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O organach
z dziećmi i dla dzieci





1. Król instrumentów

Za siedmioma górami, za siedmioma morzami, dawno, dawno temu… Tak rozpo-
czyna się wiele bajek. Nasza opowieść też mogłaby się tak rozpocząć, bo będzie-

my opowiadać o bardzo starym instrumencie muzycznym. Są nim organy. Nazywa-
ne są organami piszczałkowymi, żeby odróżnić je od organów elektronicznych oraz 
keyboardów, które znajdują się w niejednym domu.
Organy, o których chciałbym opowiedzieć, można zobaczyć prawie w każdym ko-
ściele i w niektórych salach koncertowych. Pierwsze organy zbudowano 
bardzo dawno temu. Wy macie kilka lub kilkanaście lat, rodzice są star-
si, a dziadkowie mają jeszcze więcej lat. Organy mają ich prawie aż 
2500! Są bardzo sędziwym i dostojnym instrumentem. Wymyślił 
je starożytny inżynier i konstruktor o bardzo specyficznym 
imieniu, które nawet trudno jest wypowiedzieć…
Tym starożytnym inżynierem był  Ktesibios.
Kte-si-bios!
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Kiedy Ktesibios realizował swoje pomysły, wszystko było pro-
ste, nieskomplikowane… Nie było prądu, komputerów i specja-
listycznych narzędzi, jak na przykład elektrycznych wiertarek, 
bardzo dokładnych pił – ta lista mogłaby być bardzo długa… 
Dzisiaj jest nie do pomyślenia, aby budować cokolwiek bez do-
brych narzędzi czy choćby bez prądu, który mamy w gniazd-
kach.
Organy Ktesibiosa działały dzięki wodzie. Jest to niełatwe do 
wytłumaczenia. Zapamiętajcie więc na ten moment to, że bu-
downiczy pierwszych organów wykorzystał ciężar wody. Dam 
wam przykład: jak weźmiecie małą, plastikową butelkę z wodą 
do jednej ręki, a dużą do drugiej, to ta duża jest o wiele cięż-
sza. Dzieje się tak dlatego, ponieważ woda ma swój ciężar. To 
właśnie ją wykorzystał w swoich organach Ktesibios. Ale oczy-
wiście nie tylko to. Wiedza tego budowniczego była wszech-
stronna i  ogromna. Znał się naprawdę na wielu dziedzinach. 
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Był świetnym rzemieślnikiem i musiał też bardzo kochać dźwięki i muzykę. Chyba 
musiał być wyjątkowo pilnym uczniem w szkole… Dzięki temu udało mu się wymyślić 
fantastyczny instrument muzyczny. Potężny! Majestatyczny! Ogromny! Największy 
rozmiarami i mający szereg cech, które powodują, że jest to od czasów Ktesibiosa 
instrument unikalny i bardzo wyróżniający się. Bywa on często pięknie zdobiony, 
nierzadko jest nawet złocony.
Z tego powodu organy są królem wszystkich instrumentów! Dla ludzi król zawsze 
był władcą. Nosił złotą koronę i niezwykłe szaty. Miał swoje sługi i cały dwór. Tak było 
dawniej, w historii. Dzisiaj już wiemy, że król zawsze się wyróżniał i łatwo było go 
rozpoznać. Mówi się na przykład, że królem zwierząt jest lew, królem ptaków jest 
orzeł, tak oto królem instrumentów są organy.
Rozpoczynamy więc opowieść o tym instrumencie. Będzie ona długa, ale jestem 
przekonany, że będzie również fascynująca. Mamy do omówienia bardzo wiele in-
teresujących tematów. Niektóre z nich mogą nie być łatwe, ale niech to nikogo nie 
zniechęca. Zamierzam zdradzić wiele tajemnic organów.
Jak się na tym instrumencie gra?
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Jak jest zbudowany?
Jakie są jego poszczególne części?
Jak te części z biegiem czasu się zmieniały i rozwijały?
Prawdopodobnie niektórzy mieli już okazję poznać organy, a Ci, którzy dopiero będą 
je poznawać i usłyszą pewne rzeczy po raz pierwszy, przekonają się, że są one fan-
tastyczne. 

Aby wybudować organy, trzeba dużo drewna, różnych metali, skór i jeszcze wiele, wiele 
innych materiałów. Musi ich być zawsze bardzo dużo, bo organy to wielki instrument.
No i jeszcze… musi być budowniczy tego instrumentu – nazywamy go organmi-
strzem. To jest prawdziwy mistrz. Mistrz od organów! Ma sprawne ręce i umiejętno-
ści prawdziwego majstra. Musi się znać, tak jak Ktesibios, na wielu dziedzinach. Ale 
musi też mieć doskonałe muzycznie ucho.
Zapamiętacie to wszystko?
Organy to prawdziwy król!
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