
B. L.

Ażeby zachować Borobudur
Ochrona Zabytków 22/2 (85), 158-159

1969



ków następujących w  trakc ie w ietrzenia. 2. Przedm iotem  analitycznego badania che
micznego, zagadnienia w ietrzenia, nie może być sam kam ień. Musi ono dotyczyć 
rów nież takich spraw  jak  składniki atm osfery, zanieczyszczenia kam ienia łącznie 
z zasoleniem, jego wilgotność, odczyn w yciągu wodnego itp. 3. W ogólnym zarysie 
znam y już dość dobrze procesy w ietrzenia, jak  i konsolidacji kam ienia. Jednak  n a
sza znajomość szczegółów tych procesów  oraz przyczyn i uw arunkow ań jest jesz
cze uboga. Brak było w referacie podania możliwości badawczych tych szczegóło
wych procesów.

Po wygłoszeniu i p rzedyskutow aniu  refera tów  wyłoniono spośród uczestników  kon
ferencji kom isję do opracowania wniosków. Objęły one trzy  grupy zagadnień, a m ia
nowicie: 1. Należy zwrócić uwagę na konieczność powiązań badań naukow ych nad 
w ietrzeniem  i zabezpieczeniem kam ieni z p rak ty k ą  konserw atorską w zakresie za
bezpieczania zabytków  arch itek tu ry  i urbanistyk i. B adania te znajdują w  p rob le
m atyce konserw atorskie bezpośrednie zastosowanie. Dotyczą one na ogół w ycinko
wych problem ów  architektoniczno-konserw atorskich , są więc pomocne architektom , 
w  k tórych rękach skupia się całość zadań zw iązanych z konserw acją określonych 
obiektów  bądź zespołów obiektów  zabytkow ych. D latego w ażne jest pow iązanie p ro 
wadzonych prac badaw czych z określonym i zabytkam i arch itek tu ry  i bezpośredni 
.udział w  nich arch itek tów  prowadzących prace konserw atorskie na obiektach.
2. Należy powołać kom isję roboczą, k tóra w  term inie do 30 czerwca 1969 r. opra
cuje inw entarz potrzeb w  zakresie badań, ustali ich kolejność i p rio ry tet. Dla posz
czególnych tem atów  pow ołane zostaną grupy robocze; zwrócono uwagę na potrzebę 
dbałości o m iędzynarodow y charak ter tych grup. 3. Zaleca się powołanie kom órki 
w ydaw niczej, k tóra zajm ie się pub likacją  w yników  prac badawczych prowadzonych 
przez grupy robocze. Na zakończenie przedyskutow ano wnioski opracowane przez 
kom isję i przyjęto  je jako rezolucję konferencji.

Janusz Lehmann.

W zw iązku  z o trzymaniem, wychodzącego dwa razy  
w miesiącu, b iuletynu prasowego „Informations Une
sco” Redakcja przedrukow yw ać będzie w  dziale Kro
niki notatki z zakresu zagadnień omawianych na la
mach naszego pisma. Informacje zawarte w  b iu le ty 
nie dotyczą najważniejszych wydarzeń i akcji o zna
czeniu św iatowym, prowadzonych zgodnie z celami 
i programem Unesco.

Redakcja

AŻEBY ZACHOWAĆ BOROBUDUR

Unesco otrzym ało trzy  dary  o łącznej w artości 22.000 dolarów  dla ratow ania Boro- 
budur, jednego z  najstarszych  i najbardzie j fascynujących sanktuariów  buddyjskich 
Azji. D ary te pochodzą od rządu holenderskiego (15.000 dolarów), w ładz m unicypal
nych Brem y (3.000 dolarów) i fundacji „JDR 3rd F u n d ” w  Nowym Jorku, k tóra do
starczyła sprzęt m eteorologiczny w artości 4.000 dolarów.

Zbudow ane w  sercu Jaw y w ostatnich la tach  V III w ieku, Borobudur pozostaje n a j
bardziej okazałym  i najpiękniejszym  obiektem  półkuli południowej. S ank tuarium  
główne (stupa) wznosi się na  szczycie wzgórza o wysokości 40 m; wokół niego roz
lokowane są koncentrycznie, w  trzech rzędach, 72 m niejsze stupy z k tórych  każda 
mieści w  sobie kam ienną figurę Buddy. Pod tą  po tró jną  koroną św iątyń kw ad ra 
tow a baza o długości boku 117 m dźwiga cztery ta rasy  tworzące p iram idę, k tórej 
ściany pokryte są rzeźbam i. Ten im ponujący „fresk” rozw ijający się na długości 
6 km. obejm uje 1460 reliefów.

Od czasu odkrycia w  początku X IX  w ieku, B orobudur było poddane dw ukrotnie 
poważnym zabiegom restau rato rsk im . Nie były one jednak dostateczne i w  chwili 
obecnej uszkodzenia osiągnęły tak i stopień, że sank tuarium  skazane jest na po
wolną śm ierć o ile nie podejm ie się niezwłocznej akcji ratowniczej.
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Niedawno m isja Unesco zdecydowała, że zabezpieczenie obiektu jest technicznie 
m ożliwe i p rzedstaw iła szczegółowy plan działania. Lecz przedsięwzięcie jest znacz
ne: chodzi ni m niej ni więcej tylko o zdem ontowanie św iątyni kam ień po kam ieniu 
i um ocnienie w ulkanicznej skały, w  której są wyrzeźbione reliefy, w sposób zabez
pieczający przed zm iennością w pływów atm osferycznych. Dla zabezpieczenia fu n d a
m entów  przed ulew nym i deszczami podczas rekonstrukcji sanktuarium , nasyp ziem 
ny, na k tórym  jest ono wzniesione zostanie p rzyk ry ty  osłoną z żelbetu. Koszt prac 
obliczony jest na ponad trzy  m iliony dolarów , do których należy dodać dwa do trzech 
m ilionów  dolarów  na zagospodarowanie zespołu.

(B. L. w g „Inform ations Unesco”)

FRESKI FLORENCKIE W RIJKSMUSEUM

W R ijksm useum  w  A m sterdam ie została o tw arta  w ystaw a objazdowa fresków  flo 
renckich, zorganizowana z inicjatyw y N adin tendentury  Galerii Sztuki we F loren
cji, w  dowód wdzięczności za pomoc udzieloną przy ra tow aniu  tych dzieł sztuki. 
U przednio była ona eksponowana przez sześć m iesięcy w  Nowym Jorku , a następnie 
w Londynie.

Ekspozycja obejm uje 60 fresków  pochodzących z F lorencji i Toskanii, jak  również 
liczne rysunk i przygotow awcze (disegno), odkry te po zniszczeniach spowodowanych 
powodzią w listopadzie 1966 r., w  w yniku k tórych w iele m alow ideł ściennych m u
siało zostać zdjętych z m urów . Są to dzieła takich  artystów  jak  Giotto, Uccello, F ra  
Angelico, Piero della Francesca, G hirlandaio, F ra  Bartolomeo, A ndrea del S arto  
i in., zam knięte w  ram ach chronologicznych od X III do połowy XVI w ieku.

Do transpo rtu  freski, k tóre poprzednio nigdy nie opuszczały Italii, zostały um iesz
czone w  pojem nikach, w  drew nianych ram ach wodo- i ognioodpornych, zaim pregno
w anych żywicam i sztucznymi.

(B. L. wg „Inform ations Unesco”)
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