
nove

v župnijski cerkvi sv. Jurija
v Šenčurju

ORGLE
registrov. Slogovno se uvrščajo med romantične orgle, 
saj smo za zvočno osnovo uporabili še ohranjene ko-
vinske piščali znamenitega mojstra Franceta Goršiča, ki 
je postavil orgle leta 1872.

Igralna traktura je mehanska s sapnicami na po-
teg, kar omogoča najbolj neposreden stik organista 
z orglami in s tem kar najbolj natančno in virtuozno 
igranje. Tipke so preko kotnikov, gredi in tankih lesenih 
letvic (abstrakt) povezane z ventili v sapnici. Ti spuš-
čajo zrak do piščali, ki stojijo na sapnici. Zapletenost 
trakture naj prikaže podatek, da je samo v igralniku več 
tisoč sestavnih delov. Registrska traktura je električna 
in omogoča shranjevanje neomejenega števila registr-
skih kombinacij.

Piščalje prvega, glavnega manuala, je postavljeno 
v sprednji del orgelske omare za prospektom, pišča-
lje drugega manuala pa zadaj v omaro z žaluzijami, ki 
omogočajo naraščanje in pojemanje zvoka z odpira-
njem in zapiranjem žaluzij. Največje pedalne piščali 
stojijo ob straneh, manjše pa pod omaro z žaluzijami.

V orglah je 1818 piščali. 224 je lesenih, ostale so 
kovinske iz cina. Uporabljenih je 595 obnovljenih Gor-
šičevih kovinskih piščali. Največja piščal je lesena in 
meri v dolžino skoraj 5m, najmanjša je kovinska in meri 
le 12 milimetrov.

Zvočno umestitev orgelskih piščali v nek prostor pa 
imenujemo intonacija. Vsako piščal posebej je potrebno 
po barvi zvoka in po jakosti prilagoditi tako, da v danem 
prostoru jasno in polno zazveni. Seveda mora biti tudi 

vsak register (vrsta piščali iste tonske barve, menzure 
in oblike) sam v sebi barvno in jakostno izenačen, ter 
hkrati v pravem zvočnem razmerju do drugih registrov.

Na zvočno podobo orgel poleg intonacije vpliva še 
dispozicija (izbor registrov), menzure (razmerje med 
premerom in dolžino piščali) in akustika prostora.

Med seboj ločimo več načinov intonacije: baročni, 
romantični in neobaročni. Zvok baročnih orgel je jasen 
in bogat z alikvoti. Romantične orgle imajo temnejši, 
masivnejši zvok, značilno zanje je niansiranje z registri 
v osnovni legi. Neobaročna intonacija je pravzaprav 
posledica napačnega razumevanja baročne intonacije. 
Zvok neobaročnih orgel je hladen in oster, brez vsake 
miline. Ta način intonacije se je uporabljal v sredini 20. 
stoletja, danes pa se večinoma ne uporablja več.

Nove orgle v Šenčurju se torej slogovno uvrščajo 
med romantične orgle, saj smo za zvočno osnovo upo-
rabili še ohranjene kovinske piščali znamenitega moj-
stra Franceta Goršiča, ki je postavil orgle leta 1872. Vsi 
novi registri so zvočno prilagojeni Goršičevim, tako da 
skupaj tvorijo prepričljivo celoto. Kot take so zelo upo-
rabne pri bogoslužju, hkrati pa primerne za izvajanje 
koncertne orgelske glasbe.

Tomaž Močnik, izdelovalec orgel

Nove orgle je ob prazniku župnijskega zavetnika sv. 
Jurija, v nedeljo, 22. aprila 2018, blagoslovil domači 
kanonik in prelat Vinko Prestor.



seljuje dušo. Lahko rečemo, da so orgle podoba naše-
ga življenja: tudi ljudje smo si, tako kot piščali, različni 
med seboj. Z različnimi značaji, sposobnostmi in talen-
ti lahko skupaj drug drugega bogatimo, dopolnjujemo, 
privlačimo in zmoremo veličastne reči.

Mojca Gabrijel, zborovodkinja in organistka

Panovi piščali so kasneje dodali meh in zaklopke za 
posamezne piščali. Iz tega preprostega glasbila pa naj 
bi se razvile vodne orgle ali hydraulos. Menda je prve 
246 let pred Kristusom sestavil izdelovalec igrač Kte-
sibos iz Aleksandrije. Nekateri pa to iznajdbo pripisu-
jejo slavnemu grškemu fiziku Arhimedu. Pri teh orglah, 
ki naj bi jih uporabljali v Stari Grčiji že v 2. stoletju pred 
Kristusom, voda ni nadomeščala zraka, je pa uravnava-
la zračni tlak. Kasneje so za to uporabili kovaški meh, 
saj voda pozimi zaradi zmrzovanja ni bila uporabna. 

Že v Grčiji so prirejali tekmovanja v igranju na orgle, v 
rimskem času pa so izdelovali medalje z njihovo podobo 
in kovali oljenke v njihovi obliki. Z Rim ljani so se orgle v 1. 
stoletju našega štetja razširile po Evropi. V času Rimlja-
nov so se uveljavile tudi kot cirkuško glasbilo, spremljale 
so gladiatorske boje, nanje so igrali na veselicah.

Z razpadom Rimskega cesarstva so na zahodu po-
niknile tudi orgle, obdržale pa so se na vzhodu, kjer so 
predstavljale poseben simbol cesarjevega veličanstva. 
Po zaslugi cesarja Konstantina V. so v 8. stoletju orgle 
ponovno prišle na zahod. On jih je poslal za darilo Pi-
pinu Malemu, očetu Karla Velikega in ga s tem priznal 
za enakovrednega. 

V Nemčiji so bile prve orgle v karolinški prestolnici 
v cerkvi v Aachnu. Nanje so igrali s pestmi, bile so brez 
pedala. Približno do preloma tisočletja so orgle osta-
jale predvsem dvorno glasbilo, šele takrat so si utrle 
pot v cerkve, kjer so postale sestavni del bogoslužja. 
Okrog leta 1300 so se kot liturgično glasbilo uveljavile 
po vsej Evropi. 

Svoj razcvet so orgle nedvomno doživele v baroku. 
Razvili so nove piščali, pedala, več manualov, registrov. 
Začele so nastajati večje razlike med orglami različnih 
dežel. Glede na zvok in obliko tako danes ločimo nem-
ški, francoski in italijanski tip orgel, med njimi pa je tudi 
več podzvrsti, med drugimi nizozemske, češke, špan-
ske orgle …

V orglah je skrit cel orkester. Sestavljajo jih pišča-
li različnih velikosti in materialov, da lahko proizvajajo 
čudovite zvoke. Toda šele takrat, ko orgle oživi zrak,  
ko sodelujejo vse piščali in nanje igra izkušen organist, 
zaslišimo melodijo, ki nam lepša bogoslužje in razve-

O ORGLAH
Orgle so „glasbilo iz piščali, v 

katere prihaja zrak iz mehov, z 
eno ali več ročnimi in eno nož-
no klaviaturo“, beremo v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika.

V današnjem času orgle naj-
pogosteje srečamo v cerkvah. 
Ob njih običajno pomislimo na 
glasbo, ki se izvaja pri cerkvenem 
bogoslužju. To niti ni tako prese-
netljivo, saj v Konstituciji o svetem bogoslužju iz leta 
1963 beremo, da je orgle v latinski Cerkvi potrebno 
imeti v veliki časti kot tradicionalno glasbilo, ki more s 
svojim zvokom čudovito povečati sijaj cerkvenih obre-
dov ter duha silno dvigati k Bogu in vzvišenim stvarem.

Pa vemo, kako so se orgle razvijale skozi zgodo-
vino? Kako so prišle v cerkve po naši ljubi Sloveniji, 
kjer naj bi bilo postavljenih okrog 1000 najrazličnejših 
instrumentov?

Sama beseda ORGLE prihaja iz grške besede 
„organon“, kar je prvotno pomenilo orodje, kasneje 
„glasbeno orodje“. Slovanska beseda „orgle“, ki je bila 
preoblikovana iz latinske „organi“, izvira iz poznega 
starega veka.

Orgle naj bi imele svoj začetek v pastirski piščali. 
Taka piščal pa lahko proizvede le en ton, zato so jih več 
povezali skupaj in uredili po velikosti. Tako je nastala 
siringa, trstenka ali panova piščal. Panova piščal se 
imenuje po Panu, grškemu bogu pastirjev in plodnosti 
čred. Legenda pravi, da se je zaljubil v nimfo Siringo. 
Na begu pred njim se je spremenila v trstiko, on pa je 
iz te naredil piščal, panovo piščal. 

Na Slovenskem poznamo trstenke 
ali piskulice predvsem kot pastir-
sko glasbilo. Najstarejša likovna 
upodobitev je na vaški situli, ki 
izvira iz starejše železne dobe. 
Iz 2. ali 3. stoletja pa je ohran
jena upodobitev panove piščali 
na oltarju iz Celeje. 

O NOVIH ORGLAH
Nove orgle v župnijski cerkvi svetega Jurija v Šenčurju 
so opus 36 iz delavnice Orglarstvo Močnik in imajo 
28 pojočih registrov, razdeljenih na dva manuala in 
pedal. Z enim predpotegom in transmisijami iz glav-
nega piščalja v pedal, pa se po možnostih registrskih 
kombinacij število registrov poveča na 33. Transmisije 
zaležejo kot samostojni registri, le da so bistveno ce-
nejše in prihranijo prostor, saj uporabljajo piščali drugih 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Aleksandrija

