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BOLESŁAW BIELAWSKI

ODPOWIEDŹ NA NOTATKĘ HALINY POLCYN

W 'związku z wyżej przytoczoną notatką, k tó
ra  w  swoich zastrzeżeniach w ydaje się być re 
p rezentatyw na dla środowiska organm istrzów, 
Ośrodek D okum entacji chciałby p rzy  okazji 
sprostować niektóre m ylne sądy i odpowie
dzieć na postaw ione pytania.
1) „Jak  to się stało” , że na pierwsze zebranie 
przedstaw icieli służby konserw atorskiej z m u
zykologami i organistam i — specjalistam i od 
organów i m uzyki organowej nie zaproszono 
organm istrzów ?
Było to p ierw sze tego rodzaju zebranie, dla
tego też odbyło się w gronie, jakie było Ośrod
kowi najbliżej znane. Dopiero na tym ze
braniu  przedstaw iciele służby konserw ator
skiej zorientow ali się w struk turze  organiza
cyjnej organm istrzów , w przebiegu niektórych 
przeprow adzonych przez nich prac itp. W łaś
nie w w yniku tego zebrania Ośrodek nawiązał 
kon tak t ze Związkiem Izb Rzemieślniczych, w 
następstw ie czego zorganizowany został zjazd 
organm istrzów , na k tórym  wiele z porusza
nych  w notatce H. 'Polcyn spraw  było dyskuto
w anych i na k tórym  właściciel firm y „Orga- 
noton” R. Polcyn, był Obecny.
2) Pojęcie „konserw acja” w gronie muzyków 
i muzykologów, którzy m.in. mieli nadzór nad 
pracam i organm istrzów  przy zabytkowych or
ganach nie było  praw idłowo rozumiane, p rzy
najm niej do czasu ich pierwszego spotkania 
ze służbą konserw atorską. Także konserw ato
rzy  zabytków  dopiero wówczas bliżej zapo
znali się ze specyfiką konserw acji tego rodza
ju obiektów. W św ietle przytoczonych na tym  
zebraniu faktów , k tó re  w pew nej części po
tw ierdza au to rka notatki, można było stw ier
dzić, że „organm istrzowie, którzy te zabytkowe 
organy reperu ją , nie m ają pojęcia o podsta
wowych wymogach konserw acji” . Po odbytym 
w 1969 r. zjeździe zapoznali się oni z wymo
gami i jesteśm y przekonani, że stosują je w 
praktyce. Do tych podstawowych zasad kon
serw acji należą:
a) dokum entacja historyczna — ustalenie 
czasu i m iejsca powstania organów, ich p ier
wotnego stanu, przeróbek, związanych z tym  
faktów  historycznych itd. ;
b) dokum entacja stanu zabytku przed kon
serw acją — w  form ie fotograficznej, rysunko
wej opisowej z analizą m ateriałów  i dokum en
tacją od strony  muzycznej;

c) dokładne sprawozdanie z przebiegu prac 
z wyszczególnieniem zastosowanej metody 
i użytych m ateriałów;
d) dokum entacja po konserwacji, podobnie 
jak w punkcie „b” . W szystko to w tym celu, 
aby można było prześledzić stan obiektu przed 
konserwacją i prawidłowość przeprowadzonych 
prac, których naczelną zasadą musi być posza
nowanie dla autentyku w sensie zarówno ma
terii zabytkowej, jak i pierw otnego wyglądu 
oraz brzm ienia instrum entu. Czy organm ist
rzowie spełniali te podstawowe obowiązki kon
serwatorskie?
3) A utorka domaga się pozostawienia „pisz
czałek i całego w nętrza s tru k tu ry  poszcze
gólnych m echanizm ów” organów tylko organ- 
mistrzowi. Można się zgodzić na taką propozy
cję, jeżeli organy zabytkowe powierzym y or- 
ganm istrzow hkonserw atorow i, k tóry  weźmie 
pod uwagę wszystko to, co o tych organach 
ma do powiedzenia historyk organów, m uzy
kolog specjalista w tej dziedzinie, wykonaw
ca daw nej m uzyki organowej, technolodzy od 
drew na i m etalu i wreszcie historyk sztuki 
zajm ujący się prospektem.
4) Czy w arto  zaprosić specjalistów z zagra
nicy? Jeżeli polscy organm istrze potrafią sami 
osiągnąć pełen zasób wiedzy, jaki wym agany 
jest od organm istrza-konserw atora i jeżeli na 
w łasną rękę zapoznają się z zagranicznymi 
osiągnięciami w tej dziedzinie — to nie warto.
5) Jeżeli powstanie centralna kom isja w spra
wie konserw acji zabytkowych organów, czy 
w jej skład wejdzie organmistrz? Wejdzie.
6) Wreszcie ostatnie pytanie: kto ponosi winę 
za dotychczasową dewastację, brak  dokum en
tacji, złą konserw ację zabytkowych organów? 
W inę ponoszą konserw atorzy, organolodzy, 
muzycy, organmistrzowie, organiści, władze 
kościelne — ci wszyscy którzy wprawdzie póź
no, ale jedinak podjęli wreszcie energicznie p ro 
blem ochrony zabytkowych organów, mając na 
względzie zachowanie lub przyw racanie pięk
na ich pierwotnego historycznego brzm ienia 
i formy.
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