PL ISSN 0027-5344, Muzyka 2001, 4

Krzysztof Rottermund
Berlin-Szczecin

TEOFIL"'"KOTYKlEWICZ POLSKI BUDOWNICZY
FISHARMONII W WIEDNIU*

Profesorowi dr. hab. Jerzemu Golosowi
w 70, rocznicy urodzin

Budowniczowie instrumentów muzycznych wówczas wzbudzaj'l: zaintereso
wanie muzykologów, gdy S'l najwybitniejszymi mistrzami instrumentarskiego
kunsztu minionych wieków. A przecid: i w nowszych czasacQ nie brak bylo "''Y
bitnych jednostek, które ze wzglçdu na swoje osi'lgniçcia w uprawianym rzemio
sle niewqtpliwie zaslugujq na wiçkszq uwagç. Jcdnym z takich zapomnianych in
strumentarzy byl Teofil Kotykiewicz (1849-1920), znakomity budowniczy fishar
monii, ambasador polskiego instrumentarstwa w swiccie, a takze zasluzony dzia
lacz polonijny. Jego aktywnosé zawodowa przypadla na okres rozkwitu fishar
monii - instrumentu bardzo cickawego, dzis jcdnak prawie calkowicie zapo
mnianego i niedocenianego, a który przecid w swoim czasie wzbudzal zaintere
sowanie nawet wybitniejszych kompozytorów.
Postaé Teofila Kotykiewicza me znalazla niestety w literaturze instrumento
logicznej naleinego jej miejsca. Jcrzy Gatos w swojej monografii 1 ze zrozumia
lych wzglçdów zaledwie
stronç poswiçcil fisharmonii, wymieniaj'l:c jeden
raz nazwisko Kotykiewicza. Autor pisze:
"Brak polskich opracowan tego zagadnienia [fisharmonii - przyp. K.R] powoduje, ze nie wiemy
dokladnie, ile i jakie firmy krajowe produkowaly te instrumenty. Pod koniec XIX wieku instrumen
ty wysokiej
wyrabia! [...l organmistrz lwowski Sliwiriski oraz Kotykiewicz"2

" ATlykul niniejszy stanowi zmienionq i znacznie rozszerzonq wersjç referatu wygtoszonego
w dniu 3 grudnia 1996 r. w Akaderriii<Yluzycznej w Katowicach podczas
naukowej "Fisharmo.
nia mlodsza sioslra organów",
•
1
Golos: Polskie organy i muzyka organowa. Warszawa 1972 Wydawnictwo Pi\X,
2 Jw.,
83,
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Alfred Berner w hasIc encyklopedycznym lIarmoniunz 3 wsród najlepszych
firm produkujqcych fisharmonie wymienia Kotykiewicza, podajqc jednak biçd
nie, ze to on byt zaloZycielem firmy w Wiedniu, oraz germanizuj,!:c pisowniy je
go imienia 4• Szkoda, ze ten sam autor, opracowuj,!c podobne hasto do encyklo
pedii Grove'a, nie wymienil jul:
Kotykiewicza nie uwzglçdnH tak
ze Anthony C. Baines w najnowszym wydaniu tej encyklopedii5 • Nie zrobil tego
takZe J~n Grossbach, autor hasta lIannonium w nowym wydaniu eneyklopedii
lv1GG6. Barbara Owen, autorka
hasta 0 fisharmonii w encyklopedii
Grove'a dotyczqcej instrumentów, nie wspomina niestety Kotykiewicza, mimo
ze omawia np. prolongement, który Kotykiewicz znacznie udoskonaliF. Nato
miast Arthur WJ.G. Ord-Hume w swojej monografii fisharmonii 8 Teofila Koty
kiewicza wymienil w rejestrze budowniczych 9• Podobnie Rudolf Hopfner, w re
jestrze wiedenskich budowniczych instrumentów muzycznych w 1. 1766-1900,
uwzglydnil firmy Kotykiewicza, podajqc jednak ogólnikowe dane 10 • Rzecz zna
mienna, iz zaden z tych autorów nie napisal, ze Kotykiewicz byl Polakiem. Arty
kul Krzysztofa Rottermunda w "Ruchu Muzycznym" stanowil chyba, jak dotqd,
najszersze opracowanie i omówienie budowanych
Kotykiewicza fisharmo
niF c. Postaé ta jednak zasluguje niewqtpliwie na
dokladniejsze potrakto
wanie i popularyzacjç, zwtaszcza w Polsce. W artykule niniejszym starano siç ze
braé jak najwiçcej informacji dotyczqcych samego
jego tlrmy, jak
równiei budowanych przez niego fisharmonii. Wykorzystano przy tym zródla
drukowane zarówno polsko-, jak i niemieckojçzyczne, a takZe zabytkowe fishar
monie zarejestrowane w Osrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie 12 •
Teofil Kotykiewicz urodzit si y w roku 1849 13 •
matzenstwo z córk,!: Pe
tera Titza (UI'. 1823 r. w Rokitnitz - Roktynice w Czechach, zm. 61utego 1873 r.
MGG. T. V Kassei, Base! 1956 szp. 1707.
, Na wszystkich reklamach zamieszczanych w niemieckajçzycznych \\ydawnictwach i prasie Ka
tykiewicz podawal wyl,!cznie polsk" pisowniç imienia TeofiI.
5 NGD. London 1980!. VIII s. 169-175, wyd. nowe London. New York 2001 t. XXI s. 64-71.
ij lv/GG. Sachteil. T. IV Kassei 1996 s. 210-22Î.
7 Barbara Owen: [haslo] Reed organ. W: The Ncw Grove Die/ionary
lnstruments. T 111
London 1984 s. 219-226.
'Arthur W J.G. Ord-Hume: Hannonium, the Hlstory aftIIe Reed Organ and lts Makers. London 1986.
>Autor wymienia tez Alojzego Koniecznego z Przemysla, Józefa
z Bendzina oraz
uua"',!'!"'''IbV W Londynie M.A. Witkowskiego.
10 Rudolf Hopfner: Wiener lnstrumentenmacher 1766-1900. Adressenverzeiehnis und Bibliogra
phie. Tutzing 1999 s. 276.
11
Rottermund: Fishmmonie koncertowe Teofila Kotykiewieza. "Ruch
XL
1996 nr 3 s, 35-37.
12 Za udzielcnie cennych wskazówek bibliograficznych chcialbym w-+ym miejscu serdecznie
7i"lrm,,,,,jo prof. dL hab. Jerzemu Golosowi, dL hab. Benjaminowi Voglowi oraz mgr. MaClelOWl
Babnisowi. Osobne podziçkowania kieruj<; do Osrodka Dokumentacji Zabytków, z
mgr. Boleslawem Bielawskim, a takze do mgr. inz. Janusza Musialika za udostçpnienie kart ewiden
instrumentów Kotykiewicza.
Arthur WJ.G. Ord-Hume: op. ei!., s. 156.
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w Wiedniu), organmistrza i budo'N'11iezego fisharmonii w Wiedniu (uezen prawdo
podobnie Jakoba Deutsehmanna, którego zaklad przejql po smierci pryncypala),
zosta1 wspólwlascieielem firmy, któq z kolei po smierci Titza w 1873 r. prowadzi
ia wdowa po nim, Anastazja 14• W 1878 r. Kotykiewicz przejql ealkowicie firmç15,
zaloionq przez tescia w Wiedniu w
roku. Prawdopodobnie jui wezesniej
wspólpraeowal z Titzem, byé moze byl tei jego uezniem. Siedziba wytwórni wraz
ze skladem instrumentów mieseila siç przy Straussengasse 18. W nazwie firmy wy
stçpowaly okreSlenia "eesarsko-królewsko-nadworna". Kotykiewiez nie ograniczal
siç tylko do budO\vy fisharmonii, prawdopodobnie budowal tez male organy, byl
takie"àktywny we wladzaeh róZnego rodzaju stowarzyszen budowniczyeh instru
mentów, wspierai kompozytorów tworzqcyeh na fisharmoniç itp. Warto wymienié
przyklady tego typu dzialalnosei. W 1893 r. Kotykiewicz byl zastçpcq ezlonka za
rzqdu Genossensehaft der Clavier- und Orgelbauer Wiens 16, w 1900 r. ezlonkiem
jednej z komisji tej organizacji, a takie zastçpq prezesa i skarbnikiem zalozonej
w 1893 r. dwuletniej Faehliehe Fortbildung-Sehule 17. Zródla z L 1909-12 odnoto
wujq go w dalszym eiqgu we wladzaeh 'wyiej wymienionej spóldzielni, w 1912 r. do
datkowo jako zaprzysiçzonego sqdowego rzeezoznawcç w zakresie organów i fis
harmonii 18 • W roku 1894 z jego inicjatyw'j zostalo zalozone w Wiedniu stowarzy
szenie Verein der Harmonium-Musikfreunde, w roku 1902 zreorganizowane i da
lej prowadzone jui przez prof. Rudolpha Glieka19 .
Teofil Kotykiewiez byl tez aktywnym dzialaezem wiedenskiej Polonii. WIlpol.
XIX w. w stolk)' Austro-Wçgier dzialalo kilka polonijnych organizaeji: "Sila",
"Zgoda", pózniej "Strzeeha" i inne. Zalozone w 1878 r. Stowarzyszenie Polskie
"Zgoda" w roku 1892 podzielilo siç w wyniku wewnçtrznych konfliktów na Sto
warzyszenie Robotników Polskieh "Sila" oraz Polski Zwiqzek Towarzyski "Lut
nia".
"Lutni" zostal wlasnie Teofil Kotykiewicz, a jednym z ezlonków
honorowyeh znany poeta i publieysta, posel do Rady Panstwa w Wiedniu Kornel
Ujejski. "Lutnia" miala dwa chóry, mçski i mieszany, oraz amatorski zespól
teatralny. Kotykiewiez byl tez jednym z zaloZycieli i czlonkiem honorO\vym Sto
warzyszenia Polskiego "Strzecha" (póiniejsza nazwa Zwiqzek Polakóww Austrii
"Strzecha"), powstaiego z polqczenia stowarzyszenia "Zgoda" i wspomnianej
jui
. Organizacji tej udaio siç skupié najbardziej aktywnq ezçsé wieden
skiej Polonii (wraz z Kotykiewiezem) i prowadzié dzialalnosé oswiatowq, arty
stycznq i spoleezno-narodowq. Wieden byl w tym czasie terenem ozywionej
dzialalnosci nie tylko znanyeh polskieh polityków ezy Iudzi kultury i nauki
Zob.: Olgana Austriactl. Red. Rudolf Scholz. T. I Wien 1976 s. 32. 33.
Jw,
Pau! de Wit: Welt-Adre(3buch
Musikinstrumenlen-Industrie, Leipzig 1893 s. 121.
17 Paul de Wit: op. dt., Leipzig 1900 s. 180.
18 Paul de Wit: op. cit., Leipzig 1912 s. 374,
19 Willy Simon: Das Harmonium. Geschichte des Harmoniums. "Der Harmoniumfreund" 1929
15

nr 4 s. 49.
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(np. studiowal tu Józef Beck, pózniejszy minister spraw zagranicznych RP,
ksztalcil siy przyszly filozof Kazimierz Twardowski, proza ik i dramaturg Tadeusz
Rittner, wybitny fizyk Marian Smoluchowski i in.), ale takze zasluzonych pol
skich przemyslowców, rzemie§lników i kupców 20 . Grzegorz Smólski, dzialajqcyw
tym czasie dziennikarz pis al, ze polscy przemyslowcy posiadali wzorowo prowa
dzone zaklady, nie majqce w Wiedniu wiele konkurencji. Do takich nalezala we
dlug niego "fabryka harmonij" Kotykiewicza, "lejarnia artystyczna dia kruszców
Hernika", fabryka wyrobów ze srebra Jarosinskiego i wiele innych 21 .

1. Instrumenty Teofila Kotykiewicza na wystawie Internationale Ausstellung für Musik und
Thcaterwesen Vi Wiedniu w 1R92 roku..,Zeitschrift für Jnstrumentenbau" 1R92 nr 27 s. 4R7.

Od roku 1873, tzn. roku smierci swego tescia P~era Titza, Kotykiewicz byl
glównq osobq w firmie. Niewykluczone jednak, ze juz wczesniej zostal jej wspól.
wlascicielem lub nawet wlascicielem. W 1873 r. na Wystawie Swiatowej w Wied
niu firma otrzymala "medal postypU", w 1880 na Wystawie Przemyslowej
w Wiedniu dyplom honorowy, w 1881 w Egerze zioty medal, w 1882 w Trie§cie
dyplom honorowy, równiez podobny dypJom w Pradzc w roku 189122 ; w 1886 r.
Roman Taborski: Polacy w Wiednlu. Wroclaw, Warszawa, Kraków 1992 s. 62, 72, 73.
Grzegorz Smólski: Pamiq/ki polskie i Polacy w Wiedniu. W: Wiedol i fego okolice. Przewodnik.
Wieden J 886, nast'tpne wydania z lat 1889, 1891 do 1901.
22 Paul de Wit: op. CiL, Leipzig 1R93 s. 102, prospekt reklamovq.
20

21
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fisharmonie Kotykiewicza zostaly wyróZnione dyplomem honorowym na wysta
wie w Czerniowcach23 • W roku 1892 odbyla siç w Wiedniu Miçdzynarodowa
Wystawa Muzyki i Teatru (Internationale Ausstellung für Musik und Theater
wesen), na której Teofil Kotykiewicz wystawial szereg swoich instrumentów. Zo
stalo to odnotowane przez lipskie czasopismo "Zeitschrift für Instrumenten
bau", które opublikowafo nawet zdjçcie z instrumentami Kotykiewicza 24 (zob. iJ.
1 s. 50) Na wystawie tej równiei inny polski budowniczy instrumentów muzycz
nyeh, Franciszek Woroniecki z Przemysla, prezentowal swoje instrumenty-hy
brydy - polqczenie fortepianu z fisharmoni,!. W roku 1894 odbyla siç we Lwo
wie Powszechna Wystawa Krajowa poswiçcona w pierwszym rzçdzie w'Ytworom
polskiego przemyslu i rzemiosla. 0 wystawie tej pisano:
"W pawilonie przemyslo\vym na wprost wejscia gt6wnego, tuz poza pawilonem cesarskim,
miescil siç: dzial muzyczny przemyslowy, obejmuj,!cy fortepiany; pianina, harmonie, instrumenty
smyczkowe, d<;,te
;:Jochodz,!ce b,!di z fabryk krajowych (SHwiilski ze Lwowa, Drozdowski
z Krakowa i Îlmi),
polskich w Wiedniu (Kotykiewicz, Pokorny)"2'.

Na wystawie tej Kotykiewicz prezentowal nastçpujqce fisharmonie 26 :
1) z klawiatur,! Janko;
2) salonowq 3-g1osowq, 12-rejestrowq;
3)salonowq 6-g1osowq, ll-rejestrowq z dwoma manuafami i pedalem;
4) koncertowq 6-glosowq, 23-rejestrowq z perkusjq i prolongementem;
5) koncertowq wysokq, ozdobnq, z trzema manualami i pedalem.
Równiez i na tej wystawie Kotykiewicz otrzymal zloty medal za "harmonjç
o piltknych, charaktçrystycznych rejestrach"27.
Kotykiewicz budbwal fisharmonie 0 róznej wielkosci i róznym przeznaczeniu:
dla kosciolów, szkól, salonów i sal koncertow'Yeh. Wlasnie taka koncertowa fishar
monia Kotykiewicza zostala po raz pierwszy zaprezentowana w Wiedniu 3 grudnia
1884 r. w slynnej sali koncertowej Bösendorfera (Bösendorfer-Saal). Fisharmonia
mial az trzy manualy i klawiaturç noin,! maz wie1e rejestrów, kombinacji itp.; wy
dawala 824 rozmaite dZwiçki. Publiczna prezentacja instrumentu miala dowieSé
jego niezIiczonych mozliwosci wyrazowych i technicznych. W koncercie wziçli
udzial w'Ybitni ówczesni organisci, m.in. cesarsko-królewski nadworny organista
z Wiednia Rudolf Bibl, nadworny organista królewski z Hanoweru Josef Labor,

"Zeitschrift für Instrumentenbau" 1886 nr 3 s. 30.
"Zeitschrift für Instrumentenbau" 1892 nr 27 s. 487.
25 Powszechna Wystawa Krajowa 1884 r. i sily produkcyjne kraju. Lwów 1897 t. I zesz. 1., s. 105.
Powszechna
Krajowa we Lwowie 1894. Katalog oddzielny grupy XXVlllvfuzyka i Teatr.
Lwów 1894 s. 81.
"Czas" nr 226 z dnia 5 X 1894 s. 2.
2)

KRZYSZTOF ROTTERMUND

Carl
Emil Rotter, a takZe cesarsko-królewski wirtuoz gry na harfie Anton
Zamara. Wykonano m.in. Fug? a-molI Bacha, Hymn na fisharmoniy i harfy Schu
berta, Andante na fisharmoniy i fortepian Mendelssohna oraz - improwizowanq
przez Lustiga Fantazj? na rozmaite motywy i tematy, której eelem bylo maksy
malne ,-"ykorzystanie i zaprezentowanie walorów registraeyjno-wyrazmvych instru
rnentu. Koncert okazal siy wielkim sukcesem a bohaterem wieczoru byla fishar
monia Kotykiewicza. W recenzjach pisano 0 mistrzostwie Kotykiewieza i doskona
loscl instrumentu. Lipski "Zeitschrift für Instrumentenbau" donosil:
"Wir betraehten dieses neueSles Werk des Harmonium-Grossmeisters Oesterreich-Ungarns als
eines der vollkommendsten, welche wir bisher unter Zungen-Instrumenten
haben"28.

Budowniczemu Zyczono dalszych wspanialych sukcesów.
Zachycony niezvvykle pomyslnymi recenzjami i opiniami, Kotykiewicz zapre
zentowal dwa Iata póiniej nowy instrument wielkq fisharmoniy koncertow'l.
Miala ona trzy manualy 0 piyciooktawo,-"ym zakresie klawiatury, pedal (30 kla
wiszy), 41 rejestrów
graj'fcych), perkusjy, 4 l'fczniki, 2 diwignie kolanowe,
3 przyciski itp. Manua!y i klawiatura pedalowa mogly byé z sob'f dowolnie lqczo
ne, co umozliwialo dodatkowe efekty diwiykowe. N awet przy pO!qczeniu trzech
manualów
byia lekka i elastyczna. Bliskie wzajemne polozenie manualów
dawalo mozliwosé gry jedn'f rykq jednoczeSnie na dwóch klawiaturaeh. Glybo
kosé gry (zanurzenie klawiszy) w manuale pierwszym',vynosilo 9 mm, w pozosta
lych 8 mmo
powietrzny tworzyly eztery miechy oraz jeden duiy
micch wyrównuj'fcy rezerwuar. Poruszanie pedalami miechów nie wymagalo
wiç;kszej sily, a nawet
wl'fczeniu wszystkich rejestrów wystarczaly powolne
ruchy nogamL
miala takie dodatkow'f
przez
drugq osoby, w
koniecznosci gry na klawiaturze pedalowej
budo
wanych
tlsharmoniach Kotykiewicz stosowal juz silniki elektryczne).
Prawidlowosé funkcjonowania miechów pokaZ)l\val specjalny wskainik
zgyszczonego powietrza. Wymiary instrumentu byly nastypuj1fce: szerokosé 155 cm,
glybokosé 100 cm (wraz z lawkq i klawiatuI(f pedalow'f 150 cm), wysokosé az 295
cm. Nic dziwnego, ze
rozbudowany i VI'Yposazony instrument mógl wzbudzié
podziw nle tylko
sluchacza i melomana, ale i grona znawców 29 •
Wychodz'l,cy w L 1903-09 w Grazu miesiycznik poswlycony budownictwu or
ganów i fisharmonii "Zeitschrift für Orgel- Harmonium- und
prowadzil cos w rodzaju
rankingowej, ,-"ymieniaj'l,c kilka
kilkanaseie
firm z terenów
wedlug redakcji czasopisma godnych i zasluguj'l
cych na polecenie. Na liscie
prawie zawsze znajdowaia
firma
eza, cZlonka Verein Österreichisch-Ungarischer Orgelbaumeister.
UU/CIUJ,l!

18 "Zeitschrift für lnstrumentenbau" 1885 nr 10 s. 119-121: "To najnowsze dzido
mi
strza z Austro-Wçgier
za
z najdoskonalszych, jakie kiedykolwiek slyszelismy wsród
instrumentów leZ'vczl<o\'lNCll"
29 "Zeitschrift für Instrumentenbau" 1887 nr 13 s. 167-169.

I

TEOFIL KOTYKIEWICZ

Jak wiçkszosé budowniczych instrumentów muzycznych, Kotykiewicz zajmo
wal siç równiez handlem instrumentami (chyba tylko fisharmoniami, moze tez
pianinami i fortepianami), byé moze budowal teZ sporadycznie organy. Swiad
czyfoby 0 tym nastçpuj,!:ce ogloszenie prasowe z 1891 roku:
"Stanislaw Horszowski, ~klad lortep'lao,ow
austriaekiej fabryki Tcofila '~"'yn,'v'nv"u
[eea znakomite organy i harmonjum
Wiedniu, po cenaeh bezkonkureneyjnyeh. Dia niezamoznyeh parafij daje na raty. Celcm Ull1,Ml''r'-W
i;.osztów transportu wysprzedaje
harmonium i organy, które znajdowaly
na
siu budowlanego 10%
een bh,TW'?n'u,+,":lO

m~'I(Jf'Wl"7"

w: Paul de Wit:

h'lare/JDllcn der gesamtell Alusikinstru-

Z ogloszenÎa
w)'nika, ze i na tej
mógl Kotykiewicz prezento
waé swoje instrumenty. Zródla z pocz'!tku XX w. swiadcz,,!, ze Kotykiewicz
specjalizowal
wszystkim w wielkich fisharmoniach salonowych
("Grosse Salonwerke"), daj,,!c na nie piçcioletni'l: gwarancjç31. Z roku 1
3il
31

"Tygodnik Katolicki" nr 39 z dnia 30 IX 1891.
Paul de Wit: op. cit., Lcipzig 1903 s. lO8, prospekt
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pochodzi dokladny opis "Salon-Orgelharmonium" (salonowa fisharmonia or
ganowa), która oprócz typowych dIa fisharmonii glosów jyzyczkowych miala
równiez normalne piszczalki organowe - metalowe i drewniane 32 . Instrumen
ty te go rodzaju budowal Kotykiewicz jednak juz wczeSniej. Fisharmonia, 0
której mowa, byla wlasnosciq dI. Victora Seyberta z Wiednia, a zostala zbu
dowana i wyposazona w rejestry na specjalne zyczenie zamawiajqcego:
- manual I, 6 oktaw F-F, "okrqglc i peine glosy", perkusja i Prolongement-Au
tomat, 73 klawisze, kolor diwigni rejestrowych bialy;
- manual II, 6 oktaw F-F, glosy smyczkujqce, 73 klawisze, kolor diwigni reje
strowych czerwony;
- manual In, 5 oktaw C-C, 61 klawiszy, 4 glosy z piszczalek cynkowych, jeden
glos z piszczalek drewnianych (piszczalki otwarte), kolar diwigni rejestrowych
niebieski;
- pedal, 27 klawiszy C-D, 4 glosy, kolor diwigni rejestrowych zólty.
Kazdy z manualów mógl byé z sobq dowolnie polqczony, I i III mozna bylo do
datkowo polqczyé z pedaiem. Fisharmonia byla wyposazona w silnik elektryczny,
oprócz tego dwa "normalne" nozne pedaly. Odpowiednie rozwiqzanie techniczne
dotyczqce rozprowadzania zgyszczonego powietrza pozwalalo np. na jednoczesny
doplyw powietrza pod stalym cisnieniem do manualu III (piszczalki organowe) i
pedalu, podczas gdy glosy jyzyczkowe obu dolnych manualów mogly byé dowolnie
ksztaltowane dynamicznie w zaleznosci od sily naciskU obu pedalów miechowych.
Oba dolne manualy slillyly wiyc do gry ekspresyjnej, glosy ich mogly byé jednak
takZe zaopatrywane w powietrze 0 stalym cisnieniu poprzez miechy poruszane sil
nikiem. Fisharmonia wydawala 1325 diwiyków, a jej v.'Ymiary byly nastypujqce:
szerokosé 190 cm, glybokosé 125 cm, wysokosé 310 cm. Instrument mial tabliczky
firmowq na pokrywie klawiatur, nazwa firmy (Kotykiewicz) umieszczona byla tak
ze na obu pedalach miechowych. Wys~rój zewnytrzny wzorowany byl na wystroju
typowego muzycznego salonu epoki, z elementami ozdobnymi w stylu secesji (zlo
te linie), klawiatura pokryta byla polerowanym drewnem mahoniowym.
W kartotece ewidencyjnej zabytkowych instrumentów muzycznych Osrodka Do
kumentacji Zabytków w Warszawie znajdujq siy równiez karty rejestrujqce zachowa
ne w Polsce fisharmonie Kotykiewicza. Wspólpracujqcy z ODZ Janusz Musialik spo
rzqdzil dotychczas ponad 350 kart dokumentujqcych zachowane zabytkowe fishar
monie róznych wytwórni, w tym szesnascie instrumentów pochodzqcych z warsztatu
Kotykiewicza, 0 numerach fabrycznych od 5476 do 10884. Wedlug autora kart,
"z wyjqtkiem duzej, dwumanualowej fisharmonii [Kotykiewicza - przyp. K.R.], Sq to instrumen
0 powtarzajqcym siy czysto schemacie dyspozycyjnym i charakterystycznym
ksztalcie skrzyni ze zróznicowanym zdobnictwem"33

ty raczej niewielkie,

32
33

"Zeitschrift für Instrumentcnbau" 1910 nr 8 s. 279-280.
List Janusza Musialika do Krzysztofa Rottermunda z dnia 29 XI 2000, w posiadaniu autora.
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Firma Kotykiewicza wydawala wlasne katalogi i pisma reklamowe 34 , na co
Z\vrócono uwagç w artykule w niemieckim czasopismie "Das Pianoforte" z 1912
roku. Czytamy tam m.in.:
"Die im Jahre 1852 gegründete K. und K. Hof-HarmonÎumfabrik von Thofil Kotykiewicz in
\\Tien veröffentlichte jüngst einen neuen Katalog, den sie nichlledîglich als solchen. sondern zu
gleich als Buch für Freunde edler Harmonium-Musik betrachtet wissen wil!"è5.

W anykule tym podkreslono jeszcze, ze przy budowie fisharmonii nie naleiy
stosowaé metod masowej, seryjnej produkcji, lecz powinno siç braé pod uwag((
artystycZ11q rolç jakq spelnia instrument. Warta odnotowania jest równie:i:
wzmianka, iz firma \vylwarzala takZe instrumenty l1adajqce siç do uZytku w kra
jach tropikalnych. Na podstawie katalogów firmy z lat miçdzywojennych (1926,
1930, 1932)36 mozna scharakteryzowaé v.ytwarzane w tym czasie instrumenty.
Produkowano wówczas
modeli fisharmonii, od najprostszych, jednomanualo
wych bez zadnych rejestrów, do trzymanualowych z pedalem i wic10ma rejestra
mi. Wiçkszosé instrumentów firmy Kotykiewicza wyposazonych bylo w standar
dowe miechy tloczqce (w fisharmoniach budowanych w Ameryce stosowano czç
sciej miechy SSqce, dajqce trochç lepsze efekty dzwiçkowe). Najprostszym instru
mentem, przeznaczonym wylqcznie do celów dydaktycznych (tzw. fisharmonia
szkolna, "Schul-Harmonium") byla fisharmonia (model 1) 0 czterooktawowym
zakresie klawiatury, jednym osmiostopowym glosie i bez rejéstrów. Byl to nie
77 cm, szerokosé 89 cm, glçbokosé 41 cm,
wielki instrument 0
który kosztowal w 1932 r. 580 austriackich szylingów. DIa porównania: dwu
manualowa, osmioglosowa i trzynas1orejestrowa fisharmonia z pedalem (model
25) kosztowala 8000 szylingów, a najdrozszym instrumentem z ""ytwórni Koty
kiewicza (wg katalogu, tzn. budowanym seryjnie) byla w tym czasie dziesiçcio
gtosowa, dwudziestopiçciorejestrowa fis harmonia z perkusjq i automatycznym
prolongementem (model 17), która kosztowala 11500 szylingów. Na specjalne
zamówienie mozna jednak bylo otrzymaé fisharmoniç np. trzymanualowih dwu
dziestoglosowq, z 41 rejestrami, pedalem (27 klawiszy), perkusjq, prolongemen
tem, silnikiem elektIycznym, szescioma lqcznikami, piçcioma dtwigniami kola
oraz 232 piszczalki (dwa glosy
nowymi. Instrument ten posiadal 881
z
cynkowych i dwa z piszczalek drewnianych). VJawiaturç pedaiowq
stosowano nie tylko w modelach wiçkszych, dwu- i trzymanualO\vych. Niektóre
Yl Wedlug informacji
dr. Qno Biby, dyrektora Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu,
w bibliotece
towarzystwa zachowaly siç dwa
firmowe, z roku 1926 i 1930, oraz cennik
z roku 1932.
"S Aus der Wienel' Harmonium-Indust/ie. "Das Pianoforte" 1912 nr la (E:>cport-Ausgabe] s, 8-9:
,,[...]
ostatnio nowy katalog [...] moina potraktowaé zarazem jako ksi~ikç dia
szla
chetnej muzyki na fisharmoniç",
Yi
Harmonium-Fabrik Wim. Wien 1926:
Wiel!. Wien 1930; Preisiiste der Harmonium-Fabrik
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instrumenty mniejsze, jednomanualowe, tez wyposazone byly w pedal, nato
mi ast wsród instrumentów wiykszych, dwumanualowych, zdarzaly siy takie, któ
re nie mialy klawitury pedalowej. Widzimy wiyc,
asortyment proponowanych
wyrobów Kotykiewicza byl szeroki, uwzgl((dniajqcy r6Zne potrzeby i mozliwosci
finansowe klientów.

Peter Titz's .... "... lllUli~t.:l

oril Ro
WIEN, V. Strausseng!iSSe 18.

3. Reklama firmy TeofiIa

w czasopismie "Das Pianoforte" [Drezno J 1912 nr 12 s. 15.

W zyciu i dzialalnosci leofiJa Kotykiewicza znalazla siy równie± pasja konstruk
torsko-wynalazcza. W wielu zbudowanych przez siebie fisharmoniach Kotykiewicz
próbowal wprowadzaé wlasnego pomyslu innowacje techniczne. NajpowaZniejszym
byi
jego wynalazkiem, opatentowanym 27 wrzesnia 1890 r. (numer patentu
prolongement3Î . Urzqdzenie to, znane budowniczym fisharmoniijuzwczesniej,

~7

"Zeitschrift für Instrumentenbau" 1891 nr 32 s. 471.
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niaio trochç podobnq funkcjç jak trzeci, srodkowy peda! w nowoczesnym fortepia
nie. Dotychczasowy prolongement w fisharmonii, który mógl byé zastosowany w le
wej lub prawej polowie klawiatury, w jednym rejestrze lub tei w calym instrumencie,
wymagal uiycia dwóch lub czterech przycisków kolanmvych. Kotykiewicz w swoim
patencie znacznie uproscil jego techniczne rozwiqzanie, które polegalo na wlqczaniu
i wylqczaniu urzqdzenia za pomoq jednej rçcznej dîwigni. Mozliwosé uiycia pro
longementu zostala ograniczona do trzynastu najniiszych klawiszy (jedna oktawa
a wiçc tego odcinka skali klawiatury, gdzie jego zastosowanie moglo mieé rze
czywiscie istotny sens. Po wlqczeniu dîwigni prolongementu, nacisniçcie któregos z
klawiszy najniZszego odcinka klawiatury powodowalo, ze po podniesieniu palca po
zostawal on nadal wcisniçty. Dopiero nacisniçcie innego klawisza w tym najniZszym
rejestrze zwalnialo automatycznie poprzednio wcisniçty klawisz. Oprócz tego za po
moq kolanowego "zerowego" przycisku, mozna bylo kaidy wcisniçty przez urz'!
dzenie prolongementu klawisz przywrócié do jego vv'Yjsciowej pozycji. Wynalazek
Kotykiewicza zyskal uznanie w fachowych krçgach muzycznych, a jego dokladny
opis i zastosowanie w muzycznej literaturze znalaz1y odzwierciedlenie w specjali
stycznej prasie i innych wydawnictwach38 • Autor nowego wynalazku, chcqc go rozpo
wszechnié, wydal nawetAlbum für HamlOnium mit Prolongement-Automat 39 •
Teofil Kotykiewicz zmarl17 lutego 1920 roku40 . Jednak juz wczeSniej wpro
wadzil do firmy swoich dwóch synów, z których starszy, Teom junior, od ok. 1909 r.
wystçpowal jako "Prokurist" prokurent, czyli pelnomocnik firmy41. Po smierci
Teofila seniora wlascicielami zakladu zostali jego dwaj synowie: wspomniany
Teofil junior (ur. 1880) i Emil (ur. 1882)42,
leofil Kotykiewicz junior (1880-1971) 43 równiei byl zaangazowany, podobnie
jak jego ojciec, w dzialalnosé austriackich organizacji i stowarzyszen wytwórców
instrumentów. Mial uprawnienia sqdowego rzeczoznawcy w zakresie instmmen
tów mechanicznych i "muzycznych automatów". W zalozonym w 1921 r. Verband
der Klavierfabrikanten Österreich byl czlonkiem sqdu rozjemczego. Natomiast
w powstalym w 1923 r. Reichsverband der Musikinstmmenten- und Sprechma
schinen-Erzeuger und Händler Österreichs zajmowal stanowisko protokolanta.
Pod koniec lat d\vudziestych firma nadaI wyrabiala fisharmonie róznej wielkosci,
w tym takZe "z matematycznie czystym strojem", trzymanualowe i z piszczalkami
organmvymi, oraz czelesty dIa "nowoczesnej muzyki orkiestrowej"44. Z 1932 r.
38 Zob. np.: M. Allihn: Das Prolongement. "Zeitsehrift für Instrumentenbau" 1891 nr 32
s.460-463.

39

Jw.

"Deutsehe Instrumentenbau-Zeitung" 1920 nr 5 s. 107.
Pau! de Wit: op. dl., Leipzig 1909 s. 319.
"Deutsehe Instrumentenbau-Zeitung" 1932 nr 15 s. 250, 252.
43 ArthurWJ.G. Ord-Hume: op. cit., s. 156.
44 Paul de Wit: op. cil.,
1925/26 ez. I s. 631,1929/30 s. 345. 355, 360; Willy Simon: op. eit.;
"Der Harmoniumfreund" 1928 nr 12 s. 179.
41
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pochodzi infonnacja mówiqca 0 wytwarzaniu "fisharmonii transponujqcych 0 trzy
póltony w górç i w dól" oraz instrumentów przeznaczonych do celów naukowych,
o innych strojach nil: równomiernie temperowany: "fizyczno-matematyczne stro
je wedlug systemów - Steiner, Brandsma, Krohn, Schwanzara, Clemens (strój in
dyjski, 20 diwiçków w obrçbie okta\\y)"45.
W okresie miydzywojennym, a takZe wczesniej, firma "Kotykiewicz" miala
szereg przedstawicielstw skladów instrumentów muzycznyeh, gdzie mozna by
10 kupié lub zamówié jej wyroby. Np. znany warszawski ski ad fortepianów i pia
nin Gebethnera i Wolffa prowadzii sprzedaz fisharmonii Kotykiewicza 46 , podob
nie skI ad Hermanna i Grossmanna w Warszawie47, równiez sklad Emmanuela
Wittora w Królewskiej Hueie (Chorzów) 48. TakZe w Wilnie, Petersburgu, w Ga
licji, a nawet na terenie Prus instrumenty Kotykiewicza byly reprezentowane 49 ,
nie wspominajqc jUl 0 obszarze Austro-Wygier i Republiki Austrii. DIa ulatwie
nia klientom dokonywania zaplaty za zakupione instrumenty, oprócz kont ban
kowych w Wiedniu firma posiadala równiez konta w Berlinie (Dresdner Bank)
i Budapeszcie (Postsparkasse). Na instrumenty dawano piycioletniq gwarancjy.
Firma "Kotykiewicz" dzialala nieprzerwanie do n wojny swiatowej, a po
wojnie podobno jeszcze do lat siedemdziesiqtych 50 . Na terenie Austrii instru
menty Kotykiewicza spotyka siy dzis~aj "na kazdym kroku"51. Rozkwit firmy
przypadal jednak na koniec XIX i poczqtek XX w., a wiçc okres, gdy fisharmo
nia przeZywala swoj~ najwiçkszq popularnosé i zainteresowanie mieszczanst\va.
Przykladem olbrzymiej popularnosd tego instrumentu moze byé fakt, ze w 1881 r.
w Stanach Zjednoczonych zbudowano okolo 80 tysiçcy fisharmonii, co w s10
sunku do roku 1879 oznaczalo wzrost produkcji 0 ponad 100%. W kazdej sred
niozamoznej rodzinie nowojorskiçj, gdzie w salonie staio juz pianino lub forte
pian, modne bylo teraz prezentowanie równiez fisharmonii 52 . Podobnie dzialo
siy w Europie. Jeszcze w 1926 r. np. w Niemczech istnialo ok. 65 wytwórni
produkujqcych fisharmonie, oraz ok. 300 firm prowadzqcych sprzedaz tych

"Deutsche Instrumentenbau-Zeitung" 1932 nr 15 s. 250, 252 .
Kalendarz dia organistów na rok 1910. Warszawa 1910 (informacja Jerzego Gotosa);
Katolieki" 1926 s. 576 (informacja Wiktora Lyjaka).
4ï lnformacja
GoJosa.
48 "Muzyka Koscielna Parafialna" 1929 nr 1
Golosa).
4Y Informacja
Go{osa.
50 Informacja
Awerescha z Wuppertalu.
odnaleié Zyj'!cych byé moze potomków
Kotykiewiczów, auror sprawdzil ksi'!ikt( telefoniczn,! Wiednia.
nazwisko to tam nie wystçpuRówniez skierowane do wiedenskiego srodowiska muzykologicznego zapytanie VI' tei
nie
przynioslo rezultatu (list prof. dr. Otto Biby do auto ra artykulu z dn. 19 VII 2000, zob. przyp.
Dotarcie jednak do rodzinnych pami1!tek, dokumentów,
materiaÎów archiwalnych itp., mo
gtoby w znacznym
poszerzyé przedstawion,! w
artykule faktografit(.
51 Informacja prof. dL Olto Biby.
52 Das Harmonium und seine stets zunehmende Verbreitung. "Die Orgel- und Pianobau-Zeitung"
1882 nr 30 s. 239.
45
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instrumentów53 . Fritz Kaatz z Wroclawia w swoim obszernym studium instru
mentologiczno-socjologicznym 54 jeszcze w latach dwudziestych wrMyl fishar
monii wspanialq przyszl:osé. Wedlug niego byla ona idealnym srodkiem do do
mowego muzykowania, lepszym nawet od pianina. Autor podkreslal, iz fishar
monia nie jest tylko substytutem organów, lecz zupelnie niezaleznym, samo
dzielnym instrumentem 0 wlasnym obliczu. Wydawana w tym czasie literatura
na fisharmoni y (utwory oryginalne i bardzo liczne transkrypcje) przedstawiala
siç naprawdç imponujC)co. Np. wydawnictwo Carl Simon w Berlinie, specjalizu
jqce siç w edycji muzyki na fisharmoniç, organizujqce nawet wysta\vy fisharmo
nii, w swoich katalogach notowalo okolo dwóch tysiçcy utworów na ten instru
ment55 • Tacy wybitni kompozytorzy, jak Cesar Franck, Max Reger, Camille Saint
-Saëns, Félix Alexandre Guilmant, Charles-Marie Widor, Louis Vierne i in. pi
sali oryginalne utwory na fisharmoniç, jej gorqcym propagatorem byl niemiec
ki kompozytor i teoretyk Sigfrid Karg-Elert56 • Fisharmoniç próbowali uZywaé
takie kompozytorzy Szkoly Wiedeóskiej (Schönberg i Webern) stosujqC jq
w utworach pisanych pod wplywem idei Klangfarbenmelodie, majqc na uwadze
niewykorzystane dotqd moiliwosci kolorystyczne i ekspresyjne. Odkryto tei no
we pole do wykorzystania fisharmonii, jakim byIy nadawane na Zywo audycje
radiowe oraz muzyka filmowa 57• Lata dwudzieste i trzydzieste to jednak okres
zarówno apogeum, jak i powolnego schylku fisharmonii; okres, w którym fis
harmonia staje si y powoli instrurnentem przeszl:osci. W osta'tnich czasach daje
si y jednak zauwaZyé ponowne zainteresowanie fisharmoni q zarówno u wyko
nawców, jak i kompozytorów czy instrumentologów. Mozna chyba nawet zary
zykowaé stwierdzenie 0 pewnym renesansie instrumentu. Wymienmy chociai
kilka przykladów potwierdzajC).cych tç tezç. Wiçkszosé dziel Sigfrida Karg-Eler
ta na fisharmoniç nagrat w latach dziewiçédziesiqtych na czterech plytach kom
paktowych niemiecki organista Johannes Michel (fisharmonia Mustela z 1913 L).
Ten sam wykonawca wspólnie z Ernstem Breidenbachem nagral równiei: osob
nq piytç z utworami Karg-Elerta na fisharmoniç i fortepiano Podobnie trzy pIy
ty z duetami na taki wlasnie sklad zrealizowali takie Anita i Dieter Stal der
-Kahnt, wlasciciele jedynego bodajie na kontynencie europejskim Muzeum
Fisharmonii w Liestal (Szwajcaria). Joris Verdis równiei poswiçcil plytç
53 "Der Aufschwung. Monatszeitschrîft für Neuerungen und Fortschritte auf dem Gebiete des
Kunstharmoniums sowie des gesamten Instrumentenbauwesens" 1926 nr 10 s. 99.
54 hitz Kaatz: Das Harmonium als Hausinstrument. "Der Aufschwung" 1925 nr 6 s. 45-47.
55 Jw.
56 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) pozostawil mjn. liczne utwory na fisharmoniç, duety na fishar
moniç i fortepian itp. oraz prace teoretyezne dotyczijce tego Înstrumentu. Postaé ta zasluguje na bliz
sze poznanie i rozpowszechnienie swoich kompozyeji takze w Polsce. W Niemczech istnieje Karg
-Elert-Gescllschaft Ravensburg, organizowane 8q sesje naukowe poswiçcone muzykowi i twórczosci
na fisharmoniç.
Kar! Wiener: Harmonium und Rundfunk. "Der Aufschwung" 1925 nr 1 s. 5; Neue
in der
Filmmusik. "Der Aufschwung" 1925 nr 1 s. 6.
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kompozycjom na fisharmoni y
Berlioz, Rossini, Guilmant, Ylustel,
Mouquet, Boellmann), wykorzystuj,!c do nagrania instrumenty Debaina i Mustela
(z 1860 i 1920 r.). Wiktor Lyjak z kolei nagral plyty kompaktow,! z utworami na
organy i fisharmoniy Louisa Lewandowskiego, w setn,! rocznicy smierci kom
pozytora, co bylo wydarzeniem bez precedensu, gdyz do tej pory dyskografia
kompozycji Lewandowskiego ograniczala
jedynie do liturgicznej muzyki sy
nagogalnej. Warto tez odnotowaé koncert, jaki odbyl siy 12 grudnia 1995 r.
w kosciele w miejscowosci Seifersdorf w Saksonii, gdzie wtasnie na fisharmonii
Teofila Kotykiewicza z 1890 r. Wilfried Promnitz wykonal Kunst der Fuge
l.S. Bacha. Koncert zostal utrwalony w postaci nagrania archiwalnego, które
znajduje siç obecnie w Sächsische Landesbibliothek/Sächsisches Tonarchiv
w Dreznie58 . W ramach cyklów koncertowych w Muzeum Instrumentów Muzycz
recital wspomnianego juz propaga
nych w Berlinie 2 kwietnia 2000 r. odbyl
tora muzyki na fisharmoniç Johannesa Michela, który \vykonal utwory Widora,
Francka, Karg-Elerta, Saint-Saënsa, Guilmanta. Organisra holenderski Dick
Sanderman czçsto wykonuje utwory na fisharmoniç, jest równiez jej zagorzalym
propagatorem, a w swojej prywatnej kolekcji ma takZe fisharmonÎç Kotykiewi
cza, którq wykorzystuje do koncertów59 . 3 grudnia 1996 r. z inicjatY-llvy Juliana
Gembalskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach odbyla
sesja naukowa
poswiçcona fisharmonii. W tym samym roku w Lipsku odbyla
natomiast se
sja naukowa pn. "Karg-Elert und seine Schüler", na której prezentowane
raty dotyczyly zarówno fisharmonii, jak i muzyki pisanej na ten instrument. Przy
dzialajqcym od lat w Kiemczech Gesellschaft der Orgelfreunde i czasopismie
"Ars organi" zawi 4zal siç ostatnio tzw. Arbeitskreis Harmonium, wydaj,!cy rów
wiele wydawnictw muzycz
ni ez wlasne pismo pod tym samym tytulem.
nych publikuje w dalszym ciqgu utwory przeznaczone na fisharmoniy, zarówno
dziela oryginalne, jak i transkrypcje utworów organowych, glównie twórców
epoki baroku. Znamienne jest takZe pojawienie siy w programie XLIII Miçdzy
narodowego Festiwalu Muzyki Wspólczesnej "Warszawska Jesien" w roku 2000
pisanych wspólczesnie utworów z uZyciem fisharmonii, a ich twórcy to Hanna
Kulenty (Harmonium na fisharmoni y), Andries van Rossem (Longen en
na fisharmoni y), Edward Sielicki (Fantazja polimorficzna na fisharmoni y i ta
smy). Dlatego teZ twierdzenie 0 pewnym renesansie fisharmonii na przeiomie
tysiqcleci nie jest chyba golosiowne. Cieszy tez fakt, ze w Wiedniu, miescie 0 tak
wspanialych tradycjach muzycznych, istniala polska wytwórnia fisharmonii Teo
fila Kotykiewicza, która zdolala wypracowaé sobie tak dobnj, renom((, ze mogia
konkurowaé z czolowymi francuskimi i niemieckimi wyt\vórniami tych instru
mentów (Debain, Mustei, Mannborg, Hoffberg, Lindholm i in.).
58 Arbeitskreis Hal11!oniuln.

~~
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Informacja Dicka Sandennana, w posiadaniu autora.
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ANEKS L Wykaz niektórych zinwentaryzowanych fisharmonii Kotykiewicza wg kartoteki instru
mentów muzyeznych Osrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie (karty sporz4dzH mgr inz. Ja
nusz MusiaIîk)óU;
1) nr fabr. 5476, 4. éw. XIX W., koscÎól parafialny p. w. Najswi"tszego Serca Pana Jezusa w Biel
sku-Bialej, woj.
2) nr fabr. 5881, 1891-1893, dom prywatny w miejscowosci Godziszka, gm. Buczkowice, pow.
Bielsko-Biala, woj. sl4skie,
3) nr fabr. 5991, 4. éw. XIX W., klasztor 00. Bonifratów w Zebrzydowicach, gm. Kalwaria Ze
brzvdowska, pow. Wadowice, woj. malopolskie,
-4) nr fabr. 6260,4. éw. XIX w .. plcbania parafii p. w. Sw. Trójcy w Drohiczynie, gm. Drohiczyn,
pow. Siemiatycze, woj. podiaskie,
5) nr fabr. 7023, koniec XIX W., Dom Zakonny Zgromadzenia SS. Zmartwychwstanek w K\ótach,
gm. Kçty, pow. Oswiçcim,
matopolskie,
~
6) nr fabr. 7898, przelom XIX/XX W., kosciól parafialny p. w. Sw. Mikolaja w Bielsku-Bialej, woj.
Si 4skie,
.
7) nr fabr. 8633, przelom XIX/XX W., kapIîca p. w. Matki Boskiej Rózancowej w Zywcu, gm.
i pow. Zjwiec, woj. slqskie,
8) nr fabr. 8655, przdom XIX/XX W., dom prywatny w Istebnej, gm. Istebna, pow.
woj.
slqskie,
9) nr fabr. 10082, przdom XIX/XX w., kosciót pofranciszkanski p. w. Najswiçtszej Marii Panny
w Drohiczynie, gm. Drohiczyn. pow. Siemiatycze, woj. podIaskie,
.
.
10) nr fabr. 10529, przetom XIX/XX w., klasztor 00. Paulinów w Zarkach, gm. Zarki, pow.
Maszków, woj. Sl4skie,
Antoniego w Kalnej, gm. Buczkowice, pow.
11) nr fabr. 10884, 1. éw. XX W., kaplica p. w.
Bielsko-Biala, woj. slqskie,
brak nr. fabr., koniee XIX w., kosciót parafialny p. w. Pod\\yzszenia Krzyza Swiçtego w To
karach, gm. Mielnik. pow. Siemiatycze, woj. podIaskie,
brak nr. fabT., 4. éw. XIX W., kosciól parafialny p. w. Przemienienia Panskiego w Jalówce,
gm. Michalowo, pow. Biatystok, woj. podIaskie,
14) brak nr. fabL, przelom XIX!XX w., kaplica p. \'i. Matki Boskiej Fatimskiej parafii p. w.
swiçtszego Serca Pana Jezusa w K«tach, gm.
pow. OswÎi(cim, woj. matopolskie,
15) brak nr. fabr., 1900-1920, kosciól góralski na górze Pochodzita p. w. Matki Boskiej Nieusta
jqcej Pomocy w Lalikach, gm. Milówka, pow. Zywiec, woj. s),!skie,
brak nr. fabr., L ['W. XX w., kosció! parafialny p. w. Sw. Amoniego w Sokólce, gm. pow. So
kótka, woj. podIaskie.

}\NEIG Il. Wykaz wybranych modeli fisharmonii firmy Kotykiewicza na podstawie katalogu
z 1926 r.:
Model 1 - jednoglosowa, l-manualowa, zakres klawiatury 4 oktawy, glos 8-stopowy, bez reje
strów, 49 j«zyczków;
Model 3 - jednoglosowa. 1-manualowa, zakres klawiatury 5 oktaw,
8-stopowy,3 rejestry, 61
jçzyczków;
Proweniencja fisharmonii Kotykiewicza zewidencjonowanych tylko na obszarze trzech woje
wództw nie odzwierciedla w zadnym stopniu faktycznego geograficznego
rozpowszechnienia
instr:umentów tej firmy na ziemiach polskieh. Skumulowanie lokalizacji fisharmonii jedynie w obry
bie SI,!ska, Malopolski i Podiasia \\ynika z faktu, ze dotychczasowe kwerendy przeprowadzone dIa
Osrodka Dokumentacji Zabytków ograniczono do wspomnianych terenów.

KRZYSZTOF ROTTERMUND
Model 5 - d\>''Ugtosowa, l-manualowa, zakres klawiatury 5 oktaw, 9 rejestrów,
kolano
wa Grandjeu, 122 jçzyczki;
Model 9 - trzyglosowa z perkusj'l, l-manualowa, zakres klawiatury 5 oktaw, 11 rejestrów, 2 re
jestry dIa perkusji, dzwignia kolanowa Grandjeu, 183 jt;zyczki;
Model 11 - czterogtosowa z perkusj'l, l-manualowa, zakres klawiatury 5 oktaw, 13 rejestrów,
2 rejestry dIa perkusji, dzwignia kolanowa Grandjeu, 244 jt;zyczki;
Model 13 - pit;cioglosowa z perkusjq i prolongementem, l-manualowa, zakres klawiatury
5 oktaw, 18 rejestrów, 3 dÎ\'1ignie kolanowe dIa Grandjeu, Prolongement-Automat, Forte, 305 it;
zyczków;
Model 15 - sZeScioglosowa z perkusjq i prolongementem, 2-manuatowa, zakres klawiatur po
5 oktaw, 20 rejestrów, 3
kolanowe dIa Grandjeu, Prolongement-Automat i Forte, 366 jt;
zyczków;
Model 17 - dziesit;cioglosowa (7 cafych g!osów i 3 pólglosy) z perkusjq i prolongementem, 2-ma
nualowa, zakres klawiatur po 5 oktaw, 25 rejestrów, 3 diwignie kolanowe dIa Grandjeu, Prolonge
ment-Automat i Forte, 549
Model 20 - jedenastoglosowa (8 calych glosów i 3 pólglosy) z
prolongementem i tz\v.
wielkim prolongementem, 2-manualowa, zakres klawiatur po 6 oktaw, 28 rejestrów, 4 diwignie ko
lanowe, 803 jt;zyczki;
Model 21 - trzyglosowa z
l-manualowa, zakres klawiatury 5 oktaw, glosy 8- i 16-sto
powe w manuale, 16-stopowe w pedaie, 5 rejestrów, 149 jt;zyczków;
Model 25 - osmioglosowa z pedalem, 2-manuatowa, zakres klawiatury 5 oktaw, 13 rejestrów, 420
jt;zyczków.
Model bez numeru, wykonywany na konkre!ne zamówienie: fisharmonia dvmdziestoglosowa z
pedalem, perkusi'l, aulomatycznym prolongememem i tzw. wielkim prolongementem, 3-manualo
wa, zakres klawiatur po 5 oktaw,
z 27 klawiszamî (4 gl:osy), 5
kolanO\vych, dwa glosy z
piszczalek cynkowych i dwa z drewnianych, 41 rejestrów, silnik elektryczny, 881 jçzyczków, 232 pisz
czatki.

Manual I
1. Flute (Percussion) 8
2. Clarinette 16
3. Dolce 4
4. Viola 8
5. Voix celeste 8

L
2.
3.
4.
5.
6.

Cor-anglais (Percussion) 8
Bourdon 16
Dolce 4
Viola 8
Voix celeste 8
Quinte 5 1/3
ï. Flageolet 2

Manna! II
8. Clairon 4
9. Basson 8
10. Aeoline 16
11. Fugara 8

8. Fifre 4
9. Hautbois 8
10. Aeoline 16
11. Fugara 8
12. Baryton 32

J
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Manual III
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Clarino 4
Diapason 8
Cello 16
Baryton 8
Flute 8
Jeu doux 8

14. Diapason 8
16. Hautbois 8

Pedal
20. Bourdon 8

19. Subbas 16
21. Corneltzweifaeh

Rejestry dodatkowe
Koppel
Manua! 1-2
Sourdine pour 1
Forte
Manual2

Koppel
Manual2-3
Forte
Manual2

Forte
Manual 3

Koppel
Manuall-3
Expression
Forte
Manua] 3

D ruc kkn ö p fe (przyciski)
Pedal - Koppel
Kniehebel
Forte

Grandjeu

Combination
Kniehebel
Grand jeu

Generaltritt

SLTMJI;1ARY
Teofil Kotykiewicz and his company have been accorded very little attention in the literature
devoted 10 the subject of harmonium building. Yet the harmony-producing company, started in
Vienna in 1852 by Peter Titz and then taken over by his son-in-Iaw Teofil Kotykiewicz (1849-1920),
was one of the best establishments of its kind, not only in the Austro-Hungarian Empire and then in
the Republic of Austria after the First World War, but in the who!e of Europe. Instruments produced
by the company, which aft er the death of KOlykiewicz was managed by his sons, won medals and
prizes at manufacturing and crafts exhibitions and were highly regarded by performers. The peak of
the company's prosperity coincided with the period of the harmonium's greatest popularity, when
the instrument was el<'jJected 10 have excellent prospeets for the future. The Kotykiewicz family built
harmoniums of different sizes, from small one-manual ones, through the larger "drawing-room"
modeIs, te the concert - three-manual ones, with a pedal and many registers. Apart from building
harmoniums, the Kotykiewiez family were also aetive members of various Polish organisations in
Vienna. The artic1e presents an outline of the aetivities of the Kotykiewiez family and their company,
discussing also the features of the instrurnents they built.
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