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Szczegóły konstrukcyjne organów  
Paula Voelknera na przykładzie unikalnego  
katalogu firmowego z 1900 roku
Structural details of Paul Voelkner’s organs  
as exemplified by the unique company catalogue  
from the year 1900

W licznych archiwach państwowych i kościelnych znajdują się nierozpoznane jeszcze 
wartościowe dokumenty dotyczące budownictwa organowego. Czekają one czasami 
dziesiątki lat, a nawet całe wieki, by dodać do naszej wiedzy nowe fakty.

W bogatych zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu na uwagę zasługują akta 
Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego we Wrocławiu z lat 1614–1945. Jest to bez wątpienia 
najważniejszy zespół dokumentów do badań nad protestantami na Śląsku. Konsystorz, w dzi-
siejszym rozumieniu, to nazwa instytucji kościelnej, która rozwinęła się w XIX w. i miała za 
zadanie kierowanie życiem Kościoła ewangelickiego. W liczącym ponad 26 tysięcy jednostek 
archiwalnych zbiorze znajdują się trzy teczki poświęcone budowie i remontom organów. Już 
po pobieżnym przeglądzie tych akt uwagę badacza zwraca dobrze zachowany folder reklamo-
wy firmy Voelkner z Duninowa zatytułowany Katalog der Kirchenorgel-Bauanstalt mit Dampf-
betrieb von P.B. Voelkner, Dünnow, Kr. Stolp i. Pomm (Arch: 41–65).

Firma Voelkner została założona w 1859 r. w Duninowie (Dünnow) przez Christiana Frie-
dricha Voelknera (1831–1905) (W.J. Brylla 1988: 99–113; J. Janca 1991: 303–304; P. Lewko 
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This article presents a unique advertising brochure dating from 1900 which was published by the 
organ building company Voelkner from Duninów and which has been discovered in the State 
Archives in Wrocław in the files of the Silesian Evangelical Consistory. The catalogue  contains 47 
pages and is a valuable source for the history of the Voelkner company. By studying this publica-
tion, the reader will get acquainted with the trends prevailing in the field of organ building at the 
turn of the 19th to the 20th centuries. However, the advertising folder does not contain any listing 
of the works realized by the company, which is probably its greatest shortcoming.
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2003: 70–87; W.J. Brylla 2015: 593–594; 
M. Kołodziej 2015: 118–127). Od II poło-
wy XIX w. do wybuchu I wojny światowej 
miał miejsce na Pomorzu prawdziwy roz-
kwit budownictwa organowego (B. Narloch 
2012: 58). Sprzyjały temu uwarunkowania 
kulturowo-wyznaniowe oraz dobra sytu-
acja gospodarcza. W 1900 r. firmę, zatrud-
niającą około 20 pracowników, przejął syn 
Christiana Friedricha – Paul. W  1906 r. 
siedziba zakładu została przeniesiona do 
Bydgoszczy. Powodem zmiany miejsca był 
pożar, który zniszczył doszczętnie dotych-
czasowe budynki fabryki. Lata kryzysu po 
I wojnie światowej doprowadziły do ostrej 
dekoniunktury gospodarczej, którą dotkli-
wie odczuła bydgoska firma, zatrudniająca 
w okresie świetności około 50 osób. Jej wy-
nikiem, a  także przydzielenia Bydgoszczy 
Polsce, było zakończenie działalności i sprzedaż zakładu w 1920 r. na potrzeby dużej stolarni. 
Przyjmuje się, że Voelknerowie wybudowali lub przebudowali około 300 instrumentów. Z re-
guły były to niewielkie organy. Ponadto specjalizowali się w produkcji stylowych prospektów.  

Przełom XIX i XX w., a więc okres działalności Voelknerów, to także czas nowych rozwią-
zań technicznych tak w aparacie sterującym organów, jak i w koncepcji brzmienia organów 
(W. Kapeć 2008: 15–31). Katalog firmy Voelkner jest więc znakomitym źródłem informacji 
o ich praktycznym zastosowaniu.

1. Katalog 

Omawiany folder, wydrukowany w Wernigerode przez wydawnictwo Angersteina, nie za-
wiera adnotacji dotyczących roku wydania. Analiza treści pozwala przypuszczać, że powstał 
najprawdopodobniej w 1900 r. z okazji przejęcia firmy przez Paula Voelknera. Dołączone do 
folderu lakoniczne pismo przewodnie nosi datę 29 grudnia 1900 r. Czytamy w nim:

Da dem Kgl. Konsistorium die meisten Orgelbauten der Provinz zur Entscheidung gelangen, 
erlaube ich mir mit gleicher Post meinen Katalog zur geneigten Durchsicht zu unterbreiten. 
Derselbe giebt über meine Thätigkeit im Orgelbaufach Auskunft und bitte ich vorkommen-
denfalls um gütige Berücksichtigung (Arch: 40).

Ponieważ Królewski Konsystorz podejmuje większość decyzji w sprawie budowy organów, 
pozwalam sobie tą samą pocztą przedłożyć mój katalog do łaskawego przejrzenia. Daje on 

Fot. 1. Karta tytułowa katalogu
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informacje o mojej działalności w fachu organmistrzowskim i w razie czego proszę o  jego 
łaskawe uwzględnienie.

Nie wiemy, co skłoniło firmę Voelkner do przesłania swojej oferty do Wrocławia. Jest 
to fakt o  tyle zaskakujący, że na terenie Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego (Konsystorz 
obejmował rejencję wrocławską, legnicką i opolską) nie odnotowano działalności tej firmy  
(L. Burgemeister 1973; T. Grabska 1989: 99–111; G. Poźniak 2014; G. Poźniak 2015). Nie 
można wykluczyć, że impuls do złożenia oferty dał Emil Dercks (1849–1911) – kantor 
i główny organista ewangelickiego kościoła im. Jedenastu Tysięcy Dziewic we Wrocławiu 
(U. Herrmann 2001: 125). Do 1896 r. był on bowiem kantorem i organistą w kościele Ma-
riackim w Koszalinie, a jego opinia znalazła się w omawianej broszurze. Nie bez znaczenia 
pozostaje także fakt, że Voelknerowie byli protestantami. Złożenie oferty Konsystorzowi, 
poza poszukiwaniem nowych rynków zbytu, świadczy także o ugruntowanej pozycji po-
morskiego warsztatu, skoro zdecydował się on konkurować z renomowanymi śląskimi wy-
twórniami organów. 

Katalog zawiera 47 stron. Otwiera go krótki tekst Paula Voelknera (s. 3), w którym pod-
kreśla on dobrą konstrukcję, walory brzmieniowe oraz solidność wykonywanych przez siebie 
instrumentów. Produkcję tak znakomitych organów umożliwiała sprawna organizacja pra-
cy, zatrudnianie doświadczonego i niezawodnego personelu, a także wyposażenie warsztatu 
w najlepsze urządzenia zasilane maszyną parową, co pozwalało na wytwarzanie we własnym 
zakresie wszystkich części organowych. Oto fragment tego tekstu: 

Mein Etablissement, 1859 durch meinen Vater gegründet und durch Jahrzehnte von dem-
selben geleitet, hat sich durch die Solidität seiner Leistungen eines stets steigernden Rufes 
und eines sich von Jahr zu Jahr erweiternden Absatzgebietes zu erfreuen gehabt. Die wäh-

Fot. 2. Nagłówek pisma firmowego
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rend dieser Zeit gemachten Erfahrungen aus welchen eine Reihe eigener, durch die Praxis 
bewährter Erfindungen und Vervollkommnungen des Orgelbaues hervorgegangen sind, 
dazu der Besuch der Königl. Technischen Hochschule zu Berlin, die auf meinen Studien-
reisen und durch persönliche Kenntnisnahme aller wichtigen Erscheinungen und Fort-
schritte in der Orgelbaukunst gemachten Beobachtungen setzen mich in den Stand, mei-
nem Etablissement den vorzüglichen Ruf, den es geniesst, nicht nur zu erhalten, sondern 
denselben noch immer mehr zu erweitern (Arch: 43).

Moje przedsiębiorstwo, założone w  1859 r. przez mojego ojca i  prowadzone przez niego 
przez dziesięciolecia, dzięki solidności swoich wykonań cieszyło się ciągle zwiększającymi 
się zamówieniami oraz z roku na rok powiększającym się obszarem zbytu. Zdobyte w tym 
czasie doświadczenie, z którego wynikało szereg własnych, potwierdzonych w praktyce, wy-
nalazków i udoskonaleń w budowaniu organów; do tego uczęszczanie do Królewskiej Wyż-
szej Szkoły Technicznej w  Berlinie 
w  czasie mojej podróży naukowej 
oraz poczynione osobiście obser-
wacje wszystkich ważnych zjawisk 
i nowinek w organmistrzostwie, dają 
mi możność nie tylko zachować wy-
śmienitą reputację, jaką się moje 
przedsiębiorstwo cieszyło, ale ją jesz-
cze bardziej rozszerzać. 

2. Szczegóły konstrukcyjne organów
Omawiany katalog przynosi szereg informacji na temat ówczesnych tendencji w budow-

nictwie organowym. Na stronach 5–7 bardzo dokładnie omówione zostały szczegóły kon-
strukcyjne instrumentów Voelknera. 

2.1. Obudowa
Wykonywana była z najlepszej jakości drewna i dostosowywana nie tylko do wielkości 

instrumentu, ale także do stylu architektonicznego świątyni.

2.2. Stół gry
Utrzymywany był w tym samym stylu, co obudowa organów. Wewnątrz fornirowany i po-

lerowany na ciemno. Lokalizację stołu gry uzależniano od woli inwestora. Registry, według ży-
czenia, miały kształt albo włączników klawiszowych, albo cięgieł z gałkami i umiejscawiane były 
nad klawiaturami lub obok nich. Porcelanowe nakładki wykonywano w różnych kolorach dla 
poszczególnych sekcji brzmieniowych instrumentu. Na życzenie wykonywano je także w bia-
łym kolorze. Wałek crescendo oraz żaluzja obsługiwane były przez organistę nogą. Wszystkie 
urządzenia charakteryzowały się przejrzystym rozmieszczeniem oraz lekkością działania. Do-
datkowo do stołu gry montowany był pulpit oraz ławka dla organisty. Wnęka pedałowa stano-
wiła rodzaj szafki na nuty.

Fot. 3. Autograf Paula Voelknera
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2.3. Wiatrownice
Stosowano „najlepiej potwierdzające swoją wartość (bestbewährteste)” wiatrownice 

stożkowe najnowszej konstrukcji, używając odpowiednio trwałego drewna i materiałów. 
Wiatrownice uszczelniane były preparatem bolusowym. Wszystkie wywiercane otwo-
ry wypalano na gładko. Dokładnie wyszlifowane stożki wykonywano ze starej dębiny 
i  podwójnie obijano najlepszą owczą skórą. Montowano mosiężne druty z  nakrętkami 
z drewna lipowego. Krążki wykonywano ze specjalnie nadającego się do tego filcu; ich 
górna warstwa w celu najlepszego uszczelniania wykładana była skórą zwierzęcą. Ławecz-
ki szczelnie przytwierdzano za pomocą żelaznych śrub.

2.4. Miechy
Stosowano miech magazynowy własnej konstrukcji (System Voelkner), składający się 

z  rezerwuaru powietrza uszczelnionego rolowaną skórą (Magazin mit Rolllederdichtung) 
oraz szczelnie przymocowanych od spodu podawaczy. W celu zniwelowania zbędnego wy-
siłku kalikantów lub dmuchawy zawór ssący i odprowadzający wykonywane były ze sta-
rannie dwukrotnie wyszlifowanej skóry. Miech wyposażano w zawór bezpieczeństwa. Jego 
wnętrze uszczelniane było bolusową farbą klejową. Podawacze, z włosiem końskim na zgię-

Fot. 4. Widok zakładu Voelknera w Duninowie – rycina z katalogu
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ciach, były potrójnie oskórowane. Do na-
pędzania stosowano naprzemienne dźwi-
gnie poruszane nogami lub koło zama-
chowe z  żelaznym wałem podłączonym 
do silnika (eiserner Welle und Schwungrad 
mit Motor). W  tym ostatnim przypadku 
zakładano dodatkowo napęd ręczny. Przy 
mniejszych instrumentach (do 16 głosów) 
stosowano pionową dźwignię ręczną. 
W  większych organach instalowano dla 
każdego manuału i pedału miechy zasila-
jące (amortyzatory).

2.5. Kanały powietrzne
Wykonywane były z  dobrego i  wy-

trzymałego drewna sosnowego. We wnę-
trzu uszczelniano je farbą bolusową, a na 
zewnątrz oklejano niebieskim papierem. 
Złączenia były podwójnie obijane skórą.

2.6. Manuały
Posiadały 54 (C–f3) lub na życzenie 56 

klawiszy (C–g3), m.in. w  instrumentach 
koncertowych. Wykonywane były z  łupa-
nego drewna jodłowego. Dolne klawisze oklejano białą polerowaną kością, a górne hebanem. 
Sprężyny zrobione były z mosiądzu. Pod klawiszami znajdowały się niklowane sztyfty pro-
wadzące. W klawiaturze stosowano specjalne materiały tłumiące pracę klawiszy. Boki ramy 
klawiaturowej były fornirowane i polerowane. Ułożenie manuałów było zgodne z wytyczny-
mi Związku Niemieckich Organmistrzów (Verein deutscher Orgelbaumeister) i miało ułatwić 
w czasie gry przechodzenie z klawiatury na klawiaturę. Wymiary klawiszy były zgodne z za-
rządzeniem ministerialnym z 3 października 1876 r.

2.7. Pedał 
Posiadał 27 klawiszy (C–d1). Przy większych lub koncertowych organach oraz na spe-

cjalne życzenie montowano 30 klawiszy (C–f1). Klawisze, wykonane z dobrej i bezsękowej 
dębiny, osadzone były w sosnowej ramie na żelaznych sztyftach prowadzących i podparte 
stalowymi sprężynami.

2.8. Traktura
Stosowano pneumatykę rurkową najnowszej konstrukcji. Zaletami tego systemu były: 

lekkość gry (przy 9 mm nacisku klawisza), precyzyjny dźwięk, łatwość rejestracji oraz duża 
niezawodność. Przewody, wykonane ze stopu metalu, z owalnymi zakończeniami, pozba-
wione były załamań i szczelnie przymocowane do otworów nie tylko kitem, ale i skoblami. 

Fot. 5. Projekt prospektu – rycina z katalogu
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Do każdej wiatrownicy montowano przekaźniki (relais). Wszystkie otwory zalewane były 
roztworem szelakowym.

2.9. Konstrukcja nośna
Wykonywano ją z  mocnego drewna sosnowego. W  dużych instrumentach (ponad 

20-głosowych) do podtrzymywania charakteryzujących się dużą wytrzymałością legarów 
używano żelaznych dźwigarów lakierowanych na czarno i przytwierdzanych mocnymi śru-
bami. Z drewna sosnowego wytwarzano także podłogi, chodniki oraz schodki.

2.10. Sekcja brzmieniowa
Piszczałki drewniane były w środku wysmarowywane klejem i bolusem. Z bezsękowego 

i suchego drewna dębowego wykonywano szczeliny oraz wargi dolne (pokryte firnisem), któ-
re przytwierdzano za pomocą dwóch lub czterech śrub. Wszystkie nogi (z twardego drewna) 
były toczone i  wiercone maszynowo. Piszczałki otwarte posiadały dostroiki przytwierdza-
ne mosiężnymi blaszkami; oskórowane szpunty w piszczałkach krytych miały przykręcane 
uchwyty. Piszczałki cynowe wykonywano z heblowanej maszynowo blachy, co zapewniało im 
bardzo równomierną intonację. Ponadto były one czyszczone i polerowane. Piszczałki otwarte 
strojono za pomocą ślimacznicy; kryte – posiadały metalowe nasadki wyklejone od wewnątrz 
niepodlegającą utlenianiu miękką skórą. Labia piszczałek krytych projektowano według naj-
nowszych wzorów. Piszczałki przytrzymywane były za pomocą ławeczek oraz listew stabili-
zacyjnych. Wszystkie intonowano równomiernie według najnowszych osiągnięć techniczno-
-muzycznych i zgodnie z prawidłami sztuki organmistrzowskiej. Instrumenty strojone były 
według kamertonu paryskiego, w którym a1 = 870 drgań (435 Hz) przy średniej temperaturze 
12 stopni w skali Réaumura (15o C).

Firma udzielała 10-letniej gwarancji na wykonane instrumenty, o  ile organy zostały 
prawidłowo zabezpieczone przed uszkodzeniami spowodowanymi m.in. wilgocią powstałą 
na skutek deszczu lub śniegu. W przypadku wystąpienia usterek wynikających z wadliwej 
konstrukcji organów czy też z użycia nieodpowiednich materiałów lub ich zużycia zakład 
zobowiązywał się do bezwarunkowego usunięcia defektów.

3. Opinie o organach

Na stronach 8–11 cytowane są wypowiedzi i opinie o organach Voelknera. Otwierają 
je referencje wystawione przez Wydział do spraw Kościołów i Szkół Rejencji Koszaliń-
skiej. Ponadto zamieszczono fragmenty notek prasowych z „Musikpädagogische Blätter” 
oraz „Musik-Instrumenten-Zeitung” (z  24 grudnia 1892 r.). Pod cytowanymi listami 
i opiniami – we wszystkich wypadkach pochwalnymi – widnieją nazwiska i daty: Becker 
– organista głównego kościoła w Darłowie, Dercks – królewski dyrektor muzyczny we 
Wrocławiu, Dienel – królewski dyrektor muzyczny w Berlinie (1894), Groth – nauczy-
ciel muzyki w seminarium nauczycielskim w Drawsku Pomorskim, Häring – nauczyciel 
muzyki w seminarium nauczycielskim w Koszalinie, Hecht – królewski dyrektor muzycz-
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ny w  Kamieniu Pomorskim (1895), 
Hoffmann – kantor w  Zirchow 
(1894), Kloss – proboszcz i  super-
intendent w Słupsku (1899), Kutz – 
organista kościoła NMP w  Słupsku 
(1894), Merk – kantor i  organista 
kościoła Świętego Krzyża w  Pozna-
niu (1900), Roloff – kantor i nauczy-
ciel śpiewu w gimnazjum w Stargar-
dzie Szczecińskim (1897), Sahland 
– kaznodzieja zamkowy w  Słupsku 
(1899), Tschenscher – proboszcz 
w Koszalinie (1896), Wagner – orga-
nista katedry św. Mikołaja w Greifs-
waldzie (1893). 

Użytkownicy instrumentów Vo-
elknera podkreślali m.in.: wykorzy-
stanie dobrych i  trwałych materia-
łów, schludne i  solidne wykonanie, 
nienaganną intonację, a  co najistot-
niejsze – niezbyt wygórowaną cenę 
jego instrumentów. Niestety więk-

szość z zamieszczonych opinii nie przynosi jednoznacznych informacji na temat miejsca 
i roku wybudowania konkretnych organów. Sam katalog, co jest chyba największym jego 
mankamentem, także nie zawiera wykazu zrealizowanych przez firmę prac. 

W  tym kontekście warto przytoczyć trzy bardzo interesujące fragmenty ekspertyz. 
Pierwsza, sporządzona w Stolpe an der Peene, pochodzi z 6 października 1893 r. i jest dzie-
łem Augusta Wagnera, królewskiego dyrektora muzycznego i organisty w katedrze św. Mi-
kołaja w Greifswaldzie:

Ist das Stolper Orgelwerk von Meisterhand mit grosser Solidität gebaut, und gehört mit 
zu den besten Werken, die Unterzeichneter seit etwa 50 Jahren als Revisor abzunehmen 
Gelegenheit gehabt hat. Der Lieferungspreis ist in keiner Weise zu hoch. Herr P. Voelkner 
hat auch bei dieser Orgel wieder bewiesen, dass er das wohlbegründete Lob eines tüchtigen 
Orgelbauers in reichem Masse verdient (Arch: 45). 

Organy w Stolpe zostały wybudowane mistrzowską ręką i z dużą solidnością i należą do 
najlepszych, jakie niżej podpisany miał możność od mniej więcej 50 lat jako rewizor od-
bierać. Cena wykonania nie jest w żadnym wypadku za wysoka. Pan P. Voelkner tymi orga-
nami po raz kolejny udowodnił także, że w dużej mierze zasługuje na w pełni uzasadnioną 
opinię porządnego organmistrza. 

Fot. 6. Projekt prospektu – rycina z katalogu
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Drugą opinię wystawił 9 maja 1899 r. superintendent Kloss ze Słupska:

Hierdurch bescheinige ich, dass die im Jahre 1869 erbaute Orgel in hiesiger St. Petrikirche (20 
Register), hervorgegangen aus der Voelkner’schen Orgelbauanstalt zu Dünnow, sich durchaus 
gut gehalten hat und während dieser langen Zeit, etliche Male Stimmen abgerechnet, keinerlei 
Reparaturen benötigt gewesen ist (Arch: 47).

Niniejszym poświadczam, że wybudowane w 1869 r. w tutejszym kościele św. Piotra organy (20 
rejestrów), które wyszły z zakładu organmistrzowskiego Voelknera w Duninowie, utrzymały się 
w całkiem dobrym stanie i podczas tego długiego czasu, nie licząc kilkukrotnego strojenia, nie 
potrzebowały żadnych napraw.

Z  tego samego roku (z 24 listopada), także ze Słupska, pochodzi opinia sporządzona 
przez kaznodzieję zamkowego Sahlanda: 

Die von dem Orgelbaumeister Herrn Voelkner zu Dünnow im Auftrage der Königlichen 
Regierung zu Köslin für die hiesige Schlosskirche erbaute Orgel hat sich als ein gutes Werk 
bewährt und bedurfte seit ihrer Herstellung im Herbst 1875 bis heute ausser den notwen-
digen Reinigungsarbeiten keiner Reparaturen. Die Patronatsbehörde wie die beiden zur 
Schlosskirche gehörigen Gemeinden sind mit dem Werk wohl zufrieden (Arch: 46).

Wybudowane na zlecenie rządu królewskiego w Koszalinie przez pana Voelknera z Du-
ninowa organy dla tutejszego kościoła zamkowego okazały się dobrym dziełem i od cza-
su montażu jesienią 1875 r. aż do dzisiaj nie wymagały, poza koniecznym czyszczeniem, 
żadnych napraw. Urząd patronacki, a także obie należące do kościoła zamkowego gminy 
wyznaniowe są z instrumentu całkowicie zadowolone. 

Tę część folderu kończy prezentacja typów prospektów oferowanych przez firmę. Strony 
12–23 zawierają osiem rycin oraz cztery fotografie organów (bez informacji o  lokalizacji 
obiektu, w którym zostały umieszczone). 

4. Dyspozycje

Zasadniczą część katalogu (strony 25–45) stanowi wykaz 48 proponowanych modeli 
dyspozycji organów kościelnych, koncertowych i salonowych wraz z ich cenami (dopisany-
mi ręcznie). Zdaniem Voelknera były to „prawdziwe przydatne dyspozycje organowe” (wir-
klich brauchbare Orgel-Dispositionen), które miały uwzględniać różne gusta. Na życzenie 
zamawiających można je było odpowiednio modyfikować, biorąc pod uwagę m.in. wielkość 
i akustykę konkretnych pomieszczeń. Wszystkie dyspozycje i ceny podane były dla klawia-
tur ręcznych o rozpiętości 54 klawiszy (C–f3) oraz pedału z 27 klawiszami (C–d1). Mode-
le dyspozycji proponowane przez katalog przedstawiają typowe tendencje romantycznego 
brzmienia. Wykaz podzielony został na cztery części:
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4.2. Organy z jednym manuałem i pedałem (nr 4–9)
Katalog prezentuje sześć dyspozycji od 5 do 10 głosów. Ceny kształtują się od 1000 do 

2450 marek. Wybrane dyspozycje:

Nr 4
 Manuał Pedał
Principal
Gedackt
Salicional
Oktav

8’
8’
8’
4’

Subbass 16’

Piszczałki: 243
Cena: 1000 marek

Nr 8
Manuał Pedał
Bordun
Principal
Dolce
Viola di Gamba
Portunal
Octav
Mixtur 2-3 fach

16’
8’
8’
8’
8’
4’
2 2/3 ’

Subbass
Octavbass

16’
8’

Pedalkoppel
Freie Combination
Melodieführer
Piszczałki: 528
Cena: 2175 marek

4.1. Organy z jednym manuałem (nr 1–3)
W ofercie znalazły się trzy modele organów posiadających od 2 do 4 głosów w cenie od 

480 do 700 marek. Przy tego typu instrumentach Voelkner proponował zakup swojego opa-
tentowanego wynalazku o nazwie Melodieführer za cenę 150 marek. Urządzenie to pozwalało 
na wzmocnienie (jednym lub kilkoma głosami) najwyższego składnika akordu. Jednomanu-
ałowe organy można było także rozbudować o podwieszany pedał za cenę 60 marek lub samo-
dzielną sekcję pedału z głosem Subbass 16’ za cenę 250 marek. Wybrane dyspozycje:

Fot. 7. Projekt prospektu – rycina z katalogu

Nr 1
Manuał
Hohlflöte
Salicional 

8’
8’

Piszczałki: 108
Cena: 480 marek

Nr 2
Manuał
Principal
Gedackt
Flauto dolce

8’
8’
8’

Piszczałki: 162
Cena: 600 marek
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4.3. Organy z dwoma manuałami i pedałem (nr 10–39) 
Tego typu instrumenty firma oferowała już od 3 głosów (z podwieszonym pedałem) do 41 

głosów w cenie od 800 do 11 530 marek. Przy organach tych rozmiarów oferowano wiele różnego 
rodzaju urządzeń dodatkowych oraz innowacji technicznych, m.in.: 
•	 Melodieführer: cena urządzenia wynosiła 200 marek; 
•	 octavkoppel: stosowano połączenia wewnątrzklawiaturowe oraz międzyklawiaturowe sub 

i super (nierealne), cena urządzenia wynosiła 75 marek;
•	 wolne kombinacje; 
•	 stałe kombinacje: stosowano wyłączające się nawzajem przyciski uruchamiające w poszcze-

gólnych sekcjach lub w całym instrumencie kombinacje rejestrów odpowiadające dynamice 
piano, mezzo forte, forte i tutti (z połączeniami i bez głosów językowych). Zdaniem Voelkne-
ra stałe kombinacje mogły być zupełnie pominięte w instrumentach wyposażonych w wol-
ne kombinacje i wałek crescendo, gdyż ten sam efekt można było osiągnąć za ich pomocą 
(zwłaszcza na podstawie zegarowego wskaźnika). Montowano je jednak ze względu na „nie-
których organistów, którzy nie mogą się już obyć bez stałych kombinacji” (so mögen manche 
Herren Organisten die festen Combinationen doch nicht missen);

•	 żaluzja: przykładowy koszt montażu szafy ekspresyjnej dla pięciogłosowej sekcji manuału 
drugiego wynosił 240 marek;

•	 wałek crescendo (Rollschweller, Registerschweller): urządzenie było wyposażone w zegarowy 
wskaźnik informujący o ilości włączonych głosów.

Wybrane dyspozycje:
Nr 10
Manuał I Manuał II Pedał
Gemshorn
Flöte

8’
8’

Salicional 8’ podwieszany

Manualkoppel, Octavkoppel
Piszczałki: 162
Cena: 800 marek

Nr 11
Manuał I Manuał II Pedał
Principal
Flöte

8’
8’

Gedackt 8’ Subbass 16’

Manualkoppel, Pedalkoppel, Octavkoppel
Piszczałki: 189
Cena: 1000 marek

Fot. 8. Projekt prospektu – zdjęcie z katalogu
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Nr 14
Manuał I Manuał II Pedał
Principal
Gedackt
Octav
Octav

8’
8’
4’
2’

Salicional
Flauto amabile

8’
8’

Subbass 16’

Manualkoppel, Pedalkoppel
Tutti
Piszczałki: 351
Cena: 1750 marek

Nr 17
Manuał I Manuał II Pedał
Principal
Bordun
Viola di Gamba
Octav
Mixtur 2-3 fach

8’
8’
8’
4’
4’

Salicional
Lieblich Gedackt
Flauto traverso

8’
8’
4’

Subbass
Violon

16’
8’

Manualkoppel, Pedalkoppel
Tutti
Piszczałki: 582
Cena: 2450 marek

Nr 20
Manuał I Manuał II Pedał
Bordun 
Principal
Viola di Gamba
Hohlflöte 
Octav
Rohrflöte
Mixtur 2-3 fach

16’
8’
8’
8’
4’
4’
4’ 

Gemshorn
Aeoline
Lieblich Gedackt
Flauto dolce

8’
8’
8’
4’

Subbass
Principalbass 

16’
8’

Manualkoppel, Pedalkoppel zu I, Pedalkoppel zu II
Freie Combination
Tutti 
Piszczałki: 744
Cena: 3300 marek

Nr 26
Manuał I Manuał II Pedał
Bordun 
Principal
Gamba
Hohlflöte 
Gedackt 
Octav
Rohrflöte
Cornet 5 fach
Mixtur 4 fach

16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
8’ 
2 2/3’ 

Gemshorn
Lieblich Gedackt
Flauto amabile
Salicional
Fugara 
Waldflöte  

8’
8’
8’
8’
4’
2’

Violonbass
Subbass
Offenbass 
Gedacktbass

16’
16’
8’
8’

Manualkoppel, Pedalkoppel
Freie Combination
Mezzoforte, Tutti 
Piszczałki: 1186
Cena: 5200 marek

Fot. 9. Projekt prospektu – zdjęcie z katalogu

Fot. 10. Projekt prospektu – zdjęcie z katalogu
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Nr 36

Manuał I
Manuał II
(Schwellwerk)

Pedał

Bordun 
Principal
Gamba
Gedackt
Flûte harmonique
Gemshorn
Octav
Hohlflöte
Quinte + Octav
Cornet 5 fach 
Mixtur 5 fach
Trompete (aufschlagend)

16’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’ + 2’
8’  
2’
8’

Lieblichgedackt
Geigenprincipal
Gedackt
Portunal
Schalmey
Aeoline
Voix céleste
Violine
Flûte octaviante
Progressio harmonica 2-3 fach
Clarinette (durchschlagend)

16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
8’

Contrabass
Violonbass
Subbass
Gross-Nasard
Octavbass
Cello
Posaune (aufschlagend)

16’
16’
16’
10 2/3’
8’
8’
16’

Manualkoppel, Pedalkoppel zu 1., Pedalkoppel zu 2., Suboctavkoppel Manual 2 an 1
Pianopedal
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti ohne Rohrwerke (gegenseitig automatisch sich auslösende Druckknöpfe)
Freie Comb. zum 1. Manual, Freie Comb. zum 2. Manual, Freie Comb. zum Pedal
Registerschweller mit Zeiger und beliebiger Ausschaltung 
Jalousieschweller zu Manual 2
Rohrwerkeinschalter, Rohrwerkabsteller
Hauptregistraturausschaltung   
Piszczałki: 1879
Cena: 8700 marek

4.4. Organy z trzema manuałami i pedałem (nr 40–48) 
Przy tej wielkości instrumentach firma proponowała, o  ile pozwalały na to warunki, 

zastosowanie Echowerku, czyli sekcji brzmieniowej trzeciego manuału w podwójnej szafie 
ekspresyjnej (doppelter Schwelleinrichtung) na poddaszu, skąd głos dochodziłby poprzez 
ozdobny ażurowy otwór w sklepieniu. Ceny organów kształtowały się od 8700 do 30 000 
marek, a liczba głosów wynosiła od 30 aż do 90. Wybrane dyspozycje: 

Nr 40  

Manuał I
Manuał II
(Schwellwerk)

Manuał III Pedał

Bordun

Principal

Flûte harmonique

Viola di Gamba

Bordun

Octave

Rohrflöte 

Rauschquinte 2 fach

Mixtur 4 fach

Trompete

16’

8’

8’

8’

8’

4’

4’

2 2/3’

2’

8’

Lieblich Gedackt

Rohrflöte 

Geigenprincipal

Fugara

Aeoline

Voix céleste

Gemshorn

Cornett 3 fach

Cor anglais

16’

8’

8’

8’

8’

8’

4’

8’

8’

Spitzflöte

Viola d’amore

Lieblich Gedackt

Traversflöte

Flautino

8’

8’

8’

4’

2’

Violonbass

Subbass

Gedacktbass

(im Schweller)

Octavbass

Violoncello

Posaune

16’

16’

16’

8’

8’

16’
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Manualkoppel 2 zu 1, Manualkoppel 3 zu 1, Manualkoppel 3 zu 2, Pedalkoppel zum 1. Manual, Pedalkoppel zum 2. Manual
Pianopedal
Piano, Mezzoforte, Tutti ohne Rohrwerke (pneumatische gegenseitig sich auslösende Druckknöpfe)
4 freie Combinationen mit Auslösern 
Rohrwerkensemble, Rohrwerkausschalter, Hauptregistrierung (pneumatische Druckknöpfe)
Rollschweller mit Zeigertafel und beliebiger Ausschaltung 
Auslöser
Jalousieschweller  

Piszczałki: 1704

Cena: 8700 marek

Nr 43  

Manuał I
Manuał II
(Schwellwerk)

Manuał III
(im Schweller)

Pedał

Principal
Principal
Bordun
Flûte harmonique
Viola di Gamba
Gemshorn
Trompete
Octav
Hohlflöte 
Octav
Mixtur 4 fach
Cornet 3-5 fach

16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
2 2/3’
8’

Bordun
Principal
Rohrflöte 
Schalmey
Soloflöte 
Aeoline
Voix celeste
Horn (aufschlagend)
Vox humana
Prästant
Flûte octaviante
Piccolo
Mixtur 4 fach

16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2’
2 2/3’

Quintatön
Geigenprincipal
Lieblich Gedackt
Viola d’amore
Traversflöte
Quintatön
Clarinette
Violine
Fernflöte 
Harmonia aeth. 2-3 fach

16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’ 

Contrabass
Principalbass
Violon
Subbass
Harmonicabass
Posaune
Octavbass
Cello
Trompete
Octav

32’
16’
16’
16’
16’
16’
8’
8’
8’
4’

Koppelung 3. Manual zum 2. Manual, Koppelung 3. Manual zum 1. Manual, Koppelung 2. Manual zum 1. Manual, Koppelung 1. 
Manual zum Pedal, Koppelung 2. Manual zum Pedal, Koppelung 3. Manual zum Pedal, Suboctavkoppel 2. Manual zum 1. Manual, 
Freie Combination zum 1. Manual, Freie Combination zum 2. Manual, Freie Combination zum 3. Manual, Freie Combination zum 
Pedal
Tutti 
Pianopedal
Rohrwerkensemble, Rohrwerkausschalter
Rollschweller für alle Stimmen einschliesslich Koppeln, Auslöser zu Rollschweller
Jalousieschweller für 2. Manual, Cello und Subbass, Jalousieschweller für 3. Manual, Schweller für Vox humana
Tremolo für Vox humana neuester Konstruktion
Windanzeiger
Hauptregistraturausschaltung, Hauptregistratur   

Piszczałki: 2750

Cena: 12 570 marek

Na szczególną uwagę zasługuje dyspozycja nr 45, w której Voelkner zaproponował uży-
cie rejestrów wysokociśnieniowych (HW) z ciśnieniem 200 mm SW. W tym miejscu warto 
oddać głos organmistrzowi: 

Was Hochdruckluftregister, also Register mit 200‒300 Millimeter Winddruck anbelangt, so 
steht der Orgelbauer zwischen der einen Partei Sachverständiger welche sie für unentbehrlich 
hält, und der anderen, welche sie als unschön und für Kirchenmusik als ungeeignet bezeichnet. 
Ich bin der Ansicht dass in genügend grossen und hohen Räumen einige Solo-Register bei 
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massvoller Verstärkung die Ausdrucksfähigkeit einer Orgel bei sonst unveränderter Disposition 
nur vermehren können. (…) Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass zum Betrieb eines 
Gebläses mit erhöhtem (etwa 2-3 mal so gross als normalem) Winddruck auch eine entspre-
chend erhöhte Kraftleistung gehört, und ist kaum anzunehmen, dass die Dauer eines solchen 
Gebläses die der mit normalen Druck arbeitenden erreichen wird (Arch: 61).

Co się tyczy rejestrów wysokociśnieniowych, a więc głosów z ciśnieniem 200‒300 milimetrów 
słupa wody, to organmistrz stoi pomiędzy grupą rzeczoznawców, którzy uważają je za nie-
zbędne, a  innymi, którzy określają je jako nieładne i nieodpowiednie dla muzyki kościelnej. 
Jestem zdania, że w wystarczająco dużych i wysokich pomieszczeniach kilka głosów solowych 
o umiarkowanym wzmocnieniu może tylko, przy stałej dyspozycji, przysporzyć organom wy-
razistości (…). Nie wolno jednak przemilczeć, że dla dmuchawy z podwyższonym (około 2-3 
razy większym niż normalne) ciśnieniem potrzebny będzie napęd o odpowiednio podwyższo-
nej wydajności, i jest mało prawdopodobne, by tego typu dmuchawa dorównała trwałością tej 
pracującej na normalnym ciśnieniu. 

Nr 45

Manuał I
Manuał II
(Solowerk im Schweller)

Manuał III Pedał

Principal
Bombarde
Principal
Bordun
Flûte harmonique
Viola di Gamba
Salicional
Doppelflöte
Trompete
Octav
Rohrflöte
Gemshorn 
Rauschquinte 2 fach
Cornett 3-5 fach 
Mixtur 5 fach
Solo-Gamba

16’
16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2 2/3’
8’
2’
8’ HW

Bordun
Principal
Schalmey
Concertflöte 
Gedackt 
Gemshorn
Quintatön
Aeoline
Voix céleste
Cor anglais
Tuba mirabilis  
Octav
Flauto traverso 
Fugara
Piccolo
Cornett 3-5 fach
Scharf 4-5 fach
Solo-Flöte

16’
8’ HW
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’ HW
4’ HW
4’
4’
2’
8’
1 1/3’
8’ HW

Viola
Geigenprincipal
Spitzflöte
Lieblich Gedackt
Traversflöte
Viola d’amore
Dolce
Praestant
Flauto dolce
Flautino 
Harmonia aeth. 2-3 fach
Clarinette

16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’ 
2’
2 2/3’
8’

Posaune
Principalbass
Violon
Subbass
Salicional
Quintbass
Offenbass
Cello
Gedacktflöte 
Sesquialter 2 fach 
Posaune
Tuba
Clairon 

32’
16’
16’
16’
16’
10 2/3’
8’
8’
8’
5 1/3’
16’
8’
4’

Manualkoppel 2 an 1, Manualkoppel 3 an 1, Manualkoppel 3 an 2, Unteroctavkoppel 3 an 1, Pedalkoppel zu Manual 1, 
Pedalkoppel zu Manual 2, Pedalkoppel zu Manual 3
Pianopedal
o. p. mf. f. tt. Fürs ganze Werk (sich gegenseitig auslösend), Tutti für jedes Manual und Pedal mit Auslösern  
4 Freie Combinationen mit Auslösern 
Rohrwerke, Rohrwerkausschalter
Registerschweller, Registerschwellerausschaltung
Hauptregistratur, Hauptregistraturausschaltung
Schweller für Manual 2., Schweller für Manual 3
Windanzeiger am Spielschrank   

Piszczałki: 3781
Cena: 17 000 marek



folia organologica22

articles

Podane w katalogu ceny (w markach nie-
mieckich) nie uwzględniały kosztów budowy 
prospektu. Jego cena uzależniona była od stylu 
obudowy i wielkości instrumentu. Stawka za 
metr kwadratowy płycin bocznych obudowy 
z zamykanymi drzwiami wynosiła od 5 marek 
za pierwszej klasy drewno sosnowe i od 8 ma-
rek za najlepszą dębinę. Metr bieżący gzym-
sów kosztował 1,50 marki. W przypadku za-
interesowania ofertą, w związku z dużymi wa-
haniami cen surowców, zakład zobowiązywał 
się do bezpłatnego przygotowania i przesłania 
dokładnego kosztorysu wraz z  rysunkami 
prospektów w różnych stylach architektonicz-
nych, formularzy umów oraz innych dodatko-
wych informacji. 

Firma oferowała bardzo dogodne warun-
ki finansowania. Nie wymagano wcześniej-
szej zaliczki. Należność za instrument (płatna 
gotówką) następowała dopiero po pozytyw-
nym odbiorze technicznym, którego dokonywał wyznaczony przez zamawiającego rzeczoznaw-
ca. Oferowano możliwość spłaty w dowolnych ratach. Stopa oprocentowania kredytu wynosi-
ła 5% liczonych od dnia dostarczenia organów. Zamawiający nie ponosił kosztów właściwego 
i  starannego pakowania (w  tym ceny wypożyczenia skrzyń transportowych) oraz załadunku 
części organowych. Firma zobowiązywała się także do bezpłatnego usunięcia ewentualnych 
uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Przy zamówieniach na kwotę wyższą niż 6000 ma-
rek koszt transportu do stacji kolejowej kontrahenta pokrywał producent. Ponadto zamówione 
instrumenty były ubezpieczone na wypadek ognia aż do czasu definitywnego odbioru. 

5. Podsumowanie

W procesie prowadzonych w coraz szerszym zakresie badań nad budownictwem organowym 
cenną pomocą są historyczne wykazy i katalogi firmowe (W. Falk 2000: 209–226; F. Koenig 2015: 
273–297). Poszczególne firmy wydawały je jako materiał reklamowy z myślą o promocji swoich 
instrumentów i pozyskiwaniu nowych odbiorców. Miały one także świadczyć o bogatej działal-
ności i solidności zakładów organmistrzowskich. Opisywany w niniejszym artykule materiał sta-
nowi cenne źródło do dziejów firmy Voelkner. Przynosi on szereg informacji na temat organizacji 
produkcji, cech instrumentów, materiałów używanych do ich budowy, szczegółów konstrukcji 
mechanizmu organów, proponowanych dyspozycji oraz cen instrumentów. Lektura publikacji 
pozwala także na zaznajomienie się z panującymi na przełomie XIX i XX w. tendencjami w bu-
downictwie organowym.

Fot. 11. Projekt prospektu – zdjęcie z katalogu
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W  XIX stuleciu doszło do modyfikacji 
prawie wszystkich elementów składających 
się na organy, co związane było zarówno 
z prądami ideowymi, jak i dużym postępem 
technicznym. Voelknerowie żyli w  epoce, 
w  której miejsce mechanicznej traktury 
gry i  registratury zajęły rozmaite systemy 
pneumatyczne i  elektryczno-pneumatycz-
ne. Szeroko weszły w  użycie, w  miejsce 
dotychczasowych klapowo-zasuwowych, 
wiatrownice stożkowe. Ukształtował się 
wówczas romantyczny typ instrumentu. 
Charakterystyczne dla tego czasu stało się 
dążenie do imitowania przez organy dźwię-
ków orkiestry symfonicznej, co widać wy-
raźnie w proponowanych przez Voelknera 
dyspozycjach.

Na przełomie XIX i XX w. duninowska 
firma przeżywała rozkwit, wdrażając wiele 
nowych rozwiązań technicznych i dążąc do 
przystosowania swoich instrumentów do wymogów romantycznej muzyki organowej. Nie 
dziwi więc zastosowanie wiatrownic stożkowych oraz pneumatycznej traktury, która umoż-
liwiała tak bardzo pożądaną wówczas „łatwość” gry oraz szybką zmianę rejestrów i bogatą 
ekspresję dynamiczną. W folderze wyraźnie dostrzega się zachwyt nad nowym typem or-
ganów i towarzyszący mu zanik zrozumienia dla dawnych instrumentów, a zwłaszcza ich 
możliwości technicznych. Podkreśla to sam Voelkner, pisząc: 

Mechanische Glieder als Wellen, Winkel und Abstrakten kommen nicht zur Verwendung, in-
folgedessen ist ein Verquellen der Tastenmechanik und der Registratur gänzlich ausgeschlos-
sen. (…) An Stelle der sonst gebräuchlichen dem Sichwerfen mehr oder weniger ausgesetzten 
Holzwellen treten pneumatische Hubvorrichtungen bester Konstruktion (Arch: 46). 

Mechaniczne elementy, jak wałki skrętne, kątowniki i abstrakty, nie są używane, przez co 
jest zupełnie wykluczone napęcznianie traktury gry i rejestrów. (…) W miejsce wcześniej 
używanych i  mniej lub bardziej narażonych na spaczenie wałków skrętnych używane są 
pneumatyczne urządzenia najlepszej konstrukcji.  

Potwierdzenie tej postawy stanowi także zamieszczona w folderze opinia o instrumen-
cie, w którym 

durch die Benutzung des pneumatischen Systems ist nicht nur eine leichte, gleichmässige 
Spielart und bequeme Handhabung der Registerzüge erzielt worden, sondern es sind auch 

Fot. 12. Projekt prospektu – zdjęcie z katalogu
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Uebelstände beseitigt, die bei dem älteren System mit Winkeln, Wellen und Abstrakten infol-
ge von Witterungseinflüssen und manchen Zufälligkeiten sich so leicht einstellen (Arch: 46).

dzięki zastosowaniu systemu pneumatycznego uzyskano nie tylko lekką i równomierną grę oraz 
wygodne posługiwanie się wyciągami rejestrowymi, ale także usunięto niedogodności, które tak 
łatwo występują przy starszym systemie z kątownikami, wałkami skrętnymi i abstraktami, na sku-
tek wpływów atmosferycznych i innych przypadłości. 

Powstające w XIX w. duże zakłady i fabryki charakteryzowały się zunifikowaną produkcją. 
Także firma Voelknera wytwarzała organy o powielanej dyspozycji i rozwiązaniach konstruk-
cyjnych. Stosowała ponadto mechaniczną obróbkę materiału i maszynową, seryjną produkcję 
części organowych. 

Otwarta pozostaje kwestia, na ile bydgoskiej firmie udało się zrealizować w praktyce pro-
jekty zawarte w katalogu. Wymaga to jednak podjęcia żmudnych badań terenowych i porów-
nawczych. Kwestę tę autor pozostawia już badaczom dziejów firmy Voelkner.
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SUMMARY 
Within the extensive collection of the State Archives in Wrocław particular attention should 

be drawn to the files of the Silesian Evangelical Consistory in Wrocław from the period between 
1614 and 1945. This is without a doubt the largest collection of documents for the exploration of 
Protestantism in Silesia. In the collection which comprises more than 26,000 archived items, there 
are three folders dedicated to the construction and renovation of organs. After an initial, rough 
review of those files, the researcher’s attention is drawn to the well-preserved advertising brochure 
published by the Voelkner company from Duninów under the title Katalog der Kirchenorgel-Bau-
anstalt mit Dampfbetrieb von P.B. Voelkner, Dünnow, Kr. Stolp i. Pomm. 

The Voelkner company was founded in 1859 in Duninów (Dünnow) by Christian Friedrich 
Voelkner (1831–1905). In 1900 the company which employed 20 workers by then, was taken 
over by Christian Friedrich’s son, Paul. In 1906 the company’s headquarters were transferred to 
Bydgoszcz. The reason for this transfer was a fire that had destroyed most of the former factory 
buildings. The years of crisis after the first world war led to a sharp economic downturn that 
strongly affected the Bydgoszcz based company which in the period of heyday had employed 
as many as about 50 people. As a result, but also due to the fact that Bydgoszcz  became a part 
of Poland, the company ceased its activities and was sold in favour of a big carpenter’s shop in 
1920. It is estimated that the Voelkners built or rebuilt approximately 300 instruments. This ac-
tivity usually concerned smaller instruments. Furthermore they specialised in the production of 
stylish organ prospects.

The brochure described in this article is a valuable source for the history of the company. It 
offers a variety of information on such points as the organisation of production, the characteri-
stics of instruments, the materials used for their construction, the details concerning the con-
struction of the organ mechanics, the suggested conditions as well as the price of instruments. 
Additionally, this publication gives the reader an insight into the prevalent trends of organ buil-
ding at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. 
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The brochure was printed in Wernigerode by the publisher Angerstein and does not contain 
any information concerning the year of issue. The analysis of its contents suggests that it was 
most probably made in 1900 when the company was taken over by Paul Voelkner. 

In the first part of the brochure constructional details of the Voelkner instruments are discus-
sed. At the turn of the nineteenth and twentieth centuries the company from Duninów was in its 
heyday and implemented lots of new technical developments, thus adapting their instruments 
to the needs of romantic organ music. Therefore, it is not surprising that cone chests and pneu-
matic action were applied, which made it possible for organists to achieve the “ease of play”, the 
fast register alteration and the rich dynamic expression that seemed so desirable at the time. The 
admiration for this new type of organs can clearly be felt in the brochure, together with a loss of 
understanding for the old instruments, especially with regard to their technical possibilities. The 
large companies and factories that emerged in the nineteenth century were known for their stan-
dardised production. The Voelkner company also produced organs with a multiple disposition 
and design solutions. Moreover, they introduced machining operations and mechanical serial 
production of organ parts. 

Pages 8–11 of the brochure quote statements and opinions concerning Voelkner organs. The 
users of the Voelkner instruments underlined such points as the use of good solid materials, the 
neat and robust design, the impeccable intonation and, most importantly, the moderate price of 
Voelkner’s instruments. Unfortunately the majority of the published statements do not contain 
any clear information about the place and construction year of the specific organs. Not even the 
brochure itself contains a survey of the works performed by the company, which is perhaps its 
greatest shortcoming. The first part of the brochure is concluded by a presentation of the types of 
prospects offered by the company. 

The central part of the brochure (pages 25–45) is a list of the 48 available disposition models 
for church organs, concert organs and cabinet organs including their pricing. The disposition 
models proposed in the brochure outline the typical trends in romantic organ sound, which 
aimed at imitating the sound of a symphony orchestra. The list is divided into four parts:

•	 organs with one manual (keyboards): on offer were three organ models with 2 to 
4 stops at prices ranging from 480 to 700 marks. Together with this type of instru-
ment Voelkner offered his patented invention called Melodieführer at a price of 150 
marks. That device allowed to strengthen the chord’s highest element (with one or 
more stops);

•	 organs with one manual and pedal (pedal-boards): the brochure presents six disposi-
tons ranging from 5 to 10 stops. Prices vary between 1,000 and 2,450 marks;

•	 organs with two manuals and a pedal: the company offered this type of instrument 
ranging from only 3 to 41 stops at prices ranging from 800 to 11,530 marks. For in-
struments of this size various additional devices and technical innovations were on 
offer, e.g. sub and super octave couplers, fixed and free combinations, swell boxes, and 
crescendo rollers;
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•	 organs with three manuals and a pedal: for instruments of this size the company of-
fered, circumstances permitting, the installation of an Echowerk, i.e. a special sound 
section for the third manual in a double swell box installed in the attic, from where 
the sound would pass through a decorative slatted opening into the vault. The prices 
for this type of organs  ranged from 8,700 to 30,000 marks, and the number of stops 
varied between 30 and 90.

The prices indicated in the brochure did not cover the costs of constructing the organ 
prospect. Its price depended on the selected style of the organ case and the size of the in-
strument. The company offered very favourable funding terms. No advance payments were 
required. The price to be paid for the instrument (in cash) was not due before the technical 
approval procedure had been positively completed, which was carried out by an expert 
designated by the purchaser. The company also authorised payment by instalments at very 
low rates. 

The open question remains to what extent the company from Bydgoszcz managed to 
put into practice the projects presented in the brochure. Answering this question, however, 
requires painstaking research including a considerable number of comparative field studies. 
This is a task that the author leaves to researchers specialising in the history of the Voelkner 
company.


