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Geneza 1. Powstanie 

• 1475 – obecnośd dużych organów 

• 1508 – 1510 – Błażej Lechmann zbudował 
nowe wielkie organy w miejscu obecnych 

• Poprzednie zostały umieszczone nad kaplicą 
Wszystkich Świętych do 1777 r. 

• 1524 – KM posiadał 4 oddzielne instrumenty 
(Lechmann rozbudował stare organy i 
zbudował nowy o 34 głosach nad kaplicą św. 
Reinholda) 



Geneza 2. Protestantyzm 

• 1583 – 86 Antoniusz Friesen z Holandii 
zbudował instrument o 55 głosach i 3 
klawiaturach 

• 1760 – Fryderyk Rudolf Dalitz (gdaoski 
organmistrz) zbudował nowe organy, 
składające się z sekcji głównej, przedniej, 
pozytywu i pedału, miały 52 głosy, oraz nowe 
organy nad zakrystią o  23 głosach (1778r.) 



Geneza 3. Romantyzm 

• 1891 – organmistrz Terlecki z Elbląga 
zbudował nowe organy w stylu 
romantycznym, stosując przewagę głosów 
wysokostopowych. Organy miały 56 głosów 

• 1895 – organy chórowe zostały powiększone o 
sesję górną (5 głosów) i w całości 
zakonserwowane przez Gdaoskiego 
organmistrza Heinrichsdorfa. 

• 20 l. XX w.  - Ruch Odnowy Organów 



Geneza 4. Renowacja i upadek  

• 1935 – 1938 – po pracach renowacyjnych 
kościoła i wierzy przystąpiono do budowy 
nowych organów(firma Kemper z Lubeki) – 88 
głosów w organach wielkich i 32 w organach 
chórowych, koncepcja brzmieniowa 
wzorowana na baroku, traktura elektryczna 

• Marzec 1945 – KM i jego organy padły ofiarą 
płomieni 



Odbudowa powojenna 

• 1979 - Mirosław Zeidler przekazał prospekt 
organowy kościoła św. Jana do dyspozycji 
Bazylice Mariackiej – inicjatywa podpisania 
umowy między  firmą POLSERVICE 
(zbudowanie nowego chóru organowego, 
szafy organowej, konserwacja i uzupełnienie 
snycerki) a komitetem ds. Odbudowy 
Organów w Bazylice Mariackiej (RFN) 
(zbudowanie i rekonstrukcja części 
brzmieniowej (Bracia Hillebrand z Hanoweru)) 



Rodzina 

• W 1585 r. Antonius Friesen zbudował pierwsze 
wielkie organy w KM. 

• W 1625 jego syn Martin (Merten) Friesen 
zbudował organy w koścele św. Jana 

• W 1983 organy syna przeniesiono do Bazyliki 
Mariackiej na miejsce, które 400 lat wcześniej 
zajmowały organy ojca 



Budowa 

• Elementy drewniane organów wykonane są z sosny, dębu i 
lipy 

• piszczałki ze stopu cyny i ołowiu 

• Stół gry jest wykonany z bardzo twardego drewna o nazwie 
grenadill 

• klawiatura z kości słoniowej 

• Uchwyty do rejestrów posiadają bursztynowe wkładki i 
srebrne nakładki 

• Tło elementów drewnianych pokryte jest polichromią w 
kolorach: czarnym, brunatnym i błękitu morskiego 

• Ornamenty i szaty są koloru białego a całośd, kolorystycznie 
uzupełniają delikatne złocenia 

 



Ikonografia balustrady  - lewa strona 

Przedstawione są dzieje starotestamentowego Tobiasza. 
 

Pierwsza od lewej reliefowa 
kompozycja przedstawia 

scenę grzebania przez ojca i 
syna Tobiaszów zabitego w 

czasie zajśd ulicznych Izraelity 

Następna scena przedstawia 
dwa wydarzenia: pożegnanie 

Tobiasza z rodzicami przed 
wyruszeniem w daleką 

wędrówkę oraz oślepnięcie 
ojca Tobiasza. 

Dalej widzimy Tobiasza i 
anioła Rafała 

nad rzeką Tygrys, z której 
wyciągają olbrzymią rybę 



Ikonografia balustrady – prawa strona 

Zaślubiny Tobiasza z Sarą  

Dwa epizody: Ojciec Sary kopiący 
grób dla Tobiasza, przekonany, że 

zginie on zabity przez demona 
podobnie jak poprzedni 

kandydaci do jej ręki oraz 
służąca, która widzi małżonków 

śpiących spokojnie obok siebie w 
dużym baldachimowym łożu 

Powrót Tobiasza do domu i 
przywrócenie wzroku ojcu 



Poszczególne sceny przedzielone są 
personifikacjami cnót. Od lewej widzimy: 

1. Czujnośd - pies, 
2.  Mądrośd z księgą,  
3. Nadzieja z gołębiem,  
4. Miłośd z dzieckiem na ręku, 
5.  Sprawiedliwośd z mieczem i wagą, 
6.  Roztropnośd z wężem i lusterkiem, 
7.  Umiarkowanie - dzban z wodą dolewaną do pucharu 

wina. 
8.  Następna alegoria nie posiada atrybutu  
9. Pobożnośd z rękoma złożonymi do modlitwy  
10.  Łagodnośd z barankiem. 



Personifikacje od lewej strony 



Od lewej widzimy: personifikację wiosny i lata. Są to półleżące kobiety.  
• Symbolem wiosny jest bukiet kwiatów w wazonie i wieniec z kwiatów w ręku 

kobiety.  
• Lato wyobraża snopek zboża i sierp w ręku niewiasty oraz ul, z którego roją się 

pszczoły.  
Po przeciwnej stronie balustrady widzimy personifikacje jesieni i zimy, również 
półleżące, wspierające się o pniak ściętego drzewa.  
• Jesieo to kobieta w średnim wieku trzymająca róg obfitości pełen różnorakich 

owoców. 
•  Zimę symbolizuje starszy mężczyzna, który ogrzewa sobie ręce nad kociołkiem 

wypełnionym żarem. 
 W drugiej kwaterze przedstawiona jest młoda kobieta w luźnej sukni, leżąca wśród 
drzew, skał i zieleni. W lewej ręce trzyma róg pełen rozmaitych kwiatów, w prawej 
dzbanek, z którego wylewa strumieo wody. 
 Po przeciwnej stronie pozytywu w czwartej kwaterze widzimy leżącego mężczyznę z 
wieocem z gałązek i kwiatów na głowie, spoczywającego na skałach wśród drzew. Są 
to bogowie rzek, których symbolem jest woda i bujna roślinnośd. 

4 pory roku 



lato 

jesieo 

wiosna 

zima 

4  Pory roku 



Żywioły 

• Ziemię symbolizuje naga kobieta z 
przepaską na biodrach, która jedzie na 
rydwanie w kształcie rogu obfitości, 
wypełnionego owocami i kwiatami, 
ciągniętym przez wilczycę. W rękach 
trzyma kosę oraz łopatę. 

• Wodę symbolizuje Neptun jadący na 
delfinie 

• Alegoria powietrza to młoda 
dziewczyna w rozwianej szacie, jadąca 
fantastycznym pojazdem ciągniętym 
przez ptaki. 

• Ogieo natomiast wyobraża brodaty 
mężczyzna jadący wozem ciągniętym 
przez salamandrę. Na głowie ma on 
koronę, a w rękach dwie płonące 
pochodnie.  



2 rzeźbione sceny 
• Pierwsza przedstawia koncert anielski wykonywany na różnych 

instrumentach, wśród których jest również mały pozytyw 
organowy. Relief od strony południowej odnaleziony został 
dopiero we wrześniu 1992 r. Przedstawia on króla Dawida 
grającego na harfie i taoczące aniołki. 

•  Pod centralną wieżą pozytywu znajduje się scena 
przedstawiająca Dawida grającego na harfie przed królem 
Saulem i grupą wojowników.. 



Pod emporą chóru 
muzycznego 
podwieszone są trzy 
ozdobne kartusze z 
owalnymi 
kompozycjami 
przedstawiającymi: 
•  Salome 

domagającą się od 
Heroda głowy Jana 
Chrzciciela,  

• Prowadzenie Jana 
Chrzciciela na 
ścięcie  

•  Złożenie do grobu 
ciała św. Jana.  



• Wieżę lewą wieoczy anioł oraz Mądrośd z lusterkiem i 
Wiara z kielichem. 

• Na szczycie wieży środkowej pozytywu znajduje się 
anioł w towarzystwie dwóch cnót: Nadziei z kotwicą i 
ptakiem oraz Miłości z dzieckiem i jabłkiem. 

• Wieżę prawą zdobi anioł oraz Wytrwałośd z kolumną i 
Sprawiedliwośd z mieczem i wagą.  
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Szczyt główny 
• Szczyty wież szafy głównej zdobią wolno stojące figury, muzykujących aniołów. 
•  Na szczycie wieży środkowej umieszczona jest gołębica z zieloną gałązką w dziobie.  
• Na podsufitce chóru znajduje się 14 ośmiokątnych tarcz heraldycznych. Na każdej z 

nich widzimy anioła trzymającego tarczę z gmerkiem starszyzny kościelnej z 1625 r. 
lub pustą tarczę przygotowaną dla przyszłych dobrodziejów i fundatorów. 



Parametry 

• Instrument usytuowany jest na chórze muzycznym o 
powierzchni 140 m2. 

•  Wysokośd szafy głównej wynosi 12 m, szerokośd zaś 6,5 
m. Organy mariackie posiadają 46 rejestrów zgrupowanych 
w czterech sekcjach.  

• Są to: sekcja główna, sekcja przednia, pozytyw i klawiatura 
nożna. 

•  Szafa gry, posiada trzy klawiatury manuałowe o 
rozpiętości C, D-d3 i klawiaturę nożną o rozpiętości C-f!.  

• Zgodnie z historycznymi wzorami w organach mariackich 
zastosowano miechy klinowe. 

• Z historycznych piszczałek zachowały się prospektowe, z 
wyjątkiem siedmiu największych, których nie udało się 
odnaleźd. Zostały one zrekonstruowane. 



Dziękuję za uwagę 


