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MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM- KONSERWATORSKIE „IWANOWO 76” W LUDOW EJ REPUBLICE BUŁGARII

W dniach 21—26.IX. 1976 r. odbyło się 
w Russe międzynarodowe sympozjum 
konserwatorskie poświęcone problematyce 
ochrony i konserwacji zespołu cerkiewnego 
w ścianach skalnych jaru  rzeki Wielki 
Łom. Zespół ten składa się z sześciu 
klasztorów wykutych w pionowych skałach 
jaru w okolicy miejscowości Iwanowo 
(okręg Russe), w pobliżu reliktów dawne
go zespołu grodowo-metropolitalnego 
Czerwen.
Główne pomieszczenia cerkiewne mają 
ściany i sufity pokryte malowidłami 
freskowymi, pochodzącymi z czasów D ru
giego Państwa Bułgarskiego (XII—XIV w.). 
Z uwagi na wyjątkową wartość artystyczną 
i historyczną zespołu zdecydowano się 
zwołać międzynarodowe sympozjum kon
serwatorskie, którego głównym zadaniem 
miało być dokonanie wyboru sposobów 
zabezpieczenia i konserwacji cennych 
zabytków.
Zasadniczym i najtrudniejszym proble
mem jest zabezpieczenie masywu skalnego. 
Masyw ten jest spękany, podzielony na 
wielkie bloki, które stopniowo usuwają 
się, oddzielają i odpadają ze ścian. Spo
wodowało to zawalenie stropu w jednej 
cerkwi, nazwanej umownie „Zrujnowana 
cerkiew” , odpadnięcie całych ścian i ich 
fragmentów w innych cerkwiach. Przez 
szczeliny między blokami masywu skal
nego sączy się woda i powoduje zawilgo
cenie. Innym powodem zniszczeń jest 
wandalizm, m.in. rycie napisów upamięt
niających pobyt różnych „turystów” i lu
dzi przypadkowych. Stan niektórych fres
ków, zwłaszcza tych, które wskutek odpa
dania bloków skalnych wystawione zostały 
ńa bezpośrednie oddziaływanie wody opa
dowej, słońca, mrozu, mgły — jest opła
kany. Freski te łuszczą się i osypują.
Wobec bardzo skomplikowanej sytuacji 
w zakresie ochrony i konserwacji zabytko
wego zespołu, rozpatrywano trzy warianty 
rozwiązań, a mianowicie: 1. Pozostawienie 
fresków na miejscu, konsolidację masywu 
skalnego w rejonie cerkiewek, konserwację 
i restaurację fresków, zabezpieczenie przed 
opadami i infiltracją wody, zapewnienie 
stałej opieki i dozoru; 2. Zdjęcie fresków 
i przeniesienie do muzeum; 3. Zdjęcie cza
sowe fresków, zabezpieczenie masywu 
skalnego i ochrona przed wilgocią; w wy
padku powodzenia w zabezpieczeniu ma
sywu i ochronie przed wilgocią możliwe 
byłoby przyklejenie fresków z powrotem 
na ściany grot.
Po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu, 
wysłuchaniu i przedyskutowaniu przygo
towanych referatów, sprawozdań z prac 
badawczych i innych materiałów zebrani 
przyjęli jednogłośnie następujące zalecenia:

1. Wejście do cerkwi skalnej 2. Fragment wnętrza cerkwi skalnej z fres
kami

Fresk „Zesłanie Ducha Św .” z X III w. we wnętrzu cerkwi skalnej (zdjęcia: N. Daskałow)

1. Pozostawić freski na miejscu; 2. Skon
solidować masyw skalny według przedsta
wionej w referacie W. Wenkowa koncepcji 
i zabezpieczyć groty cerkiewne przed 
opadami i infiltracją wilgoci; 3. Przepro
wadzić konserwację i restaurację fresków;
4. Stworzyć strefę ochronną w postaci 
rezerwatu w rejonie cerkwi skalnych, 
w przyszłości zagospodarować i udostęp

nić turystyce kwalifikowanej; 5. Stworzyć 
stałą służbę zabezpieczającą dozór i opiekę 
konserwatorską dla zespołu zabytkowego;
6. W trybie pilnym przeprowadzić zabez
pieczenie partii zwietrzałych, osypujących 
się i łuszczących.
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W OJEW ÓDZKI ZJA ZD  SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW W WIELUNIU

W dniu 26.IX.1976 r. obradował Woje
wódzki Zjazd Społecznych Opiekunów 
Zabytków. Obrady toczyły się w sali 
Muzeum w Wieluniu. Zjazd został zorga
nizowany staraniem Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siera
dzu, Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków i Zarządu Wojewódzkiego PTTK 
w Sieradzu — Komisji Krajoznawczej.

W zjeździe wzięli udział: dyrektor Wy
działu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódz
kiego w Sieradzu mgr Adam Fudała, 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, wła
dze administracyjne i polityczne miasta 
Wielunia oraz 35 społecznych opiekunów 
zabytków.
Obrady przebiegały według następującego 
programu: otwarcia zjazdu dokonał prezes

Zarządu Wojewódzkiego PTTK — Jerzy 
Kozłowski, następnie Wojewódzki K on
serwator Zabytków — mgr W. Sawicki 
wygłosił referaty: Rola zabytków w kształ
towaniu kultury socjalistycznej i Kierunki 
działania społecznej opieki nad zabytkami.

W dyskusji dr T. Olejnik poruszył problem 
właściwego użytkowania obiektów za

85


