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POTRZEBA OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKOWYCH ORGANÓW

Organy, to przede wszystkim  instrum ent m u
zyczny składający się z trzech zasadniczych 
członów: mechanizmu powietrznego — mie
chy, kanały  i w iatrownice; m echanizmu dźwię
ku — piszczałki drew niane i metalowe; me
chanizmu gry — klaw iatury  dla rąk i nóg oraz 
przyrządy rejestrow e itp. Ale obok udosko
nalającej się na przestrzeni wieków konstruk
cji instrum ent ten wytworzył oryginalną opra
wę plastyczną, k tó rej strona czołowa z umiesz
czonymi w niej piszczałkami, zwana prospek
tem  organowym, przybierała różne form y 
w poszczególnych epokach stylowych.

Największe udoskonalenie pod względem m u
zycznym osiągnęły organy w okresie bairoku. 
W XIX w. niekorzystne innowacje wprow a
dził organista i kom pozytor Abbé Vogler; 
likwidując tak nieodzowne i charakterystycz
ne dla ogólnego brzm ienia organów m ikstury  
i re jestry  alikwotowe, doprowadził on do za
tracenia specyfiki tego instrum entu, do naśla
downictwa brzm ienia orkiestry symfonicznej.

Dopiero w XX w. uświadomiono sobie ponow
nie oryginalne właściwości organów, szczegól
nie barokowych, czego przykładem  był III 
Kongres M iędzynarodowego Towarzystwa Mu
zycznego zorganizowany w 1909 r. w Wied
niu przez sekcję budowy organów, pod pa tro 
natem  dr A lberta Schweitzera.

W ydarzeniem  szczególnej wagi była konferen
cja poświęcona ochronie zabytkowych orga
nów zorganizowana przez K rajow y Związek 
Ochrony Zabytków i Towarzystwo Przyjaciół 
Organów, k tóra odbyła się w dniach 23—27 
kwietnia 1957 r. w W eilheim/Teck. W ynikiem 
tej konferencji są przepisy dotyczące ochrony 
zabytkowych organów opublikow ane jako 
„Richtlinien zum Schutze a lte r w ertvoller O r
geln, W eilheim er R egulativ” Berlin 1958 h 
W siedmiu zasadniczych punktach podano 
w nich zasady ochrony, inw entaryzacji i kon
serw acji zabytkowych organów.

Organy mogą stać się przedm iotem  badań 
dwóch odrębnych, a zarazem sobie bliskich dy
scyplin nauki: muzykologii i historii sztuki. 
K onstrukcja bowiem oraz zestaw rejestrów  
zainteresują muzykologów, specjalistów m u

1 por. recenzja w  „Ochrona Z abytków ” X IX  (1966),
nr 3 p. 74—76.

zyki organowej i budowniczych organów; ze
w nętrzna natom iast obudowa (a szczególnie 
prospekt organowy), posiadająca wartości a r
tystyczne, zainteresuje historyków sztuki. Je 
śli do tych walorów artystycznych i muzycz
nych dodam y jeszcze wartości historyczne, 
znaczenie tego instrum entu  w grupie zabytków 
tzw. ruchom ych wzrośnie szczególnie.

W edług Barbacciego konserwacją zabytku „jest 
każda czynność dokonywana na obiekcie zabyt
kowym dla zachowania go, odtwarzania lub uzu
pełnienia we właściwvm m u sty lu” 2. W przy
padku organów, wyróżniać będziemy zagad
nienie konserw acji prospektu posiadającego 
wartości artystyczne oraz konserw ację m echa
nizmu, w  skład którego wchodzą w iatrownice, 
trak tu ra  mechaniczna i oryginalne piszczałki. 
P race przy tych ostatnich wykonać powinien 
konserw ator-organm istrz lub doświadczony or- 
ganmistrz, pod kierunkiem  wyznaczonego przez 
konserw atora rzeczoznawcy, k tóry po tra fi do
cenić wartości konserwowanego zabytku. W 
przypadku zniszczenia przez owady elem entów 
drew nianych należałoby się zastanowić, czy by
łaby możliwa np. konserw acja zniszczonych pi
szczałek drew nianych przez u tw ardzanie drew 
na żywicami epoksydowymi, bez uszczerbku 
dla zachowania autentyczności brzm ienia. Prace 
te należy poprzedzić badaniami laborato ry jny
mi, w przeciwnym  bowiem przypadku ta m eto
da konserw acji mogłaby okazać się sżkodli\va.

Wśród wielu prac konserw atorskich osobnym 
zagadnieniem jest rekonstrukcja. Celem rekon
strukcji jest doprowadzenie zdekompletowa
nych na przestrzeni czasu lub przebudowanych 
organów do ich pierwotnego stanu. B rakujące 
np. piszczałki w poszczególnych rejestrach  na
leży rekonstruow ać według zachowanych orygi
nałów, stosując ten sam rodzaj drew na, zacho
wując tę samą m enzurę i wysokość brzm ienia. 
Poważnie zniszczone piszczałki, k tórych kon
serw acja byłaby problem atyczna, można za
stąpić nowymi, wykonanym i jednak według 
zachowanych pierwowzorów.

Szczególnie ważną spraw ą jest rekonstrukcja 
dawnego brzm ienia, aktualna wówczas, gdy 
zabytkowe organy m ają wtórny, nieoryginal
ny zestaw rejestrów . Prace nad przywróceniem

2 B a r b a c c i  A lfredo, K onserw acja  Z a b y tk ó w  w e  
Włoszech,  tłum. w  Bibl. M uzealnictw a i Ochrony Za
bytków , Seria B, t. XVI, W arszawa 1966, p. 11.
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właściwej dyspozycji powinna poprzedzić ści
sła kwerenda archiwalna. Dopiero po uzyska
niu całkow itej pewności co do dyspozycji, ja 
ka istniała w chwili powstania instrum entu , 
można przystąpić do odtworzenia oryginalnego 
zestawu rejestrów , k tóre przyw rócą zabytko
wym  organom ich właściwe 'brzmienie charak 
terystyczne dla epoki, w k tó rej powstały. 
W pracach tych powinien brać udział zarów
no organm istrz, jak i muzykolog — znawca za
gadnienia, pod nadzorem  konserw atorskim .

Przy niektórych prowadzonych dotychczas 
pracach „konserw atorskich” zabytkowych in
strum entów  organowych swoboda działania 
organm istrzów i muzykologów posuwała się 
niekiedy zbyt daleko, w wyniku czego w prow a
dzono nowe re jes try  lub inne unowocześnie
nia, k tórych dane organy uprzednio nie posia
dały. Te nieuzasadnione innowacje zniekształ
cały oryginalny charak ter brzm ienia organów 
oraz pom niejszały w poważnym  stopniu ich 
wartość zabytkową. Przebudow a mechanizmu, 
a z nim  dyspozycji, może nastąpić tylko wów
czas, gdy za zabytkową obudową nie zacho
w ały się żadne części autentyczne, a do jego 
ew entualnego odtworzenia brak jakichkolwiek 
danych źródłowo potwierdzonych.

W celu zapobieżenia pracom  rem ontowym  
niezgodnym z zasadami właściwej konserw a
cji wszelkie czynności przy organach zabytko
wych powinny być prowadzone wyłącznie po 
uprzednim  powiadomieniu i za zgodą konser
w atora zabytków, k tó ry  powinien powołać ko
m isję patronującą w składzie: muzykolog, or
ganista — jako użytkow nik instrum entu , rze
czoznawca zagadnień konserw atorskich oraz 
diecezjalny przedstaw iciel do spraw  muzyki 
kościelnej. Zadaniem tej kom isji powinno być 
ustalenie .zakresu prac, p a trona t w czasie ich 
wykonywania przez organm istrza oraz odbiór 
po ich zakończeniu. W szystkie prace powinny 
być dokładnie udokum entowane w studium  
konserwatorskim .

Nadzór konserw atorów zabytków nad konser
wacją zabytkowych organów wymaga włącze
nia do program u uczelni konserw atorskich 
pewnej liczby zajęć z zakresu historii, budo
wy oraz zasad konserw acji zabytkowych orga
nów.

Zabytkowe instrum enty  organowe wym agają 
szczególnej opieki i ochrony ze strony organi
sty  jako bezpośredniego użytkownika, a prze
de wszystkim  konserw atora zabytków, k tó ry  
powinien je włączyć do posiadanego rejestru  
zabytków ruchomych. Punktem  wyjściowym  
dla ochrony organów powinna być ich inw en
taryzacja na specjalnych kartach  inw entarzo
wych. Opracowana przez autora niniejszego 
artyku łu  karta  inw entaryzacji organów ma za
równo hasła istotne z punktu  widzenia h isto
ryka sztuki, jak również hasła dokum entujące

126

m uzyczny charakter inw entaryzow anego za
bytku. '
Inw entaryzacja opisowa organów powinna — 
obok zdjęcia — zawierać następujące dane:

1. M iejscow ość — w ojew ództw o, powiat.
2. U m iejscow ienie — podanie rodzaju i w ezw ania  
obiektu sakralnego, w  którym  znajdują się dane 
organy.
3. W iek — data powstania instrum entu.
4. Styl zew nętrznej obudowy.
5. Prospekt — ustawione w  prospekcie organowym  
piszczałki spełniają niejednokrotnie w yłącznie rolę 
dekoracyjną; taki prospekt określam  jako „niem y”, 
w  przeciw ieństw ie do prospektu „grającego”, w  k tó 
rym um ieszczone piszczałki, obok charakteru deko
racyjnego, spełniają w łaściw ą im funkcję.
6. Autor, budow niczy — należy odróżnić „autora —  
w ykonaw cę zew nętrznej obudow y organów z bo
gatym  nieraz prospektem  organow ym , „od „budow 
niczego” — bezpośredniego tw órcy całego m echa
nizmu.
7. Tr.aktura, w iatrow nice, m iechy — konieczne jest 
podanie rodzaju istniejącej traktury: 
m echanicznej, opartej na zasadzie łączenia k law isza  
z piszczałką za pomocą drew nianych listew ek  zw a
nych abstraktam i;
pneum atycznej, zamiast abstraktów  istnieją m eta
low e (lub igelitow e) rurki, tzw. kond.ukty, w  k tó 
rych przepływ a powietrze;
elektrom agnetycznej — k law isz i piszczałka połączo
ne są przew odem  elektrycznym  i elektrom agnesem . 
Wśród w .w . traktur charakter zabytkow y posiada  
traktura m echaniczna, a niekiedy pneum atyczna. 
Traktura elektrom agnetyczna — obecnie coraz czę
ściej stosow ana — w  zabytkow ych organach jest w y 
nikiem  ich w tórnej przebudow y.
W grupie w iatrow nic w yróżniam y w iatrow nice z za
suw am i i w iatrow nice sprężynow e — obydw ie po
w szechnie stosow ane w  zabytkow ych organach  
o trakturze m echanicznej oraz w iatrow nice pneum a
tyczne stosow ane w  now szych organach pneum atycz
nych.
Wśród m iechów , z których przechodzi kanałam i po
w ietrze do w iatrow nic, rozróżniamy m iechy skrzyn
kow e, k linow e (najstarsze), w ielofałdow e oraz uno
w ocześnione m iechy skrzynkow e, m ające coraz w ię k 
sze zastosow anie w  nowym  budow nictw ie organo
w ym .
8. Kontuar — przy opisie stołu gry, czyli tzw. k on
tuaru, uw zględnić należy liczbę i rozpiętość k law ia
tur m anuału oraz rozpiętość klaw iatury pedału.
9. Intonacja — w  związku ze spotykaną w  starych  
organach różną w ysokością brzm ienia, konieczne  
jest podanie ich aktualnej intonacji, której m iern i
kiem  jest a‘ =  440 HZ przy tem peraturze pom ieszcze
nia ok. 15°C.3
10. M enzura — bardziej w artościow e piszczałki w  p o
szczególnych rejestrach (tego sam ego tonu) pow inny  
być zinw entaryzow ane; w  piszczałkach labialnych na
leży zm ierzyć m enzurę — przekrój piszczałki, długość 
korpusu, długość stopy oraz szerokość otworu lab ia l- 
nego.
11. Przeprowadzone prace rem ontow e — nieodzow ne 
dla historii instrum entu jest podanie ich czasu, rodzą-, 
ju i autora.
12. Stan zachow ania — opisując aktualny stan zacho
w ania obiektu należy uw zględnić zarówno m echanizm  
organów, jak zew nętrzną ich obudowę.
13. D yspozycja — m uzykologa zajm ującego się stroną  
m uzyczną zabytkow ych organów zainteresuje dyspo
zycja, czyli zestaw  rejestrów  w  pełnym  brzm ieniu  
nazw, stąd uw zględnienie ich w  karcie jest nieodzow 
ną koniecznością.
14. Historia, opis.
15. Źródła bibliograficzne.

3 por. “R ichtlinien...” o.e. p. 75



Dane nie u jęte w hasłach karty  podajem y w ru 
bryce uwag. Pod zdjęciem należy podać num er 
negatywu, autorów  zdjęcia oraz datę  opracowa
nia karty . Uwzględniając wartości muzyczne 
instrum entu, należy utrw alić na taśm ie m ag
netofonowej ciekawsze re jestry  oraz pełne 
brzmienie organów, z odpowiednim przy tym  
objaśnieniem słownym i to zarówno przed 
przystąpieniem  do prac konserw atorskich, jak 
po ich wykonaniu.

Zamieszczony powyżej projekt rubryk  karty  in
w entaryzacyjnej po odpowiednim przedysku
towaniu i uzupełnieniu stanie się podstawą 
do opracowania przez ODZ k a rty  ewidencji za
bytkowych organów.

mgr M arian Dorawa
Instytut Z abytkoznaw stw a i K onserw atorstw a  
Wydz. Sztuk P ięknych UMK 
w  Toruniu

THE NEED FOR PROTECTION AND PRESERVATION OF ANCIENT ORGANS

No w arrants are required now adays for the need to 
preserve ancient organs. H ow ever, to have the pre
servating operations carried out in a proper manner 
it seem s necessary that a num ber of quite specific  
features be taken into account w hich are character
istic for these objects. Considering the problem  from  
a general v iew point it m ay be stated that organs 
are built up of a housing, usually  having form  of 
an artistically  shaped and decorated prospect, w hich  
the unit should be subjected to preservating opera
tions carried out on principles norm ally applied 
in sim ilar works covering other historical m onu
m ents present in  the church nave, of the instrum ent 
itself composed of three m echanism s, nam ely w ind- 
-chest, sound-em itting unit together w ith  its equip
m ent, and, fin a lly  the console.

As a rule the preservation of such an instrum ent 
aim ed at preserving both its purely artistical and 
m usical qualities, and original construction should  
be carried out by an experienced and skilled organ- 
-bu ilder under a strict supervision by special staff 
of experts.

To gather possibly fu ll inform ation w ith  regard to 
actual stock of m onum ents belonging to that cate
gory and also to define the exten t of preservation  
requirem ents a detailed inventory should be pre
pared using ad hoc prepared blanks the particular  
colum ns of w hich  are discussed in detail by the  
author.

HALINA POLCYN

CZY BRAK RODZIMYCH KONSERWATORÓW ORGANÓW?

Z nowatorską inicjatyw ą wystąpił w 1968 r. 
Ośrodek Dokum entacji Zabytków w W arsza
wie, organizując pierwszą w Polsce konferen
cję poświęconą zabytkowym  organom i pro
spektom  organowym znajdującym  się w na
szym k raju . Cel tej konferencji jak również 
zakres problem atyki został szeroko opisany w 
specjalnym  sprawozdaniu h Tak więc p ierw 
szy, zasadniczy krok został dckonany; Ośrod
kowi Dokum entacji należą się gorące w yrazy 
uznania, bowiem program  jego prac jest im
ponujący w swoich rozm iarach i nader inte
resujący. Korzystając z zachęty, wyrażonej 
we wspom nianym  sprawozdaniu przez dyr.

1 B. B i e l a w s k i ,  Spraw ozdanie z konferencji do
tyczącej zabytkow ych organów i prospektów  organo-

m gr M arię Charytańską, do publikowania a r
tykułów  problemowych z tej dziedziny, ko
nieczna okazuje się odpowiednia replika eks
ponująca kwestie, które na konferencji nie 
tyle może pominięto, ile potraktow ano w spo
sób co najm niej niezrozumiały.

Należałoby rozpocząć od postawienia pytania, 
jak to się stało, że o chwalebnych poczynaniach 
Ośrodka D okum entacji Zabytków nie zasyg
nalizowano w Związku Izb Rzemieślniczych w 
W arszawie oraz w poszczególnych Izbach Rze
mieślniczych działających na terenie całego 
kraju . Członkami Cechów Izb Rzemieślniczych

w ych w  Polsce, „Ochrona Zabytków ” X X II (1969), 
z. 1, s. 68.
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