
Organy – król instrumentów
BUDOWA, HISTORIA, CIEKAWOSTKI…



Organy piszczałkowe

Organy piszczałkowe 

są nieporównywalne z żadnym innym 

instrumentem muzycznym 

– pod względem rozmiarów 

przestrzennych, liczby źródeł fal 

dźwiękowych, sumarycznej mocy 

emitowanej do otoczenia, dynamiki 

i bardzo często różnorodności barw 

i możliwości kolorystycznych, 

a także pod względem złożoności 

konstrukcyjnej. 
Organy piszczałkowe



Budowa organów
• Klawiatura ręczna (manuał) –

najczęściej 3 lub 4

• Klawiatura nożna (pedał)

• Piszczałki 

• Stół gry - element organów 
w którym umieszczone są przyrządy 

(przełączniki, klawiatury – ręczne 
i nożne) pozwalające na grę na 

instrumencie

• Mechanizm napędu powietrza 
(miechy)

• Mechanizm rozpędu powietrza 
(wiatrownica)

• Połączenie piszczałek 
i klawiszy (traktura) 

• Szafa organowa – drewniana 
obudowa instrumentu

Stół gry organów w Bristolu, Anglia

Stół gry organów w Bristolu, Anglia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bristol


Historia instrumentu

Starożytność
Pierwowzorem organów były starożytne małe instrumenty dęte, takie jak fletnia Pana i dudy. 

W wyniku zastąpienia ludzkiego zadęcia systemem hydraulicznym oraz zastosowania wentyli 

otwierających dopływ powietrza do konkretnych piszczałek powstał pierwszy instrument typu 

organowego – tak zwane organy wodne – datowane na III wiek p.n.e. Ich konstruktorem 

był aleksandryjski mechanik i matematyk Ktesibios. Jego instrument nazwano właśnie organami 

hydraulicznymi – wodnymi, bowiem ciśnienie powietrza było w nich regulowane za pomocą 

zbiornika z wodą. Były one powszechnie stosowane w starożytnym Rzymie i odznaczały się 

donośnym dźwiękiem. Używano ich w cyrkach, amfiteatrach i w czasie procesji. Ich wygląd znamy 

dzięki antycznym mozaikom, obrazom, przekazom literackim i znalezionym fragmentom, 

ale szczegóły techniczne budowy znane są tylko w ogólnym zarysie.

W bliżej nieokreślonym czasie hydrauliczny mechanizm sprężania powietrza zastąpiono 

skórzanymi miechami. Znamy datę pierwszego przedstawienia takich organów na obelisku 

wzniesionym za panowania bizantyńskiego cesarza Teodozjusza I Wielkiego – jest to rok 393 n.e.



Organy wodne na rycinie z Psałterza Utrechckiego



Wczesne średniowiecze

 W pierwszych wiekach swego istnienia organy były instrumentem wyłącznie świeckim. 

Kościół, w obawie przed przeniknięciem elementów kultury pogańskiej do liturgii, 

wykluczał ich udział w muzyce kościelnej. Dopiero papież Witalian dekretem z 666 

oficjalnie wprowadził do liturgii organy do świątyń Kościoła łacińskiego. 

W Europie organy zbliżone do instrumentów znanych nam współcześnie 

budowane były od V wieku. 

 Powstawały coraz większe instrumenty, a szczytowym osiągnięciem ówczesnego 

budownictwa organowego były dwumanuałowe organy 

benedyktyńskiego opactwa Winchester, wzniesione w 980. 

Do obsługi wymagały one dwóch organistów oraz siedemdziesięciu kalikantów. 



Miech organowy 

Z czasem mechanizm 

hydrauliczny zastąpiono 

skórzanymi miechami 

sprężającymi powietrze, 

dlatego też dziś organy 

takie nazywa się 

pneumatycznymi.



Odwzorowanie organów pneumatycznych 

na cokole obelisku Teodozjusza.



Pełne i późne średniowiecze

Dalszy rozwój

 W czasie średniowiecza następował 
ciągły rozwój budownictwa organowego. 
Zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania 

techniczne i modyfikowano stare. 
W celu usprawnienia gry wymyślono 

klawisze obsługujące wcześniej 
stosowane zasuwy tonowe. Były one 

jednak bardzo duże 
i umożliwiały grę jedynie pięściami 

lub łokciami, wobec tego jeden organista 
mógł wykonywać na takich organach 

tylko muzykę dwugłosową.

Klawiatury organowe - manuały





Rejestry

W XIII w. zaczęto wprowadzać podział na rejestry, a na rycinach z XIV w. 

można zobaczyć klawiatury z podziałem na klawisze jasne i ciemne. 

W tym samym wieku pojawia się klawiatura nożna, czyli pedał. 

W wieku XV wprowadzono wydajniejsze miechy kowalskie. W tym samym czasie 

udoskonalono budowę wiatrownicy, wprowadzając przyrząd umożliwiający 

otwieranie bądź zamykanie dopływu powietrza do piszczałek konkretnego głosu. 

Spowodowane to było pojawieniem się kontrastujących z neutralnym brzmieniem  

głosów imitujących różne instrumenty – głosy te chciano 

wykorzystywać solowo.



Piszczałki organowe

Piszczałka jest podstawowym źródłem dźwięku 

w organach. W większych instrumentach oprócz 

tradycyjnego wykorzystania piszczałek, 

które pogrupowane są w głosy (rejestry) 

spotyka się również piszczałki służące 

do wytwarzania tzw. efektów specjalnych, 

np. kukułka. Oprócz piszczałek spotyka się 

również inne urządzenia generujące dźwięk; 

zwłaszcza w organach o dużych rozmiarach 

mogą występować np. elementy perkusyjne 

(dzwony, dzwonki, ksylofony itd.)



Rodzaje piszczałek



Dalszy rozwój na przestrzeni wieków

Niezaprzeczalnie  technika budowy organów swój znaczny rozwój zanotowała 

w wieku XIV, XV i XVI. Wtedy między innymi powstały organy 

kościelne wyposażone w dwie klawiatury ręczne (manuały) 

i klawiaturę nożną (pedał), a części instrumentu zaczęto umiejscawiać w tzw. 

szafie organowej. W XIX wieku do ich budowy wprowadzono kolejne ważne 

udoskonalenia – usprawniono między innymi mechanizm powietrzny 

i sposób operowania manuałami. W tym okresie organy zaczęły „wychodzić” 

z kościołów, stając się ponownie instrumentem wykorzystywanym w aulach 

koncertowych czy w teatrze.



Zarówno piszczałki, jak i większość innych części ukryte jest w specjalnej 

obudowie, czyli szafie organowej, której widoczna oraz najozdobniejsza część 

nazywana jest prospektem. Szafa jest także rezonatorem akustycznym 

i pełni również funkcję ochronną. 

Prospekt organowy katedry w Kamieniu Pomorskim Prospekt organowy w kościele w Ścinawce Średniej



Ciekawostki

➢ Kiedy organista naciska klawisze organów, otwiera dopływ powietrza do odpowiadającej danemu 
klawiszowi piszczałki, dzięki czemu wydobywa z instrumentu najróżniejsze dźwięki. 

Wydaje się to proste, ale organy są najbardziej skomplikowanym i rozbudowanym instrumentem 
muzycznym, nazywanym ich „królem”.

➢ Każde organy są unikatowym instrumentem, budowanym na zamówienie, według określonych potrzeb 
zamawiającego, w zależności od miejsca, w którym mają być używane oraz… 

od wysokości budżetu, jakim zamawiający dysponuje.

➢ Największe organy koncertowe na świecie, zbudowane w Atlantic City Convention Hall w USA, 
mają 7 klawiatur, 32 000 piszczałek, a ich pedał produkuje w najniższej oktawie infradźwięki 

(niesłyszalne dla człowieka). 
Największa piszczałka ma prawie 10 metrów długości, a najmniejsza ok. 2,5 centymetra.



Stół gry największych organów na świecie w Atlantic City – Rekord Guinnessa



➢ Szczyt budownictwa organowego nastąpił w okresie baroku, kiedy to działali 

wybitni organmistrzowie, jak np. niemiecka rodzina Silbermannów. 

Wtedy też działali wybitni kompozytorzy muzyki organowej, 

jak Johann Pachelbel, czy Jan Sebastian Bach.

➢ Dziś także muzyka organowa dynamicznie się rozwija, a na koncertach organowych 

grywa się zarówno dzieła wielkich kompozytorów przeszłości,

jak i utwory współczesne.

➢ Największe organy w Polsce, aktualnie znajdują się w Archikatedrze 

św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.



➢ Kalikant, kalikancista (łac. calcare – deptać) 

– osoba wprawiająca w ruch miechy w organach piszczałkowych.

Kalikowanie polegało na wprawianiu nogami w ruch pedałów dźwigniowych,

które poprzez urządzenia pośrednie, najczęściej mniejsze miechy, dostarczało 

ciśnienia do głównego miecha. Dziś kalikanta zastępuje pompa elektryczna.

Podwójny nożny mechanizm pompujący 

ze wskaźnikiem poziomu powietrza
Dmuchawa organowa z silnikiem elektrycznym

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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