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Fisharmonie koncertowe
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Fisharmonia nie jest instrumentem,
który wzbudzalby wsród kompozyto
rów wiçksze zainteresowanie.' Orygi
nalna literatura na fisharmoniç jest
niezwykle skromna. Stosunkowo czç
sciej mozna spotkaé kompozycje prze
znaczone na organy lub fishannoniç,
czy tez na fortepian lub fisharmoniç
(tego typu utwory Louisa Lewandow
skiego nagral na plytç kompaktowl!
Wiktor Lyjak, 0 czym jul pisano na
tych lamach). Dlatego tez fisharmonia
sluzy przede wszystkim jako instru
ment zastçpujl!cy organy, sporadycz
nie bywa uzywana w orkiestrze sym
fonicznej. Od czasu jej wynalezienia
w 1810 roku przez Gabriela Grenie,
a zwlaszcza od ostatecznego jej
uksztaltowania przez Alexandra De
baina w 1840 roku, fisharmonie po
wstawaly równiez w warsztataeh po1
skich instrumentarzy - organmist
rzów lub fortepianmistrzów, zwlasz
cza w drugiej polowie XIX wieku.
Budowali je m.in. Blomberg i Syn,
Piotr Stamirowski, Józef Kuszczyn
ski, Adolf Homan i Alojzy Kewitsch
w Warszawie, Stanislaw Jagodzinski
i Stefan Romanski w Lublinie, Fryde
ryk Hintz w Kaliszu, Jan Sliwinski we
Lwowie, Franciszek Woroniecki
wPrzemyslu (ten ostatni jako Înstm
menty hybrydy: pianino-fisharmonia
i fortepian-fishannonia, prezentowa
ne m.in. na Wystawie Muzyki i Teatru
w Wiedniu w 1892 r. Budowal je takze
na przelornie XIX i XX wieku osiadly
w Wiedniu Teofil Kotykiewicz, zys
kujl!c w tej dziedzinie slawl( i uznanie,
poparte dyplomami i medalami na
wystawach mjn. w Wiedniu (1880),
Egerze (1881), Triescie (1882), Pradze
(1891). W roku 1894 na Wystawie
Krajowej we Lwowie, poswiçconej
w pierwszym rzçdzie wytworom pol
skiego przemyslu i rzerniosla, prezen
towal piçé fisharmonii. Kotykiewicz
byl nastçpcl! firmy Peter Titz, za102:0
uej w 185;2 roku, którl! przejl!l. Siedzi
ba wytwórni wraz ze skladem'miescila
siç przy Straussengasse 18. W nazwie
firmy wyst~powaly przymiotniki "ce
sarsko-kró1ewsko-nadworna", co wy
mownieswiadczylo 0 jej wysokiej ran
dze. Kotykiewicz budowal fisharmo
nie 0 róznej wielkoki i róznym prze
znaczeniu: dIa kosciolów, szkól, salo
nów i sal koncertow)'ch.
Wlasnie taka koncertowa fishar
monia Kotykiewicza zostala po raz
pierwszy zaprezentowana w Wiedniu
3 grudnia 1884 roku w slynnej sali
koncertowej Bösendorfcra (Bösen
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dorrfer-SaaI). Fisharmonia posiadala
az trzy manualy i klawiatur~ noznil:
oraz wiele rejestrów, kombinacji itp.,
i wydawala 824 rozmaite d±Wi~ki. Pu
bliczna prezentacja instrumentu miala
dowie§é jego niezliczonych mozliwo
sci wyrazowych i technicznych. W
koncercie wzi~li udzial 'hybitni ówcze
sni organisci, m.in. cesarsko-królew
ski nadworny organista z Wiednia
Rudolf Bibl, nadworny organista kró
lewski z Hanoweru Josef Labor, Carl
Lustig, Emil Rotter, a takZe cesar
sko-królewski wirtuoz gry na hadie
Anton Zamara. Wykonano m.in. Ba
cha Filg€ a-mail, Schuberta Hymn na
fishannoni~ i harf~, Mendelssohna
Andante na fisharmoni~ i fortepian
oraz - improwlzowanil: przez Lustiga
- Fantazjç na rozmaite motywy i te
maty, której celem bylo maksymalne
wykorzystanie i zaprezentowanie wa
lorów registracyjno-wyrazowych fis
harmonü.
Koncert okazal si~ wielkim sukce
sem, a bohaterem wieczoru byla oczy
wiscie fisharmonia Kotykiewicza.
W recenzjach pisano 0 "mistrzosÎ\vie"
Kotykiewicza i doskonalosci instru
mentu. Lipski "Zeitschrift mr Instru
mentenbau" z 1 stycznia 1885 roku
donosil: "To najnowsze dzielo wiel
kiego mistrza z Austro-W ~gier uwaza
my za jedno z najdoskonalszych, jakie
kiedykolwiek slyszelismy wsród in
strumentów jl'zyczkowych". Budow
niczemu zyczono daIszych wspania
lych sukcesów.
Zach~cony niezwykle pomyslnymi
recenzjami i opiniami, Kotykiewicz
zaprezentowal dwa Iata póZniej nowy
instrument - wielkq fishannoni~
koncertowq. Posiadala ona 3 manualy
o 5-oktawowym zakresie kla'hiatu
ry, pedal (30 klawiszy), 41 rejestrów
(21 grajil:cych), perkusj~, 4 Iqczniki,
2 diwignie kolanowe, 3 przyciski itp.
Manualy i klawiatura pedalowa mog
Iy byé z sob,! dowolnie lqczone, co
umozliwialo dodatkowe efekty d±Wi\(
kowe. Nawet przy polqczeniu trzech
manuaIów gra byla lekka i elastyczna.
Bliskie vvzajemne poloZenie manua
lów dawalo mozliwosé gry jednq r~kq
jednoczesnie na dwóch klawiaturach.
Gl\(bokosé gry (zanurzenie klawiszy)
w manuale pierwszym wynosila 9 mm,
w pozostalych 8 mmo Mechanizm po
wietrzny tworzyly cztery miechy oraz
jeden duzy miech rezerwowy. Poru
szanie pedalami miechów nie wyma
gala wi~kszej sily, bo nawet przy wI,!
czeniu wszystkich rejestrów wystar

czaly powolne ruchy nogami. Fishar
monia miala takZe dodatkow,! diwig
ni\( poruszanil: przez drugq osob\(,
w przypadku koniecznosci gry na kJa
wiaturze pedalowej (w budowanych
póZniej fisharmoniach Kotykiewicz
stosowal juz silniki elektryczne). Pra
widlowosé funkcjonowania miechów

pokazywal specjalny wskaznik pozio
mu zg\(szczonego powietrza.
Wymiary instrumentu byly nast\(
pujqce: szerokosé 155 cm, gl~bokosé
100 cm (wraz z lawk~ i klawiaturil:
pedalowq 150 cm), wysokosé aZ 295
cm. A tak przedstawiala si\( jego dys
pozycja:

Manual I
1. Cor-anglais (percussion) 8
2. Bourdon 16
3. Dolce 4
4. Viola 8
5. Voix celeste 8
6. Quinte 5 1/3
7. Flageolet 2

1. Flute (percussion) 8
2. CJarinette 16
3. Dolce 4
4. Viola 8
5. Voix celeste 8

Manual II
8. Clairön 4
9. Basson 8
1O.Aeoline 16
11. Fugara 8

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

13. Clarino 4
14. Diapason 8
15. Cello 16
16. Baryton 8
17. Flute 8
18. Jeu doux 8

14. Diapason 8
16. Hautbois 8

Ped al
19. Subbas 16

20. Bourdon 8
21. Cornettzweifach
Rejestry dodatkowe

Koppel
Koppel
Manua12-3
Manuall-2
Sourdine pour 1
Forte
Forte
Forte
Manua12
Manua12
Manua13
"

Koppel
Manua! 1-3
Expression
Forte
Manual3

D r u c k k n ö p fe (przyciski)
Pedal-Koppel
Kniehebel
Forte

Grandjeu

Combination
Kniehebel
Grand jeu

Generaltritt
Nic dziwnego, ze tak rozbudowany
i wyposazony instrument mógl wzbu
dzié podziw nie tylko przeci~tnego
sluchacza, ale i grona znawców. Jego
twórca przez wiele lat zasiadal we
wladzach wiedenskiego "Stowarzy
szenia Budowniczych Fortepianów

i Organów", byl takze rzeczoznawc,!
sqdowym w zakresie organów i fishar
monii. Tradycje firmy kontynuowali
w latach dwudziestych i trzydziestych
synowie Kotykiewicza: Teofil-junior
i Emil, oprócz fisharmonii buduj~c
takze czelesty.
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Fisharmonia, chociaz zawsze pozo
stawala w cieniu organów, potrafila
w pewnym okresie zaintercsowaé
przejsciowo nawet tej miary kompo
zytorów, co César Franck i Camil1e
Saint-Saëns. Wano mozew tymmiejs
cu przypomnieé równiez postaé nie
mieckiego kompozytora i teoretyka,
jakim byt Siegfried Karg-Elert (1877
1933), który pozostawilliczne orygi
nalne utwory na fisharmoni~, duety na
fisharmoni~ i fortepian itp., a takze
prace teoretyczne dotycz,!ce tego in
strumentu.

Wróémy jednak do firmy Kotykie
wieza. Fakt, ze na \viedenskim rynku
muzycznym zdolala sobie wypraco
waé tak dobr,!: pozycjç::, nie wymaga
chyba komentarza. Mozemy mieé
.szczeq satysfakej~, ze obok czolo
wych francuskieh i niemieekich wy
twórnÎ fisharmonii (Debain, Mann
borg i in.) istniala takze równie dobra
wytwórnia austriacka, prowadzona
przez instrumentarzy polskiego po
ehodzenia.

zykç:: wykonywano wówczas na tym
instrumende. Zachowany opis tej nie
zwyklej podró±y "króla instrumen
tów" moze swiadezyé teZ 0 tym, ze
w kotieowej fazic epoki Ars Nova,
muzyka instrumentalna i same instru
menty zaczynaly nabieraé eoraz wi~k
szego znaczenia.(kr)
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Jak w XIV wieku
organy transportowano

pieczyé instrument przed ewentual
nym deszczem, okryto go plótnem
nasyconym woskiem, na które polo
zona ozdobn,!: tkaninç:: z herbem ksiç::
cia, azeby nadaé ealosci splendoru
godnego ksiqz~cego instrumentu. Po
szezególne piszezalki, kazda z osob na
dokladnie owini~te plótnem, zostaly
zapakowane w dwie skrzynie. Podob
nie potraktowano delikatn,! klawiatu

Wiek XIX w dziejach muzycznego
instrumentarstwa mozna bez w,!tpie
nia nazwaé stuleciem wynalazków
i eksperymentów. Nie tylko w Europie
i w Ameryce pojawialy sif,! nietypo
we instrumenty, oryginalne, czasami
wrç::cz ekstrawaganckie wynalazki.
o budownictwie instrumentów muzy
cznyeh na Dalekim W sehodzie wiemy
niestety niewie1e, warto zatem odno
towaé nietypowe organy, do budowy
których wykorzystano jedynie drew
no, przede wszystkim bambusowe.
Mialo to miejsce w Chinach, w polo
wie minionego stulecia.
Osiadla w miejscowosei Skawie mi
sja jezuicka postanowila ufundowaé
organy dia katolickiej katedry
w Thungkadu, niedaleko Szanghaju.
Instrument powstal w warsztacie miej
scowego organmistrza i okazal sif,!
wkrótee prawdziwym "majsterszty
kiem" chinskiego kunsztu budowy or
ganów. Poez,!:tkowe trudnosci zwi,!za
ne ze strojem i intonacj:iJ. zostaly szyb
ko pokonane.
Instrument zabrzmial po raz pierw
szy 15 sierpnia 1855 roku podczas
uroczystej mszy swi~tej. Najnizszy re
jestr odznaczal siç:: glçbi,! brzrnienia,
dzwi~ki najwyzsze - lagodnoseii:!:. Or
gany mialy 9 rejestrów, w tym rejestr
tr,!bkowy, którego barw~ okreslano
jako posredni<t miç::dzy barwi:!: dzwiç::ku
puzonu i skrzypiec. Najwi~ks~ bam
busowa pi~zczalka miala 16 st5p dm
goscî (prawie 5 metrów), co wymow
nie swiadczy 0 rozmiaraeh instrumen
tu. Nie wiemy, czy przetrwal on do
naszych czasów.
Inform~cjç:: 0 bambusowych orga
nach podalo jeszcze w ubieglym stule
ciu niemieckie ezasopismo "Zeit
schrift für Instrumentenbau" z 21 gru
dnia 1885. Przyklad ten powinien nam
jednakze uzmyslowié, iz w dziedzinie
budownictwa instrumentów muzycz
nych w pozaeuropejskich, egzotycz
nych krajach, zdarzalo siç ezasami tez
cos ciekawego.(kr)

Historia budownictwa organowego
odnotowuje nazwiska organmistrzów,
przede wszystkim zas pozostawione
po nich instrumenty. 0 samym proce
sie budowy organów przez mistrza
i jego wspólpracowników w warsz
tacie organmistrzowskim wiemy juz
niestety troch~ mniej. leszcze mniej
zachowal:o si~ przekazów mówi,!cych
o tym, jak w dawnych czasach przeno
szono instrumenty z warsztatu organ
mistrza do miejsca jego ustawienia,
oddalonego niejednokrotnie wie1e ki
lometrów. leden z takich dosé doklad
nych opisów zachowal si~ w XIV
-wiecznych kronikach burgundzkich.
W roku 1390, na polecenie ksi~cia
Burgundii Filipa Smialego (1342
1404), w warsztacie organmistrzows
kim w Gandawie zbudowano monu
mentalne organy, które mialy byé za
montowane w podparyskiej rezyden
cji ksi~cia. Ze wzgl~du na znaczne
rozmiary instrument u oraz odleglosé
Gandawy od Paryza, transport nie byl
latwym przedsiç::wziç::ciem, a dia deli
katnego instrumentu mógl si~ okazaé
wr~cz niebezpieezny. Dlatego tez pod
j~to odpowiednie srodki ostroinosci.
Na szczçscie odleglosé t~ mozna bylo
pokonaé cz~sciowo drog,!: wodn'!.
Pierwszym, najkrótszym etapem
podrózy, byla droga z warsztatu or
ganmistrza do gandawskiego portu.
Poszczególne czç::sci instrumentu niesli
wynaj~ei i bardzo wysoko oplaceni
tragarze, a ealym przedsiçwziç::ciem
kierowal nadworny organista ksi~cia
"messire" Ondanck. Szaf~ instrumen
tu wraz z mechanizmem polozono na
sosnowych belkach niesionych na ra
mionach przez tragarzy. Chcq,c zabez-

r~.

Tak to orszak tragarzy opuscil war
sztat gandawskiego organmistrza, kie
rujQ.c si~ do portu na Skaldzie, gdzie
czekala. juz upf'lednio wynaj~ta barka.
Droga rzeczna z Gandawy do Valen
ciennes zajçla jakoby dziesiçé dni, co
wydaje
jednak malo prawdopodo
bne ze wzgl~du na liezne zakr~ty i za
kola rzeki oraz fakt, ze barka musiala
plyn,!é pod pr,!:d (przypuszczalnie
trwalo to okolo miesi,!:ca). Tras~ z Va
lenciennes do Paryia organy pokona
ly w ci,!:gu dziesiçciu dni, niesione
przez dwunastu tragarzy, odzianych
w specjalne, przystosowane do ci~z
kiego transportu obuwie. W ksi,!:z~
cym palacu w Paryzu zrobiono postój,
stQ.d zas, juz bez przerwy, przeniesiono
instrument do ksi,!:zçeej rezydeneji
w Conflans pod Paryzem, gdzie go
zamontowano. Organy smzyly tam
licmym koncertom, w których czç::sto
bral udzial nadworny organista ksi,"
cia Ondanck. On tez, jako znawca,
potwierdzil talent gandawskiego mist
rza i doskonalosé zbudowanego prze
zen instrumentu.
Ksi,!zç:: musial byé widoeznie bar
dzo zadowolony, skoro do i tak bar
dzo wysokiej zaplaty za transport (nie
mówi,!:c jui 0 samych organach) dolo
zyl wykonawcom tej trudnej przeciez
i niebezpiecznej ekspedycji jeszcze 10
talarów i 10 paryskich lirów.
Nie znamy nazwiska gandawskiego
organmistrza, nic wiemy tez, jakQ. mu

Organy z bambusu

