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Drodzy Duszpasterze i Organiści! 

 
Bardzo dziękujemy za udział w kolejnym Seminarium Organowym, które 

odbyło się 25 listopada 2017 r. 

Przed nami nowy rok duszpasterski, który będziemy przeżywać pod hasłem: 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Także w tym roku będzie nam towarzyszył 
św. Stanisław Kostka, którego 450 rocznicę śmierci będziemy obchodzić w 2018 r. W 
tym roku duszpasterskim będziemy prezentować repertuar pieśni związanych 
zarówno z Duchem Świętym jak i św. Stanisławem Kostką. 

W bieżących Materiałach formacyjnych został zamieszczony zgodnie z 
zapowiedzią artykuł dotyczący registracji organów autorstwa D. Skowrońskiego. 
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Registracja organów podczas prowadzenia śpiewu zgromadzenia wiernych 

cz. III 

 

Podstawową formą urozmaicania akompaniamentu liturgicznego jest zmiana registracji w 

każdej ze zwrotek. Jest to prosty zabieg, dzięki któremu małym wysiłkiem osiągnąć można bardzo 

duże efekty kolorystyczne. Gdy zmianom registracji towarzyszyć będzie także zmiana faktury, a 

czasami także i stylu, to wartość artystyczna wykonywanego akompaniamentu bez wątpienia 

wzrośnie. Istotną kwestią jest także kolejność dodawania głosów i ich kombinacje. Bardzo ważne 

jest, aby dostosować wolumen brzmienia organów do ilości wiernych znajdujących się w 

świątyni. Zagadnienie to zostanie przedstawione na podstawie instrumentu zbudowanego w 

stylistyce romantycznej z Kościoła św. Floriana w Koprzywnicy (koło Tarnobrzega)1. 

 

DYSPOZYCJA ORGANÓW 

 
Manuał I 
Bourdon 16' 
Pryncypał 8'  
Viola de Gamba 
8'  
Gemshorn 8' 
Sonor Clarnet 8' 
Oktawa 4'  
Fugara 4'  
Mikstura 3 ch 
 

Manuał II 
Koncert Flet 8' 
Salicional 8'  
Aeolina 8'  
Vox celestis 8' 
Flet dolce 4' 

Pedał 
Subbas 16' 
Violonbas 16'  
Cello 8' 

Pomoce: 
Manuał II do I 
Super M I 
Subokt M II  
Ped M/I 
Ped M/II  
Superokt. Pedał 
 

 

Warto zwrócić uwagę, że tego typu organy w głównej mierze zbudowane są z głosów 

ośmiostopowych, a w następnej kolejności czterostopowych. W największym uproszczeniu w ten 

sposób można scharakteryzować istotę instrumentu romantycznego. Nie wszystkie zasady 

registracji, które sprawdzą się na tego typu instrumencie będą mogły być wykorzystane w 

organach zbudowanych w innej stylistyce. 

Poniższe propozycje registracji służą do grania w układzie 3+P (trzy górne głosy z 

harmonizacji grane na manuale, a najniższy na pedale). Oczywiście odrębnym zagadnieniem 

pozostaje registracja organów podczas wydzielania głosu solowego. Z racji tego, że jest to 

                                                            
1 Zob.: http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=560 (data dostępu: 4 października 2017 r.) 

  



bardziej złożone zagadnienie, problematyka ta zostanie celowo pominięta. Znajdujący się w 

powyższym instrumencie głos „Sonor Clarnet” jest głosem przeznaczonym do grania partii 

solowych, dlatego też nie został uwzględniony w przykładach registracji. 

Podane zestawy są jedynie propozycjami. Oznacza to, że znaleźć można jeszcze kilka innych 

rozwiązań doboru głosów, które nadawać się będą do prowadzenia śpiewu wiernych za pomocą 

organów. 

 

Mała ilość wiernych: 

Przykład 1) MI: Pryncypał 8’; MII/I; MII: Koncert Flet 8’; Salicional 8’; Flet dolce 4’; Pedał: 

Subbas 16’; Ped/MI 

 

Przykład 2) MI: Viola de Gamba 8’, Gemshorn 8’, Oktawa 4’; MII/I; MII: Koncert Flet 8’; 

Salicional 8’; Aeolina 8’; Pedał: Subbas 16’; Ped/MI; Ped/MII 

 

Średnia ilość wiernych: 

Przykład 3) MI: Pryncypał 8’; Viola de Gamba 8’; Gemshorn 8’; Fugara 4’; MII/I; MII: Koncert 

Flet 8’; Salicional 8’; Aeolina 8; Flet dolce 4’; Pedał: Subbas 16’; Violonbas 16'; Ped/MI 

 

Przykład 4) MI: Pryncypał 8’; Viola de Gamba 8’; Gemshorn 8’; Super MI; MII/I; MII: Koncert 

Flet 8’; Salicional 8’; Flet dolce 4’; Pedał: Subbas 16’; Violonbas 16’; Ped/MI 

 

Duża ilość wiernych: 

Przykład 5) MI: Pryncypał 8’; Viola de Gamba 8’; Gemshorn 8’; Oktawa 4’; Fugara 4’; MII/I; 

MII: Koncert Flet 8’; Salicional 8’; Aeolina 8’; Flet dolce 4’; Pedał: Subbas 16’; Violonbas 16’; 

Ped/MI; Ped/MII 

 

Bardzo duża ilość wiernych: 

Przykład 6) MI: Bourdon 16’; Pryncypał 8’; Viola de Gamba 8’; Oktawa 4’; Fugara 4’; MII/I; 

Super MI; MII: : Koncert Flet 8’; Salicional 8’; Flet dolce 4’; Pedał: Subbas 16’; Violonbas 16’; 

Cello 8’; Ped/MI; Ped/MII 

 



Przykład 7) MI: Bourdon 16’; Pryncypał 8’; Viola de Gamba 8’; Oktawa 4’; Fugara 4’; Mixtura 3 

ch.; MII/I; MII: : Koncert Flet 8’; Salicional 8’; Flet dolce 4’; Pedał: Subbas 16’; Violonbas 16’; 

Cello 8’; Ped/MI; Ped/MII 

 

Warto zwrócić uwagę, że w przykładach nr 6 i 7 z zestawu głosów został pominięty 

„Gemshorn” oraz „Aeolina”. Jest to działanie celowe. Podczas używania większej liczby głosów 

naturalnym zjawiskiem jest to, że organy potrzebują więcej powietrza, ponieważ każda z 

grających piszczałek z każdego włączonego registru musi zostać wypełniona powietrzem pod 

ciśnieniem. Oczywistym jest, że bez względu na ilość włączonych głosów i wykorzystywanej 

faktury (pominąć należy oczywiście ekstremalne przypadki wciskania kilkudziesięciu klawiszy 

naraz) nie powinny być słyszalne żadne zachwiania ciśnienia w brzmieniu organów. Dysponując 

instrumentem o nie do końca wystarczającym lub nieszczelnym systemie powietrznym podczas 

grania z wykorzystaniem większości głosów danego instrumentu zaobserwować można spadek 

stroju organów. Pewnego rodzaju rozwiązaniem, dzięki któremu można uzyskać mniejsze zużycie 

powietrza przy prawie niezauważalnej zmianie barwy instrumentu, jest wyłączenie pojedynczych 

ośmiostopowych głosów fletowych, bądź smyczkujących. Oczywistym jest, że dla każdego 

instrumentu znaleźć trzeba indywidualną metodę, która w najmniejszy sposób wpłynie na 

oczekiwane walory brzmieniowe. 

W powyższym przykładowym instrumencie, jak i w wielu innych organach, można szukać 

różnych odcieni i natężenia barwy. Efekt końcowy zależy od osoby grającej. W podanych wyżej 

sugestiach registracyjnych można dostrzec, że zmiany wolumenu brzmienia organów oraz ich 

barwy osiągane są niewielkimi środkami. Często dodanie jednego/dwóch głosów wpływa na nie 

w znaczny sposób. 

Przy obserwacji powyższych propozycji registracji należy zwrócić uwagę na to, że: 

 W każdej z powyżej podanych propozycji w manuale podany został głos pryncypałowy 

ośmio- i czterostopowy, tylko ośmiostopowy, lub tylko czterostopowy. Używanie głosu 

pryncypałowego do akompaniowania jest czynnością obligatoryjną, gdyż praktycznie tylko 

wtedy można uzyskać minimalny wolumen konieczny do prowadzenia śpiewu za pomocą 

organów. 

 W każdym z zestawów pojawia się głos czterostopowy (choćby fletowy), co nadaje 

minimum przejrzystości akompaniamentu, do którego należy dążyć nawet przy małej ilości 

wiernych. 



 Przy registrowaniu instrumentu romantycznego warto zwrócić uwagę na mocno intonowane 

głosy smyczkujące (np. Gamba). Głosy takie są bardzo bogate w alikwoty, dzięki czemu 

ich użycie nadaje akompaniamentowi większej klarowności i przejrzystości. 

 Grając najniższy głos harmonizacji (bas) na pedale należy używać nie tylko głosów 

klawiatury pedałowej, ale także głosów należących do manuałów, poprzez zastosowanie 

odpowiednich połączeń (poza nielicznymi wyjątkami), co podkreśli linię melodyczną głosu 

basowego, którego rola 

w akompaniamencie liturgicznym jest niezwykle istotna. 

 Używanie wyłącznie głosów fletowych, bądź smyczkujących do akompaniamentu 

śpiewowi wiernych jest nieodpowiednią praktyką – nawet 

w przypadku małej ilości osób biorących udział w śpiewie akompaniament wykonywany na 

takiej registracji jest zbyt mało wyrazisty, przez co traci swoją funkcjonalność. Registrację 

wykorzystującą same łagodne brzmienia fletowe (oraz/bądź smyczkujące) zastosować 

można do akompaniowania śpiewów, które wykonywane są w sposób solowy przez 

kantora, bądź chór. 

 Przy registrowaniu organów do akompaniamentu nie używamy głosów, których działanie 

opiera się na dudnieniach akustycznych np. Vox coelestis lub Unda maris. Ich strój z natury 

lekko odstaje od pozostałych głosów  

w organach, dlatego też włączenie ich do registracji akompaniamentu może spowodować 

efekt fałszu, czy rozstrojenia. 

 

Są to zdaniem autora warunki konieczne do uzyskania odpowiedniego kształtu akompaniamentu 

liturgicznego. Przestrzeganie powyższych zasad może w znacznym stopniu wpłynąć na poprawę 

jakości wykonywanego akompaniamentu liturgicznego. Wiele z podanych reguł zostało 

poddanych przez autora celowemu uproszczeniu, w celu osiągnięcia jak największej jasności 

przekazu. 

 

 


