błogosławieństwo stale wam 
towarzyszy. 

 
«Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnaŜony! 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice Nieskończony; 
Wzgardzony, okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami! 

A Słowo ciałem się stało 
i mieszkało między nami». 

 
Pozdrawiam wszystkich słowami tej wspaniałej 
kolędy Franciszka Karpińskiego. Wesołych Świąt! 
 

Jan Paweł II 
18 XII 2002 r. 

 
 

 
     
 
  
ŚW. MIKOŁAJ Z MYRY  
 
Św. Mikołaj urodził się prawdopodobnie                      
w bogatej rodzinie zamieszkałej w Patarze w 
Lycji (prowincja Azji Mniejszej). Wybrany został 
biskupem zaniedbanej podówczas diecezji Myry, 
którą zarządzał z wielką troską i wiarą. Tam 
właśnie zasłynął swą świętością, zapałem i cudami. 
Zmarł ok. 350 r. Niewielka ilość autentycznych 
informacji na jego temat chętnie uzupełniana 
była kolorowymi szczegółami legend. Pierwszą 

biografię Mikołaja napisano w 9 wieku, 
najbardziej jednak upowszechniła się jego 
biografia spisana przez 
Szymona Metaphrastesa w 
wieku 10. 
Historycy greccy utrzymu-
ją, Ŝe Mikołaj cierpiał uwię-
zienie i nie wyparł się wiary 
podczas prześladowań Dio-
klecjana. Obecny był na 
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Soborze w Nicei, gdzie potępiał arianizm. Jedna 
z opowieści twierdzi, Ŝe nawet uderzył heretyka 
Ariusza. Dodają takŜe, Ŝe Mikołaj zmarł w stolicy 
swej diecezji, Myrze. Niestety brak konkretnych 
dowodów historycznych potwierdzających te 
fakty.  
JuŜ w czasach Justyniana (VI wiek)                          
w Konstantynopolu znajdowała się bazylika 
zbudowana ku czci św. Mikołaja. Od IX wieku na 
wschodzie oraz od XI na zachodzie był on 
jednym z najpopularniejszych świętych, a takŜe 
przedmiotem licznych legend. Mówią one o nim 
jako o młodym człowieku, który zdecydował się 
poświęcić swoje pieniądze na działalność 
charytatywną, a całe swe Ŝycie na nawracanie 
grzeszników. 
Legendy mówią teŜ, Ŝe choć mógł on odnaleźć 
jedność z Bogiem w Ŝyciu monastycznym, uznał, 
Ŝe nie chce zamykać się w klasztorze. Chciał 
bowiem iść w ślady Jezusa wędrującego po 
Palestynie. Podczas jednej ze swych podróŜy 
uciszył fale morza - dlatego teŜ uwaŜany jest za 
patrona Ŝeglarzy i podróŜników. 
Pewien obywatel Patary utracił swój majątek               
i poniewaŜ nie mógł zapewnić posagu swym trzem 
córkom, groziło im zejście na złą drogę. Słysząc   
o tym, Mikołaj wziął mieszek ze złotem i wrzucił 
go przez okno do domu tego człowieka. 
Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąŜ. 
Podobnie uczynił teŜ wobec dwóch pozostałych 
dziewcząt. Stąd często przedstawiano go na 
obrazach z trzema mieszkami. Błędna 
interpretacja tego wizerunku (myślano, Ŝe są to 
głowy dzieci) przyczyniła się do powstania innej 
(makabrycznej!) historii, według której Mikołaj 
wskrzesił trzech chłopców zamordowanych 
wcześniej i zakonserwowanych przez właściciela 
gospody. 
Inna legenda mówi o tym, Ŝe Mikołaj pojawił się 
marynarzom pochwyconym przez sztorm                      
u wybrzeŜy Lycji i doprowadził ich bezpiecznie 
do portu. Dlatego teŜ często moŜna spotkać 
kościoły poświęcone temu świętemu znajdujące 
się blisko brzegu morza. Jeszcze inne podanie 
twierdzi, Ŝe pojawił się we śnie Konstantynowi               
i sprawił, Ŝe ten ocalił od śmierci trzech 

niesłusznie oskarŜonych urzędników. Inna wersja 
tej historii mówi, Ŝe gubernator Myry 
przyjąwszy łapówkę zgodził się wydać na śmierć 
trzech niewinnych ludzi. Gdy kat miał juŜ 
pozbawić ich Ŝycia, pojawił się biskup tego 
miasta, Mikołaj i powstrzymał od wykonania 
wyroku, a następnie zwrócił się do gubernatora            
z tak przekonującą mową, Ŝe ten przyznał się do 
swego występku i poprosił o wybaczenie. 
Gdy Myra dostała się w ręce Saracenów, miasta 
włoskie wykorzystały okazję, by zdobyć relikwie 
Mikołaja. Zostały one wykradzione przez kupców 
włoskich i dotarły do Bari na południu Włoch                
w roku 1087. Wybudowano tam nowy kościół ku 
czci świętego, a przy jego konsekracji obecny był 
papieŜ Urban II. W ten sposób kult świętego 
Mikołaja stał się jeszcze popularniejszy,                      
a sanktuarium stało się jednym z centrów 
pielgrzymkowych średniowiecznej Europy.                   
U grobu św. Mikołaja dokonywały się liczne cuda. 
Popularne wyobraŜenie "świętego Mikołaja" 
(Santa Claus, Sint Klaus) jest niestety mieszanką 
elementów róŜnych kultur ludowych: niderlandzki 
zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w dniu 
jego święta miesza się tu z wyobraŜeniem 
czarodzieja, który karze niegrzeczne dzieci, 
grzeczne zaś nagradza, a takŜe z postacią 
germańskiego bóstwa Thora, który kojarzony był 
z zimą i jeździł na saniach zaprzęŜonych w kozy.  
W średniowiecznej Europie dzień św. Mikołaja 
był okazją do wyboru "chłopca-biskupa", który 
sprawował rządy aŜ do święta Młodzianków 
(28.12). Zwyczaj ten dotrwał jeszcze do naszych 
czasów w Montserrat w Katalonii.  
Emblematem św. Mikołaja w sztuce są trzy kule. 
Czasem ukazywany jest jako: (1) młody 
męŜczyzna wrzucający trzy złote kule w okno 
trzech biednych dziewczyn; (2) wskrzeszający 
troje dzieci z beczki z marynatą; (3) ratujący 
rozbitków z wraku statku; (4) przywracający 
Ŝycie niesłusznie powieszonemu człowiekowi; (5) 
jako noworodek chwalący Boga. Szczególną czcią 
otaczany jest w Bari, Monserrat, i w Rosji. 
 

za: www.opoka.org.pl 
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♪ 
 

Wyjątkową rolę w rozwoju cywilizacji europejskiej odegrały klasztory. Były one nie tylko miejscami szczególnego oddania się 
Bogu w modlitwie i medytacji. To właśnie mnisi tworzyli zręby umysłowej i materialnej kultury naszego Kontynentu. Dzięki 
klasztornym skryptoriom i bibliotekom przetrwała myśl Antyku. W ośrodkach monastycznych krzewiono kulturę agrarną. Bogate 
opactwa europejskie sprawowały mecenat artystyczny. Dzisiaj chylimy czoło przed tą ogromną spuścizną wielu pokoleń mnichów, 
podziwiając ich mądrość i zapobiegliwość, skrupulatność i pracowitość.  
W kolejnych numerach Vox Humana zaprezentujemy kilka niezwykłych miejsc połoŜonych na polskim szlaku monastycznym.  

P.Sz. 
 

♪ 
 

OPACTWO W OLIWIE 
 
Wojciech Cichoń 
ASM, Kraków 

 
Opactwo 
Opactwo cystersów w Oliwie zostało załoŜone 2 
lipca 1186 roku przez księcia pomorskiego 
Subisława I. W nowo załoŜonym klasztorze 
zamieszkało 12 zakonników przybyłych z opactwa 
w Kołbaczu. Opatem został Ditthard. W dwa lata 
od tego wydarzenia w Gdańsku został wystawiony 
dokument fundacyjny dla cystersów oliwskich1. 
Wkrótce został wybudowany pierwszy kościół, 
zburzony w czasie najazdu Pruskiego w 1224 
roku. Kościół został odbudowany na kształt 
kościołów w Danii. Niestety kolejny najazd 
pogańskich Prusów doprowadził od zniszczenia 
drugiego kościoła2. 
Wkrótce rozpoczęto budowę trzeciego kościoła, 
który w trakcie trwania prac budowlanych został 
powiększony i podwyŜszony. Przetrwał on do 
Wielkiego Piątku 25 marca 1350 roku, kiedy to 
zapalenie się sadzy w kominie doprowadziło do 
wybuchu poŜaru i spalenia całego klasztoru.                
W 1355 roku w czasie odbudowy opactwa, został 
powiększony klasztor i kościół, łącząc kościół               
i skrzydła klasztorne kruŜgankami3. 
Wraz z początkiem XV wieku nastąpiło 
rozprzęŜenie dyscypliny i ascezy, związane 
częściowo z sytuacją, w jakiej znalazł się w tym 
                                                 
1 Zob. Klemp Aleksander, Katedra oliwska, Gdańsk 1987, s. 
13. 
2 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
7. 
3 Zob. Klemp Aleksander, Katedra oliwska, Gdańsk 1987, s. 
23. 

czasie klasztor. KrzyŜacy obciąŜyli, bowiem              
(w latach 1401-1403) dobra klasztorne 
podatkiem wojennym w związku z konfliktem               
z Władysławem Jagiełłą. Doszły do tego jeszcze 
dwie epidemie. A jeszcze później najazd wojsk 
czeskich husytów sprzymierzonych z Polską 
przeciw KrzyŜakom. Husyci w 1433 roku dokonali 
zniszczeń w Oliwie i spalili Sopot, ale nie zdobyli 
Gdańska gdzie schronili się zakonnicy z oliwy4. 
W 1577 roku wojska najemne pod dowództwem 
Hansa Winkelbacha, napadły i spaliły klasztor. 
Cystersi zamieszkali chwilowo w Kartuzach. 
Kościół odbudowano w latach 1578 – 1583 i jest 
to obecny kościół. Kościół został konsekrowany 14 
sierpnia 1594 roku przez biskupa włocławskiego 
Hieronima RozraŜewskiego5. 
W XV wieku klasztory w Oliwie i Pelplinie 
próbowano przyłączyć do polskich prowincji 
zakonnych, co spowodowało protesty zakonników. 
Kapituła generalna w Citeaux zadecydowała                    
o przynaleŜności obydwu klasztorów do prowincji 
bałtyckiej. Dlatego teŜ Oliwa była wizytowana 
przez opatów Kołbacza, co nie podobało się 
biskupom kujawskim6. 
Ogromne straty dla klasztoru przyniosły 
wydarzenia, jakie miały miejsce w 1626 roku, 
                                                 
4 Zob. Mamuszaka Franciszek, Oliwa, okruchy z dziejów, 
zabytki, Gdańsk 1985, s. 18. 
5 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
8. 
6 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
8. 
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kiedy to wojska szwedzkie Gustawa Adolfa 
obrabowały klasztor. Podobna grabieŜ miała 
miejsce w czasie trwania Potopu Szwedzkiego. 
Okres pokoju, jaki zapanował po okresie wojen            
w XVII wieku pozwolił klasztorowi na 
odrodzenie, fundacje nowych ołtarzy, 
poszerzenia zasobów biblioteki a w 1673 roku 
uruchomienia własnej drukarni7. 
Ostatnie lata XVII wieku przyniosły dla 
klasztoru oliwskiego kryzys spowodowany 
przybyciem księcia francuskiego Contiego                   
i wywołanymi zamieszkami. Bitwa na polach 
oliwskich doprowadziła do grabieŜy dóbr 
klasztornych. Podobne zdarzenie miało miejsce     
w czasie wojny północnej 1700 – 1721, gdy obce 
wojska grasowały po całym Pomorzu8. 
W 1831 roku doszło do likwidacji klasztoru przez 
władze pruskie. Kościół i część klasztory zostały 
przekazane parafii katolickiej, a z pozostałości 
klasztoru utworzono sołectwo9. 
W 1925 roku, gdy utworzono diecezję gdańską, 
kościół w Oliwie stał się katedrą dla biskupów 
gdańskich, a sama Oliwa siedzibą biskupa.                     
W 1976 roku papieŜ Paweł VI podniósł katedrę 
do godności bazyliki mniejszej10. 
 
Organy 
Pierwsze wzmianki o istnieniu organów 
znajdujemy w XVI wieku, kiedy to notowano dwa 
instrumenty. Jeden został zniszczony w 1577 
roku, drugi, stanowiący pozytyw w lewym 
transumpcie został ok. 1580 roku wywieziony 
przez Karla Gustava Wrangla, znajduje się                 
w obecnie w Skokloster niedaleko Sztokholmu11. 
Kolejny instrument został zbudowany przez 
Christiana Heymanna z Prus. Podczas swojej 
współpracy z cystersami wybudował on 
instrument w latach 1604 – 1606, który 
przetrwał do XVIII wieku, a więc do czasu 

                                                 
7 Zob. Mamuszaka Franciszek, Oliwa, okruchy z dziejów, 
zabytki, Gdańsk 1985, s. 19. 
8 Zob. Mamuszaka Franciszek, Oliwa, okruchy z dziejów, 
zabytki, Gdańsk 1985, s. 19. 
9 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
8. 
10 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
8 - 9. 
11 Zob. Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, 
Warszawa 1972, s.339. 

budowy obecnego instrumentu12. Fundatorem 
tego instrumenty był Mikołaj Kos. Instrument tej 
jednak posiadał wady konstrukcyjne, czego 
świadectwem jest podjęty remont juŜ w roku 
1628, a więc 20 lat po budowie13. 
W latach 1740 – 1782 konwent oliwski za czasów 
opata Jacka Józefa Rybińskiego, ufundował nowe 
duŜe organy. Ich twórcą jest Michael Wulff. Do 
pomocy wyznaczono mu kilku zakonników, 
biegłych w stolarce i snycerce14. Dzieła budowy 
organów dokonał po Wulfie znany gdański 
organmistrz Rudolf Dalitz tworząc największy 
instrument ówczesnego świata15. 
W XIX wieku instrument był reperowany 
dwukrotnie w 1832 roku przez J. B. 
Wiśniewskiego i w 1840 roku przez K. F. 
Schurichta. I tym razem remont organów był 
niewystarczająco wykonany, poniewaŜ w latach 
1863 – 1865 gruntownej przebudowy dokonał 
organmistrz F. W. Kalstchmidt ze Szczecina.           
W latach 1934 – 1935 dokonano przeróbki 
mechanicznej traktury gry na elektro-
pneumatyczną. Przebudowy tej dokonał Joseph 
Goebel z Gdańska16. 
Organy zostały zniszczone przez Ŝołnierzy armii 
czerwonej w marcu 1945 roku. Ich reperacji 
podjęły się dwie firmy produkcji i naprawy 
organów D. Biernacki i Z. Kamiński. Ich naprawa 
trwała od 1955 do 1967 roku17. W czasie tej 
odbudowy poszerzono instrument do 5 manuałów 

                                                 
12 Zob. Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, 
Warszawa 1972, s.49; Por. Gołos Jerzy, Zarys historii budowy 
organów w Polsce, Bydgoszcz 1966, s. 116; Por. Odyniec 
Maria, Organy Oliwskie, Gdańsk 1958, s. 7.  
13 Zob. Gołos Jerzy, Zarys historii budowy organów w Polsce, 
Bydgoszcz 1966, s. 155; Por. Gołos Jerzy, Polskie organy i 
muzyka organowa, Warszawa 1972, s. 339. 
14 Zob. Mamuszaka Franciszek, Oliwa, okruchy z dziejów, 
zabytki, Gdańsk 1985, s. 139; Por. Iwicki Zygmunt, Oliwa 
wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 161; Por. Hinz Edward, Zarys 
historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000, s. 240.  
15 Zob. Tyrała Robert, Soborowa odnowa muzyki kościelnej w 
Polsce, Kraków 2000, s. 64. 
16 Zob. Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, 
Warszawa 1972, s. 339. 
17 Zob. Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, 
Warszawa 1972, s. 339. Odmienne zdanie na temat daty 
rekonstrukcji organów podaje w swojej ksiąŜce Ks. Zygmunt 
Iwicki, sugerując, Ŝe instrument został odrestaurowany 
pomiędzy 1945 a 1955 rokiem. Por. Iwicki Zygmunt, Oliwa 
wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 163. 
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i pedału (pierwotnie były 3 manuały i pedał),                 
a wolno stojący stół gry umieszczono na środku 
chóru muzycznego18. 
Instrument spoczywa na czterech filarach, 
które unoszą organy w obydwu zachodnich 
filarach nawy głównej. Prospekt zdobi ornamenty 
snycerska. Figurki aniołów trzymają w rękach 
trąby i dzwonki, które są poruszane za pomocą 
wiatrownic. Aby instrument mógł zostać 
umieszczony tam, gdzie się w tej chwili znajduje 
zamurowano dwa okna zachodnie a na ich miejsce 
w 1786 roku wstawiono witraŜ przedstawiający 
Matkę BoŜą z dzieckiem i anioły unoszące 
koronę19. 
Organy obecnie posiadają 113 głosów, co stanowi 
łącznie 7876 piszczałek. W 2003 roku 
zainstalowano małe 17 głosowe organy, 
zbudowane przez firmę Kempel z Lubeki. 
Instrument ten jest wzorowany na 
instrumentach, jakie były tworzone w XVII 
wieku. Dokonano wówczas połączenia wszystkich 
instrumentów razem20. 
Dyspozycja organów przedstawia się w nastę-
pujący sposób: 
 

 

                                                 
18 Zob. Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, 
Warszawa 1972, s. 339. 
19 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
163. 
20 Zob. Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s. 
164. 

 

Manuał I 
Positiv 

 
Flet kryty 8' 
Kwintadena 8' 
Pryncypał 4' 
Rurflet 4' 
Oktawa 2' 
Kwinta mała 
11/3' 
Sifflet l' 
Scharf 4x 
Krummhorn 8' 
Tremolo  

Manuał II 
Hauptwerk 

 
Pryncypał 16' 
Gedacktpommer 
16' 
Pryncypal 8' 
Flet otwarty 8' 
Rurflet 8' 
Viola 8' 
Nasard wielki 5 
1/3' 
Oktawa 4' 
Blokflet 4' 
Gernsborn 4' 
Sesquialtera 2x 
Kwinta 2 2/3' 
Superoktawa 2' 
Mixtura 5-6x 
Scharf 4x 
Bombard 16' 
Trompet 8' 
Clairon 4' 

Manuał III 
Brustwerk 

 
Róg nocny 16' 
Pryncypał 
włoski 8' 
Flet miedziany 
8' 
Violf1et 8' 
Oktawa 4' 
Flet płaski 4' 
Kwinta 2 2/3' 
Oktawa fletowa 
2' 
Tercja 1 3/5' 
Gernskwinta 1 
1/3' 
Oktawa l' 
Tercjan 2x 
Mixtura 3-5x 
Kwintcyrnbel 3x 
Musette 8' 
Tricbterregal 
8' 
Barpfeife 8' 

Manuał IV 
Schwellwerk                        

(w pudle ekspr.) 
 
Kwintadena 16' 
Pryncypał 8' 
Flet morski 8' 
Salicet 8' 
Praestant 4' 
Flet poprzeczny 4' 
Vox coelestis 8' 
Oktawa fletowa 2' 
Superkwinta 1 1/3' 
Sedecirna l' 
Mixtura 2-4x 
Acuta 3-4x 
Rankett 16' 
Trompet jasny 8' 
Regał skrzypcowy 4' 
Dzwony (F-c1)  

Manuał V 
Kronwerk 

 
Hornpryncypał 8' 
Flet kryty 8' 
Gamba 8' 
Flet4' 
Oktawa 4' 
Viola 4' 
Kwinta 2 2/3' 
Flet leśny 2' 
Tercflet 1 3/5' 
Septyma 1 1/7' 
Nona 8/9' 
Mixtura prync. 3-4x 
Scharf 5x 
Terccymbel 3x 
Dulcjan 16' 
Obój 8' 
Vox humana 8' 
Szalamaja 4' 
Tremolo  

Pedał 
 
Kontrpryncypał 32' 
Pryncypałbas 16' 
Subbas 16' 
Wiolonbas 16' 
Kwintbas 10 2/3' 
Oktawbas 8' 
Rurtlet 8'  
Flet kryty 8' 
Choralbas 4' 
Flet szeroki 4' 
Rauschpfeife 2 2/3'+2' 
Okaryna l' 
Miksturbas 6x 
Kontrapuzon 32' 
Puzon 16' 
Dulcjan 16' 
Trompet 8'  
Szalamaja 4'  
Kornetino 2' 
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Połączenia  
I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P, I/II, III/II, IV/II, V/II, IV/III, V/III, V/IV.21 
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Aneks 

 

 
Organy w Gdańsku - Oliwie 

 

 
Wnętrze Katedry Oliwskiej 

                                                 
21Zob. Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972, s. 339 – 342. 
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Widok na Bazylikę od strony fasady 
głównej 

 
 

 
 

Katedra Oliwska w całej okazałości 

 
♪ 

 
FRANCUSKA MUZYKA ORGANOWA EPOKI ROMANTYZMU 

 
Przemysław Lis 
ASM, Kraków 

César Franck 
cz. II 

 
Wspomnieliśmy w poprzednim numerze                    
o wczesnej działalności pedagogicznej 
Francka, zarówno o tej, którą prowadził we 
własnym mieszkaniu, jak i o tej, której 
poświęcał się w róŜnych placówkach paryskich. 
Wiemy juŜ, Ŝe jedną z tych instytucji był 
pensjonat dla dziewcząt czyli szkoła                        
z internatem przy rue des Martyrs, która 
łączyła się bezpośrednio z rue Notre-Dame-
de-Lorette, gdzie Franck był organistą-
akompaniatorem. Uczennicą tejŜe szkoły była 
między innymi córka aktorów Comédie-
Française, Félicité Desmousseaux (1824-
1918)22, o dwa lata młodsza od swojego 
nauczyciela fortepianu, Francka. Jej matka 
cieszyła się jako aktorka tragiczna znaczną 
reputacją. Młody César był częstym gościem        

                                                 
22 W rzeczywistości prawdziwe nazwisko Félicité brzmiało 
Saillot. Wolała jednak posługiwać się teatralnym 
nazwiskiem rodziców, Desmousseaux.  

w domu rodzinnym swojej wychowanki, co 
stanowiło dla niego z pewnością miłą 
odskocznię od często napiętej i burzliwej 
atmosfery własnego domu. Relacje pomiędzy 
Franckiem a Félicité stawały się coraz bliŜsze, 
co w rezultacie doprowadziło do zawarcia 
przez nich małŜeństwa w kościele Notre-
Dame-de-Lorette, 22 lutego 1848 roku.  
Jeszcze przed ślubem ojciec Césara znalazł            
w mieszkaniu pewną piosenkę skomponowaną 
przez syna, z osobistą dedykacją: „Dla panny 
Desmousseaux, z miłą pamięcią”. Wpadł we 
wsciekłość i podarł utwór.  Nie mógł pogodzić 
się z sytuacją, w której Ŝycie małŜeńskie 
mogłoby w jakimkolwiek stopniu zakłócić 
karierę pianistyczną syna, poza tym nie 
wyobraŜał sobie jeszcze jednego członka 
rodziny do utrzymania.  W listopadzie 1848 
roku  na świat przyszedł pierwszy syn młodego 
małzeństwa, Georges (zm. 1910), został on                 

� 
� 
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z czasem profesorem historii. W roku 1849 
urodziła się córka, Marie-Josèphe Geneviève 
(zm. 1850), w 1850 roku kolejny syn, Germain  
(z czasem urzędnik kolejowy, zm.1912)                    
i wreszcie w roku 1856 trzeci syn Paul-Eugène 
(zm. 1859)23. 
W maju 1850 roku jeden z wikariuszy kościoła 
Notre-Dame-de-Lorette, Jean-Louis Dancel, 
mianowany został proboszczem małego 
paryskiego kościoła Saint-Jean-Saint-
Francois. W roku 1851 zatrudnił w tej świątyni 
Francka jako organistę. Kościół, o którym 
mówimy, obecnie katedra katolicka obrządku 
ormiańskiego24, znajdujący się na rogu rue de 
Charlot i rue de Perche, wzniesiony został              
w 1623 roku jako kaplica klasztoru kapucynów 
i poświęcony Niepokalanemu Poczęciu. Madame 
Marie de Sévigné, wnuczka św. Joanny de 
Chantal, arystokratka francuska znana                    
z przebogatej twórczości epistolograficznej,  
której rezydencja znajdowała się w pobliŜu, 
często uczestniczyła tutaj w naboŜeństwach.  
Z tego teŜ kościoła wypoŜyczono naczynia                 
i szaty liturgiczne w celu odprawienia 
ostatniej Mszy dla Ludwika XVI, osadzonego   
w więzieniu Temple i straconego 21 stycznia 
1793 roku. Dziś paramenta te wystawione są  
w zakrystii rzeczonego kościoła.  W 1790 roku 
klasztor poddano sekularyzacji, a w roku 
następnym uczyniono z kościoła świątynię 
parafialną pod wezwaniem św. Franciszka                
z AsyŜu. W 1793 roku kościół wystawiono na 
sprzedaŜ. Kupiło go miasto ParyŜ za sume 
60.000. franków w roku 1798. Oddany został 
na nowo do kultu w 1803 roku, w związku                  
z podpisaniem Konkordatu przez Francję 
(1801). Pieczę duszpasterską objęło wówczas 
duchowieństwo ze zdemolowanej w czasie 
Rewolucji świątyni Saint-Jean-en-Grève, 
przenosząc z tej ostatniej wiele wyposaŜenia. 
Wówczas teŜ do tytułu Saint-François dodano 
drugi: Saint-Jean. Pierwsze organy 
zdewastowano w czasie Rewolucji. W 1818 
roku Jean Somer zbudował dwumanuałowy 
instrument o 13 głosach. Wówczas organistą 
                                                 
23 Peter Jost, César Franck: Werk und Rezeption, (Franz 
Steiner Verlag 2004), str.11. 
24 Kościół oddano katolickiej wspólnocie ormiańskiej w 
1970 roku, wówczas przemianowała ona tytuł świątyni na 
Sainte-Croix. 

został mianowany Gervais-François Couperin, 
zajmujący równocześnie stanowisko w Saint-
Gervais. Po śmierci w 1826 roku, następczynią 
jego została nizamęŜna córka, Céleste-
Thérèse (1793-1860), ostatnia członkini 
wielkiej dynastii Couperinów. Zrezygnowała             
z posady w ostatni dzień 1829 roku i nic nam 
nie wiadomo o jakimś jej następcy, aŜ do 
pojawienia się tutaj Césara Francka25. W 1844 
roku Aristide Cavaillé-Coll podpisał kontrakt 
na budowę nowego, 18-głosowego 
instrumentu26, o dwóch manuałach                            
i klawiaturze noŜnej. Organy te prezentowane 
były na Wystawie Paryskiej, a następnie 
zainstalowane w kościele i oficjalnie 
inaugurowane 29 grudnia 1846 roku. Franck 
był tak oczarowany ich brzmieniem, Ŝe kiedy 
zapytano go co sądzi o nowym nabytku, 
wykrzyknął: „Moje nowe organy? ToŜ to 
orkiestra!”. 
25 lutego 1852 roku uczestniczył Franck na 
zaproszenie Cavaillé-Colla wraz z Alkanem, 
Boëlym i Gounodem w zamkniętym recitalu 
organowym wielkiego organisty belgijskiego 
Jacquesa Lemmensa wykonanym na nowych 
organach w kościele Saint-Vincent-de-Paul. 
Brali oni udział w tym wydarzeniu otaczając 
grającego Lemmensa na chórze, chcąc widzieć 
jak radzi sobie z wielkim instrumentem27.                
W dniu 3 lutego 1854 roku Franck wraz z Ŝoną 
był gościem na ślubie Cavaillé-Colla z Adèle 
Blanc. 

                                                 
25 Jej rezygnacja nie była zaskoczeniem. Podobnie jak jej 
ojciec była ona równocześnie organistką w Saint-Gervais i 
pracy w tej właśnie świątyni poświęcała się z większym 
oddaniem, wysyłając często do kościoła Saint-Jean-Saint-
François marnie wykwalifikowanych zastępców. W liście z 
17 listopada 1829 roku, rada parafialna napisała: „Z 
powodu wielu skarg parafian odnośnie sposobu w jaki gra 
się na organach w dni świąteczne, ona [Céleste-Thérèse] 
niniejszym jest powiadomiona, Ŝe jeśli wyśle przed 1 
stycznia jakiegoś zastępcę, jej zatrudnienie będzie 
zakończone”. Félix Raugel, Les Grandes Orgues de Paris, 
(Paris, Libraire Fischbacher, 1927), str. 179-180.  
26 Grand Orgue: Montre 8’, Bourdon 8’, Salicional 8’, 
Prestant 4’, Nasard 2 ⅔’, Doublette 2’, Plein Jeu IIIx, 
Trompette 8’, Clairon 4’. Récit expressif : Flûte 
harmonique 8’, Viole de gambe 8’, Flûte octaviante 4’, 
Octavin 2’, Trompette 8’, Cromorne 8’, Cor anglais 8’. 
Pédale : Flûte ouverte 16’, Bombarde 16’. 
27 Orpha Ochse: Organists and Organ Playing in 
Nineteenth-Century France and Belgium, (Indiana 
University Press, 2000), str. 8. 
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Pierwszą udokumentowaną informacją                      
o publicznym koncercie organowym Francka 
jest  notatka z inauguracji organów w kościele 
Saint-Eustache, 26 maja 1854 roku. 
Instrument został odbudowany po poŜarze               
z 1844 roku, przez Charlesa Spackmana 
Barkera, pracującego w firmie Pierre-
Alexandre Ducroqueta (3 manuały, 68 głosów). 
Wśród wykonawców znaleźli się takŜe 
organiści Jacques-Nicolas Lemmens, Peter 
Cavallo oraz Auguste Bazille. Edouard Batiste 
zaś towarzyszył akompaniamentem partiom 
wokalnym. Tradycją niemalŜe w XIX wiecznej 
Francji było inaugurowanie nowych organów nie 
przez jednego artystę, ale przez kilku 
wirtuozów, którzy przybywali na taką 
uroczystość. Wykonywali oni nie tylko 
literaturę, ale takŜe liczne improwizacje. Tak 
więc w czasie wspomnianej inauguracji 
zaprezentował César Franck „starannie 
skomponowaną i energicznie wykonaną 
fantazję” 28. 
W ostatnim tygodniu sierpnia 1856 roku 
Franck prezentował w siedzibie zakładu 
Cavaillé-Colla umieszczone tam organy, 
zbudowane dla katedry Saint-Michel                          
w Carcassonne. Wykonał wówczas pierwotną 
wersję Fantaisie in C, op.16. Prasa pisała: 
„César Franck, doskonały organista, 
podkreślający wszystkie bogactwa i zasoby 
tonalne w wykonawstwie muzyki powaŜnej, 
zarówno tej napisanej świetnie przez samego 
siebie jak i we wspaniałych improwizacjach”29. 
Na tymŜe instrumencie (będącym wciąŜ 
jeszcze w zakładzie Cavaillé-Colla) zagrał 
jeszcze w sobotę, 25 kwietnia 1857 roku. 
Dzieląc wówczas swój program ze studentami 
École Niedermeyer, ukazał moŜliwości 

                                                 
28 Revue et Gazette musicale de Paris (26 maj 1854), 
str.175. Chodziło tu prawdopodobnie o Fantazję A-dur, 
ukończoną 19 maja 1854, wydaną dopiero w 1990 roku 
pod nazwą Pièce pour Grand Orgue przez Éditions 
Musicaled du Marais w ParyŜu. Manuskrypt znajduje się w 
Bibliothèque Nationale w ParyŜu pod numerem 8620. 
29 Revue et Gazette musicale de Paris (30 sierpień 1856), 
str. 248. Léon Vallas przypuszcza, Ŝe informację tą – 
ukazująca się takŜe w innych gazetach – podał prasie sam 
Cavaillé-Coll. (Léon Vallas: La véritable histoire de César 
Franck (Paris, 1950) , tłum. ang: Hubert Foss : César 
Franck (New York, Oxford University Press, 1959), str. 
109.) 
 

doskonałego instrumentu. Jeden z uczniów 
Szkoły Niedermeyera, Balthasar Waitzen-
necker grał fugę na temat „Laudate Dominum” 
Lemmensa, a pozostali studenci róŜne dzieła 
muzyki religijnej. Jest pewne, Ŝe jedną                   
z wykonanych wówczas kompozycji Francka 
było Andantino en sol mineur, wydane w tymŜe 
samym roku przez Simona Richault.                       
Z manuskryptu dzieła znajdującego się                    
w Bibliothèque Nationale w ParyŜu, pod 
numerem 8564, dowiadujemy się, Ŝe Franck 
przeznaczył je na 4-manuałowy instrument,              
a więc na wielkie organy.  
W listopadzie 1856 roku, po śmierci 
Alexandre’a-Charles’a Fessy, organisty 
kościoła Saint-Roch, Cavaillé-Coll namawiał 
Francka na objęcie wakującego stanowiska30. 
Franck poprosił wówczas Liszta o napisanie  
listu polecającego do proboszcza z Saint-
Roch, ten jednak odmówił31. W rezultacie 
posadę objął Auguste Durand. JednakŜe 
wypadki potoczyły się dość szczęśliwie.                 
W grudniu 1857 objął Franck stanowisko 
dyrygenta chóru i pierwszego organisty                 
w intratnej parafii Sainte-Clotilde w dzielnicy 
Faubourg Saint-Germain. 32 Świątynia Sainte-
Clotilde wznoszona w latach 1846-1857, 
konsekrowana 30 listopada 1857 roku, była 
wówczas pierwszym we Francji duŜym 
kościołem zbudowanym w stylu neogotyckim. 
21 stycznia 1853 roku przedstawił Cavaillé-Coll 
wstępny szkic dyspozycji nowych organów, zaś 
w 1854 podpisał kontrakt na ich budowę. Prace 
jednak rozpoczął dopiero po ponad roku, gdyŜ 
architekt projektujący kredens organowy 
ociągał się z dostrczeniem końcowych planów. 
W związku z tym Franck rozpoczął swoją 
działalność dyrygując chórem i grając na 
harmonium w kaplicy kościoła dedykowanej św. 
Waleremu. Osobliwością bazyliki są dwie 
gelerie (chóry), umieszczone jedna ponad 
drugą. NiŜsza, dość obszerna przeznaczona 
jest dla śpiewaków, natomiast wyŜsza, 

                                                 
30 List z 30 listopada 1856 roku od Cavaillé-Colla do 
Césara Francka. (Joël-Marie Fauquet: César Franck 
Correspondance, Sprimont : Mardaga 1999, str. 58-59. 
31 List z 15 grudnia 1856 roku od Franza Liszta do Césara 
Francka. Op.cit. str. 59-60. 
32 Od 1896 świątynia posiada z nadania Leona XIII 
prerogatywy bazyliki mniejszej. 
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mniejsza, mieści kontuar organowy. W 1858 
roku Franck nakłonił dwudziestoletnigo 
Théodore Dubois33, studenta Konserwatorium, 
do rezygnacji z dotychczasowego stanowiska 
organisty chórowego w Chapelle-des-Invalides 
i przejścia na podobne stanowisko do Sainte-
Clotilde. Jedynym instrumentem akompa-
niującym chórowi przez trzydzieści lat była 
tutaj fisharmonia, do czasu aŜ Joseph Merklin 
nie zbudował w pobliŜu ołtarza orgue-de-
choeur o trakturze elektro-pneumatycznej 
(1888).  W oczekiwaniu na ukończenie wielkich 
organów Franck oddał się intensywnym 
ćwiczeniom, takŜe w grze pedałowej, uŜywając 
do tego celu zakupionego 28 lutego 1858 roku, 
instrumentu o nazwie Piano-pédalier.34 Jako 
nieliczny chyba posiadał takowy, gdyŜ jak 
pisze Félix Danjou 35 w maju 1859 roku: „nie 
                                                 
33 Théodore Dubois poświęcimy osobne wspomnienie. 
34 Instrument ten (niem. Pedalflügel) jest rodzajem pianina 
z dobudowaną klawiaturą noŜną. Występuje w dwóch  
formach: klawiatura noŜna dubluje dźwieki z manuału lub 
teŜ jest od niego niezaleŜna, posiadając własną mechanikę i 
sekcję głosową. César Franck posiadał drugi, doskonalszy 
rodzaj Piano-pédalier. Wolfgang Amadeus Mozart posiadał 
fortepian pedałowy, zbudowany dla niego w 1785 roku 
przez Antona Waltera.  Louis Schone wykonał w 1843 taki 
instrument dla Roberta Schumanna, który przekonał Felixa 
Mendelssohna, posiadającego równieŜ podobny instrument 
do załoŜenia w Koserwatorium Lipskim klasy fortepianu 
pedałowego.  Charles-Valentin Alkan z zamiłowaniem 
oddawał się grze na Piano-pédalier firmy Pleyel. Mimo 
wszystko instrument ten spotkać moŜna dziś bardzo 
rzadko, natomiast w wieku XIX wykorzystywany był 
często przez organistów do ćwiczeń domowych. Obecnie 
tego typu fortepiany produkuje np. włoska firma Borgato z 
Lonigo w prowincji Vicenza. Posiadamy liczne 
kompozycje na Piano-pédalier, np.: Robert Schumann: 
Skizzen op. 58, Studien op.56, Sechs fugen über den 
Namen B-A-C-H op.60; Ch.-V. Alkan: Twelve Ètudes 
pour les pieds seulement, Bombardo-Carillon (na 4 nogi) 
op.47 ; Théodore Dubois : Douze Piéces Nouvelles pour 
Orgue ou Piano-pédalier , Douze Piéces pour Orgue ou 
Piano-pédalier.  
35 Félix Danjou: urodził się w ParyŜu 21 czerwca 1812 
roku, zmarł w Montpellier 4 marca 1866 roku. Jeden z 
najgorliwszych pionierów reformy śpiewu kościelnego w 
XIX-wiecznej Francji. Naukę muzyki rozpoczął dopiero 
około 16 roku Ŝycia. Studiował organy u Benoista w 
Konserwatorium Paryskim, a takŜe u Jeana-Nicolasa 
Marriguesa, organisty w Saint-Gervais. Był  organistą w 
Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux (1831-1834), w Saint-
Eustache (1834-1844),  wreszcie w katedrze Notre-Dame 
(1840-1847), gdzie uczył takŜe gry organowej w chóralnej 
szkole przykatedralnej. Zgorszony nadmierną swobodą 
śpiewaków kościelnych w wykonywaniu chorału 
gregoriańskiego, a takŜe niedbałością dyrygentów 
chórów,a z drugiej strony czestą obojetnością 
duchowieństwa w tym względzie, wystąpił z programem 

potrafię wymienić dziesięciu organistów 
którzy posiadają fortepian pedałowy, dzieki 
któremu mogliby się oddawać codziennym 
ćwiczeniom i zaznajamiać się z przepięknymi 
fugami i partiami pedałowymi  Bacha, 
Mendelssohna i Lemmensa.” W 1858 roku 
napisał Franck Cinq Pièces pour Harmonium 
(Offertoire, Petit Offertoire, Verset, Verset, 
Communion) oraz kilka utworów wokalnych               
z towarzyszeniem organów, mianowicie: Messe 
solennelle na bas solo i organy, Trois motets 
(O Salutaris, Ave Maria, Tantum ergo),                    
O Salutaris- duo pour soprano et ténor ou 
mezzo-soprano avec orgue. W czasie gdy 
Franck uczył fortepianu w Jezuickim Kolegium 
Niepokalanego Poczęcia (o czym była mowa              
w poprzednim artykule), zaznajomił się tam              
z kapłanem, Louisem Lambillotte (1796-1855), 
którego wielki wkład w dzieło przywrócenia do 
światyń francuskich chorału gregoriańskiego 
jest niezaprzeczalny. Oprócz działalności 
kompozytorskiej (kantyki, oratoria, motety, 
msze, kantay świeckie) gromadził ów jezuita 
przeróŜne dokumenty na temat chorału, 

                                                                                 
powrotu do źródeł historycznych w kwestii interpretacji 
chorału. W tym celu załoŜył w 1845 roku pismo o nazwie: 
Revue de la musique religieuse, populaire et classique. 
Troszczył się takŜe o będące często w opłakanym stanie 
organy kościołów prowincjonalnych. W 1838 roku został 
durektorem artystycznym w firmie organowej Daublaine et 
Callinet.  W 1847 roku udał się w podróŜ do Rzymu i 
Florencji, gdzie w bibliotekach publicznych i prywatnych 
badał i kopiował rękopisy zawierające śpiewy religijne. W 
tym samym roku odkrył w księgozbiorze fakultetu 
medycznego w Montpellier pochodzący z XI w. 
rękopiśmienny antyfonarz zawierający śpiewy mszalne w 
podwójnej notacji muzycznej: cheironomicznej oraz 
umieszczonej pod nią notacji alfabetycznej. Na podstawie 
antyfonarza z Montpellier dokonano pierwszej próby 
wydania tradycyjnego chorału w 1851 r. Atakowany przez 
licznych przeciwników, zrujnowany finansowo z powodu 
wielkich nakładów finansowych, udzielanych często z 
własnej kieszeni na renowacje instrumentów, wyczerpany 
sytuacją polityczną (rewolucja lutowa, 1848), Danjou z 
wielkim Ŝalem zrezygnował z działalności muzycznej i 
udał się do Marsylii, gdzie został dyrektorem jakiegoś 
pisma politycznego. Nastepnie wyjechał do Montpellier, 
gdzie przewodził pismu le Messager du Midi. Wrócił 
jeszcze na jakiś czas do ParyŜa, gdzie podobno zajmował 
się jakąś pracą około pierwotnych eksperymentów 
radiowych. Czasopismo przez niego załoŜone ukazywało 
się jedynie przez trzy lata (do 1848 r.), jednakŜe zawarte w 
nim artykuły (łącznie 1407 stron) były wielkim wkładem w 
toczące się wówczas spory na tematy interpretacji i 
odnowy chorału, a i dziś są cennym świadectwem i 
dokumentem muzykologicznym. 
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odwiedzał liczne biblioteki Europy w poszu-
kiwaniu moŜliwie najstarszych Ŝródeł chorało-
wych, twierdząc Ŝe autentyczny śpiew grego-
riański musi być zgodny z pierwotnymi 
rękopisami.  W bibliotece byłego opactwa 
benedyktyńskiego w St. Gallen (Szwajcaria) 
odnalazł tzw. Kodeks z St. Gallen 
(Cantatorium)  będący  najstarszą kopią  
Antyfonarza papieŜa Grzegorza Wielekigo. 
Faksymile tego Kodeksu  wydał Lambillotte             
w 1851 jako Antiphonaire de St. Grégoire. 
Otrzymał wóczas słowa uznania od samego 
Piusa IX. Lambillotte w oparciu o swe prace 
badawcze przygotował kompletną edycję 
liturgicznych śpiewów gregoriańskich. Po jego 
śmierci Franckowi powierzona została troska    
o opublikowanie dzieła zmarłego jezuity, 
mianowicie: Chant Grégorien: restauré par R.P. 
Lambillotte; accompagnement d’orgue par 
César Franck. Jak czytamy w tytule, dziełem 
Francka jest akompaniament organowy do 
tychŜe śpiewów. Ponadto słowo wstępne do 
wspomnaiengo wydania jest jedyną 
kiedykolwiek opublikowaną „prozą” Francka, 
stąd słusznym wydaje się podać je tutaj                
w obszernym fragmencie: „Ogólnie wiadomo, iŜ 
trudną jest rzeczą akompaniować do chorału      
w sposób poprawny. Większość melodii                     
w Kościele uŜywanych ma szczególny 
charakter, daleki współczesnej myśli 
muzycznej, stąd aby je harmonizować, 
koniecznym jest odizolowanie ich, jak to tylko 
moŜliwe, od naszych tendencji do nowoczesnej 
tonalności. Musimy wiedzieć, Ŝe śpiew 
gregoriański ma własną tonalność, dlatego teŜ 
naleŜy konsekwentnie zachowywać jej 
charakter. Trudnośc ta na tyle była powaŜna, 
by spowodować Ŝe wielu, skądinąd zdolnych 
muzyków, wątpiło w swe zdolności gdy idzie o 
grę do chorału… Organy tak są dziś 
rozpowszechnione jako instrument towarzy-
szący chorałowi, Ŝe istnieje nagląca potrzeba, 
aby dostarczyć gotowego akompaniamentu dla 
tych, którzy przewodzą chórom w śpiewie 
gregoriańskim, tak iŜby organy stały się nie 
przeszkodą lecz pomocą w rękach mniej 
wykwalifikowanych.”36 

                                                 
36 Wstep do Chant Grégorien: restauré par R.P. 
Lambillotte; accompagnement d’orgue par César Franck 

W latach 1858-1863 skomponował Franck 
serię  krótkich utworów, które znamy dzisiaj 
w skróconej formie jako L’Organiste (2è 
volume)37.  Pierwsza edycja wspomnianego 
zbioru miała miejsce w roku 1905 jako: „Pièces 
posthumes pour Harmonium ou de Orgue                  
á Pédales”38 . Wydanie to opatrzył krótkim 
wstępem syn Césara, Georges, podając 
jednocześnie genezę tych miłych kompozycji: 
„Dawny uczeń Césara Francka, mieszkający na 
prowincji, prosił go o wskazówki co do gry 
organowej.  Mój ojciec udzielał mu więc rad, 
do których od czasu do czasu dołączał pewne 
przykłady. Są to właśnie te utwory. 
Stwierdziliśmy, wydawcy i ja, Ŝe ich publikacja 
mogłaby stać się poŜyteczna, ze względu na 
ich uŜyteczny charakter. Utwory te pisane 
były w latach 1858-1863”. Uczniem, o którym 
mowa, był Auguste Sanches mieszkający                   
w Azille39 i pełniący funkcję organisty                       
w tamtejszym kościele. Tytułu L’Organiste (2è 
volume) absolutnie nie naleŜy mylić z bardziej 
skądinąd znanym i popularnym L’Organiste, 

                                                                                 
(Paris, Le Clére 1858), str. IV. 
37 Pierwotny tytuł omawianych utworów brzmiał:  Pièces 
posthumes pour Harmonium ou de Orgue á Pédales. 
Zawierał on 44 kompozycje Francka. Charles Tournemire, 
wydał je w ParyŜu w 1935 roku jako L’Organiste (2è 
volume), skracając jednoczeście ich ilość do 30 oraz 
poprawiając niektóre z nich. Taką właśnie wersję 
L’Organiste (2è volume) mamy dziś w powszechnym 
uŜyciu. 
38 tłum.: „Dzieła pośmiertne na harmonium lub organy z 
pedałem”. Jak twierdzi Vincent d’Indy (Vincent d’Indy: 
César Franck, Paris, 1912, str.224) Pièces posthumes pour 
Harmonium ou de Orgue á Pédales są dziełami wyłącznie 
organowymi. Z kolei w ksiąŜce Petera Jost: César Franck: 
Werk und Rezeption, Franz Steiner Verlag, 2004, str. 167, 
czytamy: „Cała ta seria obliguje do gry na pedale, a tytuł ‘ 
pour Harmonium ou de Orgue á Pédales’  musi być 
rozumiany tak, Ŝe zarówno harmonium jak i organy mają 
być zaopatrzone w pedał. Drugim powodem są podane, 
prawdopodobnie przez samego Francka, wskazówki 
rejestracyjne, które odnieść moŜna tylko do organów. 
Rejestry nie są oznaczone cyframi, jak to jest w przypadku 
harmonium, ale brzmią np. Grand Choeur, co jest 
właściwe organom.” Wydany przez Charlesa 
Tournemire’a w 1935 roku w ParyŜu L’Organiste (2è 
Volume) równieŜ zakłada wykonanie wszystkich zawartych 
w nim kompozycji z obowiązkową partią pedałową.   
39 Azille – miejscowść i gmina we Francji w regionie 
Langwedocja-Rousillon, w departamencie Aude. Nazwisko 
Sanches wymienia Rollin Smith w swej ksiąŜce Rollin 
Smith: Playing the Organ Works of César Franck 
(Pendragon Press, 1997) str. 19.  
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bedącym dziełem o wiele późniejszym, o czym 
jeszcze powiemy.   
14 sierpnia 1859 roku ukończył Franck swoje 
Les sept paroles du Christ en croix pour 
soprano, ténor, choeurs et orchestre. Jest 
pewne, Ŝe pierwsze wykonanie miało miejsce             
w czasie Wielkiego Tygodnia następnego roku 
w kościele Sainte-Clotilde. 
Tymczasem nowe organy w Sainte-Clotilde 
były ukończone i zagrały po raz pierwszy                   
w sierpniu 1859 roku40. Inaugurację ustalono 
wstępnie na 5 grudnia. Zdecydowano, Ŝe 
recitale inauguracyjne wykonają Franck                    
i Lefébure-Wély. 13 września 1859 roku 
ukończył Franck Pièce symphonique41 (będące 
częścią L’Organiste (2è volume) nr 26)                      
i rozwaŜał wykonanie go w czasie dedykacji 
nowego instrumentu. Prawie na pewno 
skomponował takŜe w tym czasie Finale  si 
bémol majeur op.21 albo nawet wcześniej, 
poniewaŜ utwór ten jest wspomniany                        
w recenzji z recitalu inauguracyjnego. 
Dedykował go Franck Lefébure-Wély’emu. 
Jeszcze przed uroczystym poświęceniem 
organów wykonał na nich Wély dwie 
demonstracje. Pierwszą, zupełnie prywatną, 
dla siostry cesarzowej Eugenii, księŜnej Marii 
Franciszki wraz z dworem; drugą, 29 września, 
z okazji jakiegoś ślubu celebrowanego przez 
biskupa z Carcassonne. 2 grudnia odkryto 
rzecz straszną, mianowicie to, iŜ nieostroŜni 
robotnicy istalując gzyms na szczycie szafy 
organowej pozwolili, aby trociny i drzazgi 
wpadały wprost do wnętrza organów. Bałagan 
był tak wielki, Ŝe odłoŜono inaugurację na co 
najmniej dwa tygodnie, aby móc go uprzątnąć. 
Ostatecznie odbyła się ona 19 grudnia 1859 
roku. Mroźna temperatura i gęsta mgła nie 
przeszkodziła rzeszy ParyŜan przybyć na 
uroczystość. Ustalony na 19:30 koncert 
rozpoczął się dopiero o 20:15. Jak donoszą 
kroniki, Lefébure-Wély rozpoczął recital długą 
improwizacją, stanowiącą nadzwyczajną 
demonstrację 46 głosów, przez które 
przechodził poprzez imponujące crescendo                

                                                 
40 Cavaillé-Coll dostarczył końcowe sprawozdanie z 
budowy 29 sierpnia 1859 roku. 
41 Nie naleŜy tego dzieła mylić z Grande Pièce 
symphonique. 

i diminuendo. Następnie świetnie zespolony 
chór wykonał precyzyjnie Mater amabilis 
Mozarta. Dalej Franck zagrał wspaniale 
improwizację, w której duŜo czasu poświęcił na 
prezentację poszczególnych głosów, „ale nie 
dość aby pokazać prawdziwy charakter 
organów”. Kolejnym występem chóru była 
Sancta Maria Haydna, bardzo marnie 
wykonana. Chór nie znał swoich partii, wahał 
się w wejściach i miał kiepską intonację.                 
W drugiej improwizacji Lefébure-Wély 
zaprezentował głosy solowe w sposób wręcz 
nadzwyczajny. Dwie bardzo róŜne informacje 
ukazały się w dziennikach muzycznych na 
temat kolejnego utworu wykonanego przez 
Francka, mianowicie Preludium i Fugi in e 
J.S.Bacha. Adrien de la Fage pisał, Ŝe Franck 
odniósł sukces w ukazaniu duszy muzyki                    
i stawać moŜe w rzędzie najznakomitszych 
organistów42. Z kolei anonimowy autor w La 
Maîtrise pisze coś zupełnie sprzecznego: 
„Oczekiwałem wykonania Bacha zamiesz-
czonego w programie, jednak w miejsce tego 
pieknego dzieła usłyszałem tylko jakieś 
oderwane muzyczne frazy, które nie były 
niczym z kształtu fugi. Być moŜe byłem nazbyt 
rozproszony, albo nie skupiałem uwagi właśnie 
wówczas. JeŜeli tak było, błagam pana Francka 
o wybaczenie i cofam moje stwierdzenie”43. 
Cytowany juŜ wielokrotnie Rollin Smith jest 
zdania, Ŝe chodzi o Preludium i Fugę Bacha, 
opatrzoną numerem BWV 533 44.Kolejnym 
punktem programu była symfoniczna 
improwizacja Lefébure-Wélyego. Najpierw 
jako tematu uŜył hymnu na BoŜe Narodzenie 
Adeste fideles i opracował go w przemyślanym 
i wyrafinowanym kontrapunkcie, stwarzając 
przesłodkie uczucie przez grę na Voix 
humaine. Kontynuując malowniczy obraz 
narodzin Chrystusa zakończył improwizację 
kolędą Il est né, le divin enfant graną w tutti. 
Koncert tak bardzo się przeciagnął, Ŝe wiele 
osób z widowni wcześniej juŜ opuściło 

                                                 
42 Adrien de la Fage: Inauguration de l’orgue de Sainte-
Clotilde. Revue et Gazette musicale de Paris (1 styczeń 
1860) str.4. 
43 Inauguration de G.O. de l’Église Sainte-Clotilde. La 
Maîtrise (grudzień 1859/styczeń 1860) str. 138-39. 
44 Rollin Smith: Playing the Organ Works of César Franck 
(Pendragon Press, 1997) str. 23. 
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świątynię, zaś proboszcz odwołał nawet sam 
obrzęd błogosławieństwa nowego instrumentu, 
przewidziany dopiero na końcu. Jako 
uwieńczenie inauguracji Franck grał Finale si 
bémol majeur, „ w którym pokazał się od jak 
najlepszej strony. Zarówno kompozycja jak             
i wykonanie ujawniły prawdziwego mistrza”45. 
Wypada nam teraz powiedzieć słów kilka                
o samych organach z Sainte-Clotilde. Notatka 
z inauguracji informuje nas, Ŝe instrument 
posiadał 46 głosów, podzielonych na trzy 
manuały i pedał. Zaopatrzony był takŜe w 14  
tzw. pédales de combinaison. Miał 2.796 
piszczałek.46 Pierwszą dokładną opublikowaną 
informacją na temat dyspozycji tego 
instrumentu jest ta, pochodząca  z 1906, roku 
autorstwa Alberta Schweitzera, opublikowana 
w monografii Deutsche und französische 
Orgelbaukunst und Orgelkunst47. Podajemy 
kompletną dyspozycję wielkich organów                   
z Sainte-Clotilde: 
 
I. Grand-Orgue 
1.Montre 16’, 2.Bourdon 16’, 3.Montre 8’, 
4.Flûte harmonique 8’, 5.Bourdon (Flûte à 
cheminée) 8’, 6.Viole de gambe 8’, 7.Prestant 
4’, 8.Octave 4’, 9.Quinte 2 2/3’, 10.Doublette 
2’, 11.Plein Jeu VII, 12.Bombarde 16’, 
13.Trompette 8’, 14.Clairon 4’. Łącznie 1080 
piszczałek. 
II. Positif 
15.Bourdon 16’, 16.Montre 8’, 17.Flûte 
harmonique 8’, 18.Bourdon 8’, 19.Salicional 8’, 
20.Gambe 8’, 21.Prestant 4’, 22.Flûte 
octaviante 4’, 23.Quinte 2 2/3’, 24.Doublette 
2’, 25.Plein jeu harmonique III-VI, 
26.Trompette 8’, 27.Clarinette 8’, 28.Clairon 
4’. Łącznie 972 piszczałki. 
III. Récit expressif 
29.Flûte harmonique 8’, 30.Bourdon 8’, 
31.Viole de gambe 8’, 32.Voix céleste 8’, 
33.Flûte octaviante 4’, 34.Octavin 2’, 
35.Trompette 8’, 36.Basson-hautbois 8’, 

                                                 
45 Adrien de la Fage: Inauguration de l’orgue de Sainte-
Clotilde. Revue et Gazette musicale de Paris (1 styczeń 
1860) str.4. 
46 La France musicale (25 grudzień, 1859). 
47 Lepzig: Breitkopf & Hartel, 1906, str. 49. Jak wspomina 
sam Schweitzer, monografia zawierająca dyspozycję 
organów z Sainte-Clotilde pochodzi z jesieni 1905 roku. 

37.Voix humaine 8’, 38.Clairon 4’. Łącznie 516 
piszczałek. 
Pédale 
39.Quintaton 32’, 40.Contrebasse 16’, 
41.Flûte 8’, 42.Octave 4’, 43.Bombarde 16’, 
44.Basson 16’, 45.Trompette 8’, 46.Clairon 4’. 
Łącznie 216 piszczałek. 
Pédales de combinaison 
1.Effet d’orage (efekt burzy), 2.Tirasse48 du 
Grand-Orgue, 3.Tirasse du Positif, 
4.Anches49 Pédales, 5. Octaves graves Grand-
Orgue, 6.Octaves graves Positif, 7.Octaves 
graves Récit au Positif, 8.Anches do Grand-
Orgue, 9.Anches du Positif, 10.Anches du 
Récit, 11.Positif au Grand-Orgue, 12.Récit au 
Positif, 13.Tremblant du Récit, 14.Expression 
du Récit. 
 
W przedstawionym wyŜej stanie instrument 
trwał do 1933 roku. Wówczas  to organistą             
w Sainte-Clotilde był  Charles Tournemire  
(grał w latach 1898-1939). Z jego inicjatywy 
dołoŜono i zmieniono kilka głosów (teraz było 
ich 54), a takŜe zastąpiono dawny kontuar 
nowym, poszerzając takŜe skalę klawiatury              
w manuale z 54 do 61 klawiszy, a klawiatury 
noŜnej z 27 do 32 klawiszy. Dawny kontuar, 
przy którym zasiadał Franck, obecnie znajduje 
się w Museum Vleeshuis w Antwerpii (Belgia).  
Jean Langlais (organista w St. Clotilde                    
w latach 1945-1987) w 1962 roku, za 
pośrednictwem firmy Beuchet-Debierre, 
zelektryfikował trakturę i rozszerzył dyspo-
zycję do 61 głosów. Ostatnimi juŜ czasy, 
obecny organista, Jacques Taddei (od 1987) 
rozbudował dyspozycję do 71 głosów oraz 
zainicjował budowę drugiego, ruchomego 
kontuaru o 4 manuałach.  Wielkie organy 
Cavaillé-Colla w Sainte-Clotilde klasyfikowane 
są jako „monument historique” („pomnik 
historii”). 

                                                 
48 Tirasse – łącznik manuału do pedału. Np. Tirasse du 
Positif rozumieć nalezy jako połaczenie pozytywu do 
pedału. 
49 Anches – włącznik głosów językowych (Appels 
d’anches). 
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César Franck w wieku lat trzydziestu (1852) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Wielkie organy Cavaillé-Coll (1859) w kościele Sainte-Clotilde 
(Widać wyraźnie dwa piętra galerii organowej: wyŜsze –mniejsze, mieszczące kontuar, niŜsze – obszerne, dla chóru) 

 
 

 

 

Kościół (obecnie bazylika) Sainte-Clotilde w roku 1857 
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César Franck przy kontuarze organów w Sainte-Clotilde  

 
 
 

 
Aristide Cavaillé-Coll 

 
 
 
 

 
Oryginalna sygnatura Cavaillé-Colla na dawnym kontuarze organów z Sainte-Clotilde 

 
 
 
 

 
Aktualny widok głównego kontuaru organowego w Sainte-
Clotilde 

 

Ruchomy kontuar organowy (Console mobile) w Sainte-
Clotilde z roku 2007 

 

 
Piano - pédalier 

 

 

♪ 
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IV DNI MUZYKI KOŚCIELNEJ W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ –  
sympozjum na temat roli i zadań organisty w Kościele 

 
Teresa Szewczyk 
ASM, Kraków 
 
IV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji 
Krakowskiej naleŜą juŜ do historii nie tylko            
w sensie upływu czasu, ale przede wszystkim 
ze względu na niezwykle waŜne wydarzenia 
jakie miały miejsce podczas obchodów tychŜe 
dni, z pewnością zasługujących na miano 
wydarzeń historycznych. Obok koncertów 
organowych z udziałem wspaniałych artystów, 
wirtuozów, odbywały się równieŜ odczyty, 
przesłuchania konkursowe w ramach                         
I Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów, 
Dzień skupienia dla organistów.  Wśród tak 
bogatego programu istotnym punktem 
obchodów IV Dni Muzyki Kościelnej stało się 
Międzynarodowe Sympozjum, które odbyło się 
21 listopada w sali kameralnej Akademii 
Muzycznej, a za główny cel postawiło sobie 
ukazanie róŜnych aspektów roli i zadań 
organisty w Kościele. Jego uczestnikami byli 
profesorowie, wykładowcy Akademii 
Muzycznej, Papieskiej Akademii Teologicznej, 
profesorowie zagranicznych uczelni L. Lohman, 
H. Shauerte oraz organiści, muzycy, którym 
bliski jest temat pielęgnowania i rozwoju 
muzyki kościelnej.  
Pierwszym prelegentem sympozjum był ks. dr 
Robert Tyrała. We wstępie swojego 
wystąpienia oficjalnie potwierdził informacje, 
Ŝe dnia 19. XI 2008r. w Pałacu Arcybiskupów 
Krakowskich doszło do podpisania poro-
zumienia o współpracy pomiędzy Akademią 
Muzyczną a Papieską Akademią Teologiczną,            
w wyniku którego powołano do istnienia 
międzyuczelniany kierunek Muzyka Kościelna. 
Wydarzenie to jest znaczącym krokiem na 
drodze kształcenia muzyków kościelnych,                
a tym samym przyczyni się do podnoszenia  
poziomu muzyki kościelnej, która w ogromnej 
mierze zaleŜy od organisty dobrze rozu-
miejącego i z zaangaŜowaniem realizującego 
zadania swojego zawodu.  
Właściwym tematem wystąpienia ks. dr R. 
Tyrały była analiza tych dokumentów Kościoła, 

które w swojej treści odnoszą się do muzyki  
w Kościele, w sposób jednoznaczny ukazując 
jej podstawowe załoŜenia i wypływające z nich 
zadania. Referat zatytułowany Organista                 
i muzyka organowa w dokumentach Kościoła, 
podzielony został na dwie części. Pierwsza 
obejmowała zagadnienie organów                             
w dokumentach Kościoła, druga cześć skupiła 
się wokół osoby organisty w tychŜe 
dokumentach. Pośród analizowanych 
dokumentów znalazły się między innymi 
encyklika Piusa XII Musicae sacrae discipline, 
Konstytucja o Liturgii św., instrukcje 
wykonawcze do tejŜe Konstytucji - instrukcja 
Musicam sacram, przedsoborowa instrukcja 
Świętej Kongregacji Obrzędów, Instrukcja 
Episkopatu Polski, wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego. 
Organy są przedstawiane w powyŜszych 
dokumentach jako instrument podstawowy 
liturgii, mający pierwszeństwo przed innymi 
instrumentami. „Właściwym i uroczystym 
instrumentem Kościoła łacińskiego były                     
i pozostają nadal organy klasyczne, czyli 
piszczałkowe.” mówi instrukcja Świętej 
Kongregacji Obrzędów. Obecność organów 
piszczałkowych w Kościele potwierdzona 
została przez wielowiekową tradycję, która to 
nakazuje właściwe ich wykorzystywanie                    
i ochronę.  To one poprzez piękno i pełnię 
swego brzmienia pomagają wiernym                       
w modlitwie, w spotkaniu  z Bogiem.                         
O doniosłej roli organów piszczałkowych 
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świadczy nadanie organom elektronowym 
jedynie funkcji zastępczej i docelowo  powinny 
zostać zamienione na właściwy instrument 
piszczałkowy. Muzyka organowa słuŜąca tak 
waŜnym celom powinna zajmować właściwe 
miejsce w całości liturgii. Jej podstawowym 
zadaniem jest towarzyszenie śpiewom 
celebransa i śpiewom wiernych. Muzyka solowa 
jest dopuszczalna w określonych momentach 
liturgii. RównieŜ specyfika roku liturgicznego 
wymaga właściwego wykorzystywania muzyki, 
która wpisuje się w charakter przeŜywania 
poszczególnych okresów. Muzyka pomaga 
uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, ale 
teŜ przyczynia się do zjednoczenia wiernych, 
do doświadczenia wspólnoty.  
Muzyka organowa, muzyka kościelna nie moŜe 
powstać bez osoby muzyka, organisty. On to 
rozumiejąc wymagania jakie stawia się muzyce 
liturgicznej umie właściwie posługiwać się 
zestawem środków, które wykonywaną przez 
niego muzykę pozwalają ujmować                              
w kategoriach piękna.  Dbałość o wysoki 
poziom kształcenia muzyków kościelnych to 
kolejny bardzo waŜny punkt przytaczanego 
tutaj wystąpienia. Muzycy powinni posiadać 
wysokie wykształcenie muzyczne i liturgiczne, 
a ich rozwój osobowy musi być wciąŜ 
wspomagany przez odpowiednią formację. 
Swoje wystąpienie prelegent zakończył 
stwierdzeniem, iŜ praktyczna realizacja 
teoretycznie wysuwanych wniosków 
pozostawia wciąŜ wiele do Ŝyczenia, ale jest 
moŜliwa poprzez rzetelną pracę kaŜdej 
indywidualnej osoby, której powierzona 
została dbałość o muzykę nawet w naj-
mniejszej wspólnocie. 
Przedstawieniem roli organisty w Niemczech 
zajął się kolejny prelegent profesor Ludger 
Lohman, jeden z największych współczesnych 
wirtuozów organów, koncertujący w całej 
Europie. Na początku swego wystąpienia 
stwierdził, iŜ zawód organisty w Niemczech 
jest nadal postrzegany jako atrakcyjny zawód, 
pomimo istniejących trudności, które 
pojawiają się wraz z dokonującymi się 
zmianami i przeobraŜeniami w polityce 
państwa. Obecne rozumienie roli muzyki                  
i muzyka kościelnego to efekt waŜnych, 

historycznych wydarzeń W rozumienie roli 
muzyki liturgicznej wiele wniósł Marcin Luter. 
Muzyka była dla niego nowym sposobem 
przepowiadania Słowa BoŜego. Takie 
rozumienie muzyki musiało oddziaływać na 
osobę muzyka kościelnego, który tym samym 
zyskiwał wyŜszy status społeczny. Początków 
kształtowania pozycji muzyka w Kościele 
Protestanckim naleŜy upatrywać juŜ w okresie 
kiedy bardzo waŜną rolę w Kościele odgrywał 
kantor, związany z działająca przy kościele 
szkołą łacińską. Początkowo więc powoływany 
na kantora człowiek podejmował równocześnie 
obowiązki nauczyciela muzyki, retoryki, łaciny. 
Oświecenie  przyniosło zmianę jeśli chodzi                 
o rozumienie zawodu kantora. W tym okresie 
muzyka traci dotychczasową pozycję.  Odtąd 
zatrudniano nauczycieli, którzy stawali się 
kantorami. Nauczyciel oprócz wykształcenia 
pedagogicznego musiał więc posiadać 
wykształcenie muzyczne, obejmujące umie-
jętności gry na skrzypcach, organach, flecie, 
fortepianie. Państwo kształcąc nauczycieli 
bezpośrednio oddziaływało na muzykę. To silne 
oddziaływanie nadal utrzymuje się, Kościół                
w Niemczech jest częścią państwa. Przejawia 
się to między innymi w podatku jaki płaci 
kaŜdy ochrzczony, tzw. podatek kościelny. 
Stosunkowo dobra pozycja muzyki Kościelnej 
pomimo licznych trudności związana jest                
z moŜliwością łoŜenia na muzykę właśnie ze 
środków płynących z tegoŜ opodatkowania.  
Rodzące się problemy wynikają w duŜej mierze 
z sekularyzacji społeczeństw. Spadek za-
interesowań duchowością człowieka skutkuje 
występowaniem ludzi z Kościołów. Powodem 
rezygnacji z przynaleŜności do Kościoła są 
równieŜ względy oszczędności. Ogólnie 
tendencje te skutkują, likwidacją parafii lub 
łączeniem mniejszych wspólnot w większe.              
W konsekwencji likwiduje się równieŜ 
stanowiska organistów. Obecnie w Niemczech 
jest ok. 3,5 tyś. stanowisk muzyków 
kościelnych, a ponad połowa to stałe etaty. 
Większość organistów sprawuje opiekę nad 
kilkoma parafiami lub całymi regionami, rzadko 
pracują tylko w jednej parafii. Stopnie 
edukacji muzyków kościelnych kształtują się 
według trzech kategorii A, B lub C, a 
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kryterium przynaleŜności do danej grupy jest 
zakres realizowanych obowiązków. Większość 
muzyków posiada wykształcenie kategorii C. 
Obejmuje ono dwuletni cykl kształcenia                   
w ramach którego odbywają się lekcje gry na 
organach, nauczanie pracy z chórem. Zajęcia 
te prowadzone są z reguły przez organistów 
znaczących ośrodków. Pozostałe przedmioty 
realizowane są w toku weekendowych zjazdów. 
Etap ten kończy się egzaminem, po zdaniu, 
którego moŜna objąć stanowisko organisty. 
Aby uzyskać wykształcenie na poziomie B lub 
A naleŜy ukończyć studia na wyŜszej uczelni. 
Obecnie stosunek osób studiujących te 
kierunki do moŜliwości miejsc pracy utrzymuje 
się na stałym poziomie.  
W zakres umiejętności muzyka kościelnego 
wchodzi przede wszystkim profesjonalizm 
przejawiający się w bardzo dobrych, 
wirtuozowskich umiejętnościach gry na 
instrumencie, w wysokim poziomie 
improwizacji, wysokie umiejętności w zakresie 
prowadzenia chórów, a na poziomie A jest to 
nawet komponowanie dzieł oratoryjnych. 
Ogólny wniosek płynący z tego wystąpienia 
prof. Lohman zdefiniował w kategoriach 
dobrych perspektyw zarówno dla  rozwoju 
muzyki kościelnej jak i pozycji organisty                 
w Niemczech.  
Trzecim prelegentem była prof. Helga 
Schauerte, która jest organistką 
Niemieckiego Kościoła Luterańskiego w ParyŜu. 
W swoim wystąpieniu porównywała ona 
specyfikę i poziom kształcenia muzyków w 
Niemczech i we Francji. Część dotycząca 
kształcenia w Niemczech była dopre-
cyzowaniem specyfiki struktury kształcenia 
muzyków kościelnych tego kraju, stanowiła 
więc kontynuacje wystąpienia prof. Lohmana. 
Szkoły wyŜsze w Niemczech uzaleŜnione są od 
polityki poszczególnych krajów związkowych. 
PoniewaŜ nie ma rozdziału państwa od Kościoła 
kształcenie muzyków kościelnych odbywa się 
obok kształcenia organistów koncertowych. 
Szkoły wyŜsze przygotowują do podjęcia 
działalności zawodowej. Poziom i specyfika 
poszczególnych szkół muzycznych uzaleŜniona 
jest od poziomu polityki poszczególnych 
krajów związkowych. Kierunek katolickiej 

muzyki kościelnej i ewangelickiej muzyki 
kościelnej kończy się egzaminem państwowym. 
Kierunki muzyki kościelnej obejmują 
kształcenie w zakresie nauki gry na organach, 
harmonii, kontrapunktu, śpiewu, form 
muzycznych, kształcenia słuchu, instru-
mentoznawstwa, dyrygentury chóralnej, 
historii  muzyki. Po czterech semestrach 
moŜna zakończyć edukację uzyskując poziom 
B, zaś kolejne cztery semestry przygotowują 
do zdania egzaminu na poziomie A. Według 
tychŜe poziomów dokonuje się rozróŜnienia                   
w zatrudnieniu muzyków kościelnych. Posady 
podzielone są na grupy według przewidywanych 
obowiązków na kaŜdym z poziomów. Egzamin 
kategorii A to konieczność koncertu pre-
zentującego literaturę z róŜnych epok oraz 
utwór obowiązkowy podany 8 tygodni przed 
egzaminem. Egzamin z improwizacji trwa 30 
min. Pozostałe 20 min. przeznaczone jest na 
egzamin z zakresu akompaniamentu litur-
gicznego. 
Kształcenie organistów we Francji jest 
zupełnie odmienne. Podstawowe wykształcenie 
moŜna otrzymać w miejskich szkołach 
muzycznych. Przebieg kształcenia w dziedzinie 
organów obejmuje trzy etapy. Czas trwania 
poszczególnego cyklu uzaleŜniony jest od 
indywidualnych osiągnięć uczniów i trwa od 3 – 
5 lat, ale uczeń jest usuwany ze szkoły po 
upływie maksymalnego czasu trwania jego 
edukacji. Przed pierwszym cyklem dzieci uczą 
się czytania nut. Z tą umiejętnością 
rozpoczynają pierwszy cykl kształcenia                   
w ramach którego podczas trzydziesto-
minutowej lekcji gry uczą się podstaw gry 
organowej, zapoznają się tez z podstawami 
wiedzy muzycznej. W drugim cyklu uczeń 
wybiera jedną z form muzykowania grupowego 
tj., chór, albo zespoły kameralne, a wymiar 
godzin lekcji organów zwiększa się do 40 min. 
W tym okresie uczeń rozpoczyna lekcje gry na 
pedale. JuŜ na tym etapie podejmuje próby 
improwizacji lub komponowania. Trzeci cykl to 
zwiększenie czasu lekcji organów do 45 min. 
W połowie tego cyklu uczeń decyduje czy 
kończy swoją edukację, czy teŜ zamierza 
nadal kształcić się do zawodu muzyka 
profesjonalnego. W pierwszym przypadku 



 20 

zdaje egzamin końcowy Certyfikat de Fin 
d’Etudes (CFEM), jeśli zaś chce kontynuować 
naukę  zgłasza się na egzamin wstępny do 
konserwatorium, zaliczenie egzaminu  kończy 
się uzyskaniem dyplomu (DEM). Po tym 
egzaminie zostaje on przydzielony do 
konserwatorium właściwego dla danego terenu 
Comnservatoire National de region. Na tym 
poziomie edukacji lekcja organów zostaje 
wydłuŜona do 60 min. KaŜdy cykl kończy się 
egzaminem. Przy wszystkich egzaminach 
program jest z góry ustalony, ale w pewnym 
zakresie podlega równieŜ wyborowi. Profesor 
przytoczyła przykłady i zakres trudności 
egzaminów kończących poszczególny etap. 
Organista z pierwszym dyplomem DEM nie 
moŜe objąć jeszcze posady organisty. 
PoniewaŜ państwo i Kościół są oddzielone 
dyplom placówki państwowej nie upowaŜnia do 
objęcia posady w strukturze kościelnej. 
Wykształcenie liturgiczne uzupełnia się                  
w ramach seminariów i kursów organizowanych 
przez Kościół. Po tym studium organista 
zgłasza się na egzamin kościelny Carte 
proffesionale, który składa się z dwóch części. 
Pierwsza obejmuje improwizacje                                   
i akompaniament organowy, druga wykonanie 
literatury organowej. Studia organowe we 
Francji w pierwszym rzędzie kładą więc nacisk 
na opanowanie umiejętności technicznych gry 
oraz na wypracowanie zdolności 
interpretatorskich. 
Ostatnim prelegentem sympozjum był prof. 
Julian Gembalski. Jego wystąpienie ukazało jak 
wiele na gruncie polskiej muzyki kościelnej 
zostało juŜ wypracowane. Poziom muzyki w 
kościołach stopniowo się podnosi, co 
oczywiście związane jest z podnoszeniem 
poziomu kształcenia organistów, zarówno na 
poziomie szkół średnich i poziomie 
akademickim. Wiele osób z wykształceniem 
muzycznym obejmując posadę organisty 
potrafi nie tylko profesjonalnie wypełniać 
zadania wypływające z zajmowanego 
stanowiska, ale czyni to z oddaniem i 
zaangaŜowaniem. Potrzeba więc aby mogli oni 

otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją 
pracę. Pozycja organisty jednak jest róŜna w 
róŜnych częściach naszego kraju, bo 
uwarunkowana zróŜnicowanym kontekstem 
kulturowo - politycznym. Wynika stąd, iŜ 
stworzenie jednego wzorca dla muzyki 
kościelnej jest moŜliwe przede wszystkim               
w obszarze wytyczania ogólnych ram 
edukacyjnych. RóŜnice zachodzące pomiędzy 
muzyką, śpiewem poszczególnych wspólnot 
moŜe być rozeznane w kategoriach  bogactwa. 
Podstawowym załoŜeniem wynikającym z troski 
o poziom muzyki w Kościele jest kształcenie 
muzyka profesjonalisty. Ów profesjonalizm 
wyraŜa się równieŜ w umiejętności rozeznania, 
co z zachowanej odrębności muzyki w danej 
wspólnocie jest dobre, wartościowe, a co 
powinno zostać wyeliminowane. W wielości tkwi 
bogactwo muzyki kościelnej.  
 Coraz lepiej rozumiemy rolę muzyka 
kościelnego. Coraz lepiej rozumiemy, Ŝe 
muzyka jest nieodłączna częścią liturgii i musi 
odpowiadać powadze czynności liturgicznych. 
Bardzo waŜnym punktem wystąpienia było 
zwrócenie uwagi na relację organisty i księdza, 
duszpasterza danej wspólnoty. Dla poziomu 
muzyki duŜe znaczenie ma świadomość 
duchowieństwa, które rozumie miejsce muzyki 
w liturgii i nie traktuje jej jako zbędnego 
dodatku, ale uznaje ją za integralną część 
liturgii.  
PoniewaŜ współcześnie bardzo atakuje się 
wartości i chętnie się z nich rezygnuje, 
dlatego teŜ Kościół moŜe być miejscem 
doświadczenia kultury, miejscem uczestnictwa 
w niej. Kościół nie tylko moŜe, ale powinien 
wykorzystywać swoje bycie do szerzenia 
kultury, udostępniania jej coraz szerszym 
kręgom. Muzyka przekazuje wartości, zdolna 
jest teŜ podnosić człowieka na wyŜszy poziom. 
By jak najpełniej wypełniała te zadania 
potrzebuje ogromnego wysiłku tych, którzy 
bezpośrednio wpływają na podnoszenie jej 
poziomu. Poziom muzyki stale się podnosi,                 
a pozycja organisty umacnia się.  

 

♪ 
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KONKURS ZZA BIURKA 
 
s. Teresa Pawlak 
ASM, Kraków 
 

„ Pamiętajcie, Ŝe zdobywacie /nagrody/ kaŜdego dnia. Bo przecieŜ najwaŜniejsze nie jest kto  jest pierwszy 
na podium, ale ile pracy włoŜył i jak bardzo się w nią zaangaŜował. 

Wy wiecie co to znaczy być pracowitym. Co to znaczy nieustannie szlifować ów diament, jakim jest Wasz 
talent muzyczny. /…/ 

Nie zatrzymujcie się w miejscu, zawsze dąŜcie do tego, co w górze. 
Niech  Was pociąga to co doskonałe. Nie ustawajcie w drodze.” 

 
( Fragment listu  Ks .Kard. Stanisława Dziwisza 
do uczestników Konkursu Młodych Organistów) 

 

 
W ramach IV Dni Muzyki Kościelnej                  
w Archidiecezji Krakowskiej miał miejsce – 
jak wszyscy wiemy - I KONKURS MŁODYCH 
ORGANISTÓW. 
Zacne Jury w składzie: prof. Józef Serafin, 
prof. ElŜbieta Karolak, prof. Jarosław 
Malanowicz, dr Mieczysław Tuleja oraz dr 
Marek Wolak, słuchało i oceniało 30 młodych 
organistów z całej Polski. Reprezentowali oni 
wysoki poziom gry oraz wraŜliwości muzycznej. 
Laureatem został, startujący z pozycji 12. 
Daniel Nowak z Gliwic. Na uznanie i gratulacje 
zasługują według mnie wszyscy uczestnicy,,, bo 
jak czytamy „ najwaŜniejsze nie jest kto jest 
pierwszy na podium…”, choć z pewnością kaŜdy 
biorący udział w przesłuchaniach chciał 
wygrać. 
Dla naszej szkoły całe to wydarzenie było                
o tyle waŜne, Ŝe uczestniczyli w konkursie 
dwaj uczniowie ASM II st. (Jakub 
Jastrzębski i Łukasz Sandera) oraz  pierwszy 
z etapów konkursu miał miejsce w naszej „51”. 
JuŜ w czwartek przed konkursem „ młodzi 
organiści” testowali „udoskonalony” instru-
ment, ćwiczyli … no i chyba klimatyzowali się   
w Krakowie …. Bo niektórzy wstawali o trzeciej 

nad ranem, by dotrzeć na czas do naszej 
szkoły (ale czego się nie robi dla sztuki). 
Mniej, czy bardziej angaŜowaliśmy się (my tzn. 
uczniowie ASM) w róŜne przedsięwzięcia 
związane z Dniami Muzyki Kościelnej. Było               
i sympozjum, i koncerty, i próby chóru, i dzień 
skupienia dla organistów ,i wreszcie konkurs.  
A w związku z nim. Jedni byli konferansjerami 
(Renata, Grzegorz i Piotr), inni „pilnowali” Sali 
(Lucyna, Mateusz, Tomasz), od nagrań był 
Wiktor, a ja razem z Teresą, Maciejem                    
i Wojciechem (przy okazji dzięki za miłe 
towarzystwo) naleŜałam do grupy „biurkowej”. 
Chcę się tutaj podzielić krótką refleksją                  
i moimi spostrzeŜeniami dotyczącymi właśnie 
„mojego punktu widzenia konkursu”. 

 
Najkrócej mówiąc młodzi organiści to 
niezmiernie sympatyczni ludzie i cieszyłam się, 
Ŝe mogłam ich poznać. RównieŜ poszczególni 
nauczyciele, profesorowie, opiekunowie czy 
rejestratorzy „nastrajali” pozytywnie. 
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Z mojego „punktu obserwacyjnego” moŜna było 
zobaczyć radosne przywitania, tysiące miłych                  
i Ŝyczliwych gestów, słów i spotkań. 
Prawdziwe teŜ okazało się znane stwierdzenie, 
Ŝe stół łączy ludzi. Bufet, a raczej stoliki obok 
stały się miejscem bardzo towarzyskim                   
i ciepłym ( zresztą jak zawsze). Przynajmniej 
na dole nie wyczuwało się niezdrowej 
konkurencji, zarzucanej nieraz muzykom, czy 
„wyścigu szczurów” - mówiąc nieładnie. 
Szkoda tylko, Ŝe nie wszyscy mogli wygrać … 
ale konkurs, to konkurs. 
Wiadomo, nie brakowało teŜ sytuacji 
stresowych, czy nieprzewidzianych. 

Okazało się np. Ŝe zakorkowana Nowa Huta 
moŜe mieć wpływ na muzyczne przedsięwzięcia 
Prokocimia, a jedna „świetlówka” poruszyć 
kilkanaście osób…. 
Mogę jednak śmiało powiedzieć, Ŝe I Konkurs 
Młodych Organistów moŜna uznać za dobrą                
i udaną inicjatywę …. Czekamy na drugi!     ☺ 
 
Gratulacje dla UCZESTNIKÓW oraz 
ORGANIZATORÓW i …. 

................ ” Nie ustawajcie w drodze! ” 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokoju, miłości oraz wszelkiego dobra 
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

życzy miłym Czytelnikom 
Redakcja 

 
 
 
 

Vox Humana 
czasopismo Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego – nr 41/ 2007 

ul. Prosta 35 A, Kraków 30- 814, tel. 12/658 76 66 
szkola.organistowska@diecezja.krakow.pl 

Redakcja: s. Teresa Pawlak, Teresa Szewczyk, Maciej Kramarski, Przemysław Lis, Wiktor Kuna

 



 23 

 
 


