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Abstrakt
Cel badaÚ. Podsumowanie dotychczasowych osigni¿° w postaci efektów prac
konserwatorskich, jak równieČ spojrzenie na szerszy aspekty edukacyjny praktyk studenckich WydziaÙu Konserwacji i Restauracji DzieÙ Sztuki Akademii Sztuk Pi¿knych
w Warszawie realizowanych w kraju, odmiennym kulturowo od Polski.
Metoda badaÚ. Ocena i analiza efektów prac in situ oraz badania literatury tematu.
Wyniki. W oparciu o analiz¿ przedstawionych efektów prac oraz badania literatury tematu, dokonano podsumowania dotychczasowych wyników prac konserwatorskich, prowadzonych w ramach misji studenckich WydziaÙu Konserwacji i Restauracji
DzieÙ Sztuki Akademii Sztuk Pi¿knych w Warszawie.
Wnioski. W efekcie wieloletnich prac udaÙo si¿ zakonserwowa° cenne ïredniowieczne malowidÙa ïcienne. Ponadto wieloletnie doïwiadczenia prowadzenia
praktyk studenckich prezentuj wypracowane i sprawdzone dziaÙania z zakresu
ksztaÙcenia zawodowego przy jednoczesnej realizacji zaÙoČeÚ edukacji mi¿dzykulturowej.
SÙowa kluczowe: konserwacja, restauracja, prace konserwatorskie w Libanie,
praktyki studenckie, ïredniowieczne malowidÙa ïcienne
Young conservators in the crucible of culture - work experience in Lebanon of
students from the Department of Conservation and Restoration of Art Works at the
Academy of Fine Art, Warsaw
Abstract
Purpose of research. A summary of achievements and eěects of conservation
work, as well as a look at the wider aspects of the educational practices of internship
of the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art Academy of Fine Arts
in Warsaw carried out in the country fundamentally culturally diěerent than Poland.
The method of research. Evaluation and analysis of results of the activities in situ
and research of literature relevant to the topic.
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Results. Based on analysis presented, results of work and research of literature
relevant to the topic, the text summarizes the up to date results of conservation work
carried out within the framework of internship of the Department of Conservation
and Restoration of Works of Art Academy Fine Arts in Warsaw.
Conclusions. As a result of many years of work it has been managed to preserve
the valuable medieval wall paintings. Moreover, many years of experience conducting
student placements represent developed and proven actions in the Þeld of vocational
training while achieving the objectives of intercultural education.
Keywords: conservation, restoration, restoration works in Lebanon, student’s internship, medieval wall paintings.
Wst҄p
W 2016 roku min¿Ùa dwudziesta rocznica dziaÙaÚ polskich misji konserwatorskich
i archeologicznych w Libanie. Z tej okazji, w Institut Français du Proche-Orient w Bejrucie, odbyÙa si¿ konferencja naukowa poÙczona z wystaw pt. People, Pleaces, Monumensts. 20 years of Polish-Lebanese Cooperation in Archaeology and Conservation. Dwadzieïcia lat to dobra perspektywa do podsumowania dotychczasowych osigni¿°
w postaci efektów prac.
Jednym z istotnych elementów prac polskich zespoÙów dziaÙajcych na terenie Libanu s praktyki studenckie WydziaÙu Konserwacji i Restauracji DzieÙ Sztuki Akademii Sztuk Pi¿knych w Warszawie. Praktyki od lat prowadzone s przez doktora habilitowanego Krzysztofa Chmielewskiego, obecnego prodziekana wydziaÙu. W ramach
praktyk studenci maj szans¿ pracowa° z obiektami wyjtkowej klasy, jednoczeïnie
niemniejszy nacisk kÙadziony jest na aspekt poznawczy kultury i historii kraju, w którym prowadzone s dziaÙania konserwatorskie.
Podstawow zalet prowadzenia praktyk dla studentów WydziaÙu Konserwacji
i Restauracji DzieÙ Sztuki Akademii Sztuk Pi¿knych w Warszawie poza ojczystym krajem jest moČliwoï° uïwiadomienia istoty rozpoznania kontekstu obiektów pochodzcych z innego kr¿gu kulturowego. Daje to sposobnoï° zrozumienia nowych symboli,
interpretacji nieznanych jak dotd przedstawieÚ ikonograÞcznych, a takČe rozpoznania funkcji obiektów, które dla osób z naszego kr¿gu kulturowego s obce.
Liban, kontekst historyczny
Liban to paÚstwo w zachodniej Azji, leČce na obszarze Bliskiego Wschodu. Od
zachodu granice kraju ograniczone s wybrzeČem Morza gródziemnego, od wschodu
szczytami Gór Libanu. WÙaïnie od pokrytych ïniegiem gór kraj wziÙ swoj nazw¿.
Pochodzenia sÙowa Liban [arab. ϝΏϥϥ] naleČy szuka° w j¿zykach semickich, gdzie
oznacza ono biaÙy lub mleko (Nimeh, 2006).
Liban ma tylko dwóch ssiadów, od wschodu pot¿Čn (cho° obecnie owÙadni¿t
wojna domow) Syri¿ oraz od poÙudnia Izrael. CaÙa powierzchnia kraju wynosi ok 10
000 km2. Mimo niewielkiego zasi¿gu terytorialnego, Liban jest krain peÙn róČnorodnych pejzaČy, tradycji i obiektów dziedzictwa materialnego.
Tereny obecnego Libanu to miejsce gdzie krzyČowaÙy si¿ od wieków szlaki handlowe ldowe i morskie. JuČ od staroČytnoïci na te tereny handlarze przywozili wraz
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z towarami wÙasne tradycje, obyczaje i wierzenia. Do dziï Liban charakteryzuje si¿
wspóÙistnieniem róČnych grup religħnych i etnicznych o odmiennych obyczajach,
kultywujc dÙug tradycj¿ otwartoïci.
WspóÙczesne spoÙeczeÚstwo Libanu skÙada si¿ z przedstawicieli róČnych grup
religħnych. S to przede wszystkim spoÙecznoïci chrzeïcħaÚskie (maronici, greccy
ortodoksi grekokatolicy) oraz muzuÙmaÚskie (sunnici, szyici i druzowie). DuČ grup¿ mieszkaÚców kraju stanowi przedstawiciele diaspory ormiaÚskiej (Salibi, 2003).
SpoÙeczny podziaÙ pod wzgl¿dem religħnym odciska si¿ na mapie Libanu. PóÙnocna
cz¿ï° kraju zamieszkana jest przede wszystkim przez chrzeïcħan, poÙudnie zajmuj
gÙównie muzuÙmanie, jednak w wielu miastach np. w Bejrucie, przedstawiciele wielu
wyznaÚ mieszkaj razem.
Wïród tak wielu róČnic wspólnym mianownikiem dla caÙego narodu jest historia terenów, które zajmuje wspóÙczesny Liban. Historia terenów dzisiejszego Libanu
peÙna jest konßiktów o charakterze lokalnym, jak i wielkich konßiktów zbrojnych. Na
niewielkim terytorium zamieszkiwanym przez róČne grupy religħne dochodziÙo do
rywalizacji o dominacj¿ i podziaÙ strefy wpÙywów. Cz¿sto antagonizmy wïród LibaÚczyków podsycane byÙy przez wÙadze obcych krajów. Sprzeczne interesy przedstawicieli poszczególnych grup prowadziÙy do dÙugoletnich sporów rozwizywanych przy
pomocy argumentów przemocy (Fisk, 2002).
Kultur¿ staroČytn na tych terenach zapocztkowali Fenicjanie. ZaÙoČyli oni pierwsze miasta portowe na wschodnich wybrzeČach Morza gródziemnego (Salibi, 2003).
PosÙugiwali si¿ oni dialektem j¿zyka semickiego, zwanego j¿zykiem kananejskim
(Uberti, 2010). Fenicjanie uwaČani s za twórców pierwszego pisma alfabetycznego
i cho° do dziï nie zachowaÙo si¿ wiele materiaÙów ĊródÙowych, przyj¿Ùo si¿ twierdzi°, Če przej¿li oni wiele wynalazków od starszych, ssiednich kultur. Fenicjanom
zawdzi¿czamy mi¿dzy innymi udoskonalenie technologii wytapiania szkÙa, kruszców oraz metali. Fenicjanie postrzegani s do dziï jako lud przedsi¿biorczych handlarzy i Čeglarzy, to im przypisuje si¿ wynalezienie pienidza jako ïrodka pÙatniczego.
WspóÙczeïni LibaÚczycy sami o sobie czasami mówi, Če s potomkami Fenicjan.
W VI w. p.n.e. fenickie miasta portowe podbite zostaÙy przez Persów w¿drujcych
na zachód. Podboje Persów zakoÚczyÙy dominacj¿ kultury fenickiej na tym obszarze.
Dwieïcie lat póĊniej tereny zaj¿te przez Persów podbiÙa armia Aleksandra Wielkiego.
Terytorium obecnego Libanu po ïmierci Aleksandra wÙczone zostaÙy do PaÚstwa Seleucydów (Wipszycka & Bravo, 1992).
W roku 64 p.n.e. prowincj¿ zwan Syri, na terenie której znajdowaÙy si¿ ziemie
obecnego Libanu, podbiÙ Pompejusz Wielki, przyÙczajc nowe obszary do Cesarstwa
Rzymskiego (Krawczuk, 1994). Kolejno tereny Libanu i Syrii znajdowaÙy si¿ pod panowaniem Bizancjum, a w VII w., wraz z podbojami Islamu, obszar wÙczony zostaÙ
do ziem podlegajcych muzuÙmaÚskim dynastiom. Okres dominacji arabskiej na terytorium dzisiejszego Libanu na krótko przerwaÙy krucjaty i powoÙanie na tym terenie czterech paÚstw ÙaciÚskich (Chmielewski, 2013).
Od XVI w. do 1918 roku terytorium obecnego Libanu znajdowaÙo si¿ na obszarze Imperium OsmaÚskiego. Po zakoÚczeniu pierwszej wojny ïwiatowej, zarzdzony zostaÙ nowy porzdek geopolityczny. W wyniku traktatów dzielcych ziemie po
upadku Imperium OsmaÚskiego w 1920 roku powoÙano nowe paÚstwa Liban oraz
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Syri¿, które przydzielono do terytorium mandatowego Francji. Nowy podziaÙ byÙ wynikiem postanowieÚ zawartych w rezolucji z konferencji w San Remo majcej miejsce
15 kwietnia 1920 roku (Zdanowski, 2010). Od lat czterdziestych XX w. Liban jest paÚstwem niepodlegÙym.
Do dziï wpÙywy francuskie s wyraĊne na terenie Libanu. Francuski po arabskim
jest drugim j¿zykiem oÞcjalnym, nauczanym w szkoÙach. W trakcie trwania francuskiego mandatu, powoÙana zostaÙa konstytucja, która do dziï obowizuje w Libanie.
WedÙug tego aktu prawnego, najwyČsze stanowiska w rzdzie przypadaj przedstawicielom okreïlonych grup religħnych. Zgodnie z konstytucj, prezydentem kraju
moČe zosta° tylko chrzeïcħanin maronita, za to stanowisko premiera przypada przedstawicielowi muzuÙmanów, sunnicie (Madeyska, 2003). Konstytucja i narzucony podziaÙ wpÙywów dla poszczególnych grup religħnych w rzdzie, zapewnia w Libanie
po dziï dzieÚ niepewn równowag¿ siÙ.
W okresie mandatu francuskiego, z poziomu decyzji podj¿tych na szczeblu rzdowym, zainicjowane zostaÙy próby stworzenia prawnej ochrony dla dziedzictwa
materialnego Libanu. Od lat dwudziestych XX w. uchwalono gÙówne rozporzdzenia
w kwestii ochrony obiektów zabytkowych z terenów Libanu. Kolejne akty prawne
i zarzdzenia byÙy uzupeÙniane o dodatkowe aktualizacje (Chmielewski, 2013). Dziï
na straČy materialnego dziedzictwa Libanu stoj przede wszystkim sÙuČby administracyjne, odpowiedzialne za ochron¿ zabytków, takie jak Departament StaroČytnoïci
Libanu czy Ministerstwo Turystyki i Kultury Libanu.
Toczca si¿ w latach 1975-1991 wojna domowa w Libanie jest okreïlana mianem
jednego z najkrwawszych konßiktów 2 poÙ. XX w. Powody wybuchy konßiktu s bardzo zÙoČone, jednak wielu upatruje gÙównej przyczyny w sporze powstaÙym na skutek rozbieČnoïci interesów poszczególnych grup wielokulturowego spoÙeczeÚstwa.
W wyniku dziaÙaÚ wojennych kraj popadÙ w ruin¿. Efektem toczcych si¿ latami walk
s nieodwracalne zniszczenia i liczne grabieČe cennych zabytków(Fisk, 1991).

Poczѱtek dziaҝaҞ konserwatorskich w libanie
JuČ w cztery lata po zakoÚczeniu dziaÙaÚ wojennych do Libanu przyjechaÙy pierwsze misje archeologiczne pod kierunkiem doktora habilitowanego Tomasza Waliszewskiego z Centrum Archeologii gródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
W nast¿pnym roku do misji doÙczyli takČe konserwatorzy z warszawskiej Akademii
Sztuk Pi¿knych. Celem realizowanych przez konserwatorów prac byÙo zabezpieczenie i konserwacja wczesno-bizantyÚskiej mozaiki z bazyliki w miejscowoïci Chhim.
Chhim znajduje si¿ ok 40 km na poÙudnie od Bejrutu w górach Iqlim el-Kharrub.
Prowadzone na terenie stanowiska Qasr Chhim badania archeologiczne wykazaÙy, Če
pierwsze, cz¿ïciowo zachowane zabudowania powstaÙy w tej lokalizacji na pocztku
okresu rzymskiego. Pod koniec V w. na terenie wioski wybudowano niewielk trójnawow bazylik¿. MaÙa, wiejska ïwitynia posiadaÙa trzy wejïcia prowadzce przez
narteks do trzech naw (Waliszewski, Kowalski, & Witecka, 2008). Posadzka we wn¿trzu ozdobiona zostaÙa mozaik z przedstawieniami zwierz¿cymi i geometrycznymi.
Szczególnie bogato zdobiona byÙa mozaika w cz¿ïci prezbiterium. W trakcie sondaČy
archeologicznych odnaleziono cenny fragment mozaiki z inskrypcj przy wejïciu do
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nawy poÙudniowej. Dzi¿ki tekstowi z inskrypcji moČliwie byÙo wyznaczenie dokÙadnej
daty powstania koïcioÙa. W ramach misji konserwatorskich prowadzonych przez trzy
sezony (1996-1999) mozaika w bazylice byÙa systematycznie oczyszczana i wzmacniana. Z powodu zÙego stanu zachowania oryginalnej materii, podj¿to decyzj¿ o zabezpieczeniu i zdj¿ciu bogato dekorowanej mozaiki z prezbiterium. Przeniesienie mozaiki
z prezbiterium umoČliwiÙo archeologom wykonanie dalszych sondaČy, które ujawniÙy
mniej zdobn, starsz mozaik¿ w tej cz¿ïci (Waliszewski, Chmielewski, & Czajka, 2013).
W zimie 1999 roku nieznani sprawcy ukradli zachowan w ïwietnym stanie mozaik¿ z nawy centralnej oraz fragment z inskrypcj datujc z nawy poÙudniowej.
Cennego fragmentu z datujc inskrypcj nie udaÙo si¿ do tej pory odzyska°.
Po kradzieČy fragmentów mozaiki podj¿to decyzje o zdj¿ciu dwóch cennych, pozostajcych do tego czasu in situ, fragmentów. Przez dwie kolejne kampanie studyjne,
przeniesiono na nowe podÙoČe fragmenty mozaik z przedstawieniem ptaków przy
wazie oraz dwóch oryksów. Do przeniesionych na nowe podÙoČe fragmentów doÙczyÙa równieČ mozaika z przedstawieniem lwicy. Fragment mozaiki z lwic wyj¿ty
zostaÙ w 1996 roku, podczas prac w cz¿ïci prezbiterium. Przetransferowane na nowe
podÙoČe trzy zabezpieczone fragmenty przewieziono na staÙ ekspozycj¿ do muzeum
w Beited Dine, w górach Chouf, gdzie mieïci si¿ muzeum mozaik. Po dziesi¿ciu latach
eksponowania w salach muzeum w Beited Dine, trzy fragmenty z bazyliki w Chhim
zostaÙy przesÙane na genewsk wystaw¿ pt. Fascination du Liban . W salach Muzeum
Historycznego Miasta Genewy zaprezentowano europejskiej publicznoïci najcenniejsze zabytki z terenów Libanu, w tym takČe trzy dekoracyjne fragmenty posadzkowej
mozaiki z bazyliki w Chhim (Chmielewski, 2013).
Prace konserwatorskie przy malowidҝach Ҳciennych w libanie
NiecaÙe dziewi¿° lat od rozpocz¿cia prac konserwatorów w Libanie, zainicjowany
zostaÙ kolejny etap dziaÙaÚ misji. Od 2004 roku w ramach praktyk studenckich realizowany jest projekt konserwacji ïredniowiecznych malowideÙ ïciennych w koïcioÙach
póÙnocnego Libanu. W póÙnocnej cz¿ïci kraju zachowaÙo si¿ wiele maÙych ïwityÚ
i kaplic ozdobionych malowidÙami ïciennymi. Wi¿kszoï° naïciennych dekoracji pochodzi z XII i XIII w. i zwizana jest z obecnoïci, na tych terenach, krzyČowców. MalowidÙa ïcienne z tego okresu przenikni¿te s tradycj bizantyjska, wpÙywami sztuki
z terenów Syrii oraz sztuk zachodni (Chmielewski, 2013). Splot wielokulturowych
wpÙywów widoczny jest przede wszystkim w ikonograÞi i stylistyce malowideÙ. Zachowanym polichromiom cz¿sto towarzysz inskrypcje, przede wszystkim w j¿zyku
greckim, syryjskim i arabskim, co potwierdza zÙoČony kontekst kulturowy i religħny
powstania malowideÙ (Chmielewski, 2013).
Pierwsz ïwityni, w której zainicjowane zostaÙy dziaÙania polskich konserwatorów w Libanie, byÙ koïcióÙ pw. gwi¿tych Sergiusza i Bachusa w KaĞoun, znajdujcy
si¿ na terenie ČeÚskiego greko-ortodoksyjnego klasztoru (Chmielewski, 2013). Niewielki, kamienny koïcióÙ nosi w swojej bryle ïlady architektury zachodniej. Trójnawowy koïcióÙ z przedsionkiem i apsyd, od zachodu poÙczony jest z pomieszczeniami
gospodarczymi. Przez lata opuszczony popadaÙ w ruin¿, z czasem zewn¿trzne mury
porosÙa dzika roïlinnoï° przysÙaniajc wi¿ksz cz¿ï° bryÙy budowli. Podczas pro-
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wadzonych prac naprawczych, których celem miaÙo by° przywrócenie ïwityni do
kultu, robotnicy natraÞli na fragmenty malowideÙ ïciennych. Po odkryciu fragmentów malowideÙ, polscy konserwatorzy podj¿li si¿ zabezpieczenia cennego znaleziska,
a w dalszej kolejnoïci przeprowadzenia sondaČy, w celu identyÞkacji ewentualnych
nieodsÙoni¿tych dotychczas dekoracji. W 2004 roku podczas pierwszych misji odnaleziono w górnej cz¿ïci absydy pierwsze cenne, ïredniowieczne malowidÙa. W wyniku
ekspertyz stwierdzono, Če ïwitynia pw. gwi¿tych Sergiusza i Bachusa zachowana
jest w zÙym stanie. Wskazano takČe na koniecznoï° przeprowadzenie dÙugoletnich
prac konserwatorskich, których celem b¿dzie odsÙoni¿cie i zabezpieczenie zachowanych malowideÙ oraz ich wÙaïciwa ekspozycja na ïcianach koïcioÙa.
Dziï juČ wiemy, Če zasypany koïcióÙ w KaĞoun kryÙ w swoim wn¿trzu jedne
z najlepszych ïredniowiecznych malowideÙ ïciennych jakie moČemy spotka° Libanie. Z dawnej dekoracji zachowaÙy si¿ sceny Deesis w konsze apsydy oraz Zwiastowania powyČej niej, dwa fragmenty Komunii ApostoÙów na bocznych ïcianach nawy
gÙówniej oraz przedstawienia ïwi¿tych na Þlarach mi¿dzy nawami. Prace w koïciele
w KaĞoun trwaÙy do 2009 roku. W mi¿dzyczasie, dzi¿ki staraniom wÙadz KoïcioÙa
Grekoortodoksyjnego i lokalnej spoÙecznoïci, poÙoČono wewntrz ïwityni nowe tynki oraz odbudowano caÙkowicie zniszczona naw¿ póÙnocn. Dzi¿ki wieloletniej pracy
studentów i pracowników WydziaÙu Konserwacji i Restauracji DzieÙ Sztuki warszawskiej ASP udaÙo si¿ uratowa° i cz¿ïciowo przywróci° blask cennym malowidÙom.
Konserwacja wn¿trza koïcioÙa w KaĞoun zakoÚczyÙa si¿ duČym sukcesem i niemaÙym rozgÙosem w lokalnych mediach. Polskie misje z udziaÙem studentów zyskaÙy
uznanie i staÙy si¿ bardzo waČnym partnerem dla lokalnych instytucji i fundacji.
We wspóÙpracy z Association pour le restauration et l’étude des fresques médiévales du
Liban [Stowarzyszenie na rzecz konserwacji i badaÚ nad ïredniowiecznymi freskami
Libanu] i Departamentem StaroČytnoïci Libanu oraz KoïcioÙem Greko Ortodoksyjnym, przeprowadzono prace konserwatorskie mi¿dzy innymi w koïcioÙach w Maad,
Amiun, Kfar Helda, Anfeh oraz Mar Elisa Btina.
MalowidÙa ïcienne z koïcioÙa w KaĞoun odznaczaj si¿ wysokim poziomem artystycznym. KaĞoun, w czasie gdy powstawaÙy ïcienne dekoracje, byÙo z pewnoïci
waČnym miejscem na mapie dziaÙalnoïci artystycznej. WpÙyw twórczoïci zespoÙów
pracujcych w koïciele pw. gwi¿tych Sergiusza i Bachusa odnaleĊ° moČna w ïwityniach na pobliskich terenach. Szczególne podobieÚstwo stylistyczne udaje si¿ dostrzec
w dekoracjach koïcioÙa pw. Sayyidat Al-Charaaib (Wezwanie koïcioÙa Sayyidat Al Charraib moČna tÙumaczy° jako koïcióÙ pw. Matki Boskiej od Ruin) w miejscowoïci Kfar
Helda (Immerzeel, 2009).
W niewielkim, jednonawowym koïciele w Kfar Helda, prace konserwatorskie,
z udziaÙem studentów z Polski, rozpocz¿Ùy si¿ w 2009 roku. gwitynia przez wiele lat
byÙa opuszczona, a poniewaČ znajduje si¿ na uboczu, zaniedbana, popadaÙa w ruin¿.
Przed rozpocz¿ciem prac konserwatorskich, lokalna spoÙecznoï° zadbaÙa o wzniesienie zawalonej ïciany zachodniej oraz uszczelnienie dachu. Przeprowadzone prace naprawcze umoČliwiÙy rozpocz¿cie dziaÙaÚ konserwatorskich w zabezpieczonym
wn¿trzu. W 2009 roku widoczne byÙy jedynie dwa niewielkie fragmenty dekoracji
ïciennych. Pokrywajca przedstawienia gruba warstwa biaÙych, kalcytowych nawarstwieÚ, uniemoČliwiaÙa interpretacj¿ malowideÙ. Ze wzgl¿du na wysoki poziom ar242
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tystyczny ïciennych dekoracji, podj¿to decyzj¿ o rozpocz¿ciu prac konserwatorskich
przy zabezpieczeniu i odsÙoni¿ciu nieczytelnych malowideÙ, co umoČliwiÙoby ich interpretacj¿. Prace zespoÙów misji studenckich trwaÙy przez dwa kolejne sezony, aČ do
2011 roku. W ich toku udaÙo si¿ odsÙoni° mi¿dzy innymi nieczytelne malowidÙa na
ïcianie poÙudniowej, z cennym przedstawieniem sceny BoČego Narodzenia. Najwi¿kszego odkrycia dokonano podczas prac konserwatorskich prowadzonych w konsze
absydy. W wielu miejscach na ïcianach koïcioÙa, tynki pokryte byÙy warstw sadzy, co
wskazywaÙo, Če ïwitynia w przeszÙoïci zostaÙa zniszczona na skutek poČaru. Przede
wszystkim zniszczeniu ulegÙy partie tynków w górnych cz¿ïciach absydy. Po zabezpieczeniu i wzmocnieniu tynków, przystpiono do usuwania warstw sadzy, sondujc czy pod czarnym nalotem zachowaÙy si¿ dekoracje malarskie. Pierwsze odkrywki
wykazaÙy obecnoï° warstw barwnych. Po dÙugim i pracochÙonnym oczyszczaniu,
odsÙoni¿to scen¿ Deesis, z postaci Chrystusa na tronie oraz po bokach Mari i Janem
Chrzcicielem. K. Chmielewski(2013, str. 144) wskazuje, Če dzi¿ki oryginalnym wÙaïciwoïciom technologicznym udaÙo si¿ zabezpieczy° fragmenty malowideÙ, które przetrwaÙy. Zarówno malowidÙa ïcienne z KaĞoun, jak i dekoracje koïcioÙa z Kfar Helda
prezentuj wysoki poziom technologiczny i artystyczny.
Równolegle z pracami toczcymi si¿ w koïciele w miejscowoïci Kfar Helda, prowadzone byÙy dziaÙania w ïwityni pw. ïw. Charbela w Maad. Historia obecnego koïcioÙa w Maad si¿ga czasów antycznych. PozostaÙoïci po okresie staroČytnym zostaÙy
zachowane we wn¿trzu koïcioÙa. Elementy takie jak staroČytne kolumny czy kapitele,
wykorzystane byÙy do budowy nowej ïwityni, wzniesionej w tym miejscu w okresie
bizantyÚskim (Nordiguian & Voisin, 2009). KoïcióÙ w XII w. przebudowano po raz
kolejny, dodajc dekoracje malarskie.
Do naszych czasów we wn¿trzu zachowaÙy si¿ malowidÙa w górnej cz¿ïci apsydy oraz w pomieszczeniu, rodzaju kaplicy, przylegajcym do prezbiterium od strony
nawy poÙudniowej. W 1974 roku malowidÙa ïcienne w absydzie zostaÙy poddane pracom konserwatorskim prowadzonym przez zespóÙ libaÚsko-wÙoskich specjalistów
(Chmielewski, 2013). Trwajce przez dwa sezony dziaÙania polskiej misji konserwatorskiej, prowadzone byÙy przy malowidÙach we wspomnianej kaplicy. Program konserwatorski zaplanowany na lata 2008-2009 przewidywaÙ przede wszystkim konsolidacj¿ tynków, a w dalszej cz¿ïci usuni¿cie kalcytowych nawarstwieÚ i wzmocnienie
polichromii. Na ïcianach, zachowaÙy si¿ malowidÙa z dwóch, róČnych okresów historycznych. Na ïcianie poÙudniowej, w duČej cz¿ïci przetrwaÙo przedstawienie ze scen
Zaïni¿cia Matki Boskiej, stanowice chronologicznie drug warstw¿. Przedstawienie
utrzymane jest w stylistyce wschodniej, na co wskazuje ukÙad kompozycyjny. Prace
konserwatorskie, prowadzone we wn¿trzu, obj¿Ùy takČe wczeïniejsz warstw¿ chronologiczn, jak i malowidÙa zachowane na ïcianie póÙnocnej kaplicy.
W efekcie prac, prowadzonych przez polskich konserwatorów w koïciele ïw.
Charbela w Maad, udaÙo si¿ poprawnie zidentyÞkowa° na nowo cz¿ïci postaci, których interpretacja byÙa wczeïniej bardzo trudna a wiele detali pozostawaÙo nieczytelnych z powodu grubych nawarstwieÚ kalcytowych.
MalowidÙa z koïcioÙa ïw. Charbela w Maad charakteryzuj si¿ prost forma „stylu
syryjskiego” (Chmielewski, 2013, str. 73) i s jednymi z najstarszych na terenie Libanu
(Dodd, 2004).
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Po zakoÚczeniu prac w koïciele w Maad, misja konserwatorska z udziaÙem studentów, rozpocz¿Ùa dziania przy ïredniowiecznych malowidÙach ïciennych w koïcioÙach, w Amiun i Bejrucie. Oba projekty prowadzone byÙy równolegle. Prace w koïciele
pw. ïw. Eliasza [Mar Elias Btina] w Bejrucie poprzedziÙa wizyta studyjna. W 2007 roku
przeprowadzano szereg sondaČy na ïcianach w najstarszej cz¿ïci koïcioÙa. Na wspóÙczesn ïwityni¿ skÙadaj si¿ trzy, róČne pod wzgl¿dem architektonicznym i chronologicznym cz¿ïci, przylegajce do dziewi¿tnastowiecznego, klasztornego budynku.
Najstarsz z nich jest niewielkie prezbiterium umieszczone za drewnianym ikonostasem, ïrodkowa cz¿ï° nawowa postawaÙa w XIX w., zaï najmÙodszy przedsionek w XX
w. (Chmielewski, 2013).
Do czasu rozpocz¿cia prac sondaČowych w najstarszej cz¿ïci, ïciany pomieszczenia za ikonostasem pokryte byÙy biaÙym tynkiem. W wyniku przeprowadzonych badaÚ stwierdzono, Če pod wtórnymi, biaÙymi warstwami zachowane s ïredniowieczne malowidÙa ïcienne. Cenne malowidÙa przetrwaÙy gÙównie w wyČszych partiach
ïcian. Zachowane elementy malarskiej dekoracji, przedstawiaÙy po dwie sceny na
kaČdej ze ïcian. gciana póÙnocna przedstawia dwie sceny z prorokiem Eliaszem, a na
przeciwlegÙej ïcianie, po oczyszczeniu z wtórnych warstw tynków, ukazaÙy si¿ postacie dwóch ïwi¿tych. Ze wzgl¿du na bardzo zÙy stan zachowania warstwy malarskiej,
identyÞkacja postaci ïwi¿tych byÙa niemoČliwa, poniewaČ w wielu miejscach warstwy
malowidÙa zachowaÙy si¿ jedynie w cz¿ïci spodniego rysunku. W trakcie zdejmowania wtórnych warstw tynków odnaleziono bardzo interesujcy element, ozdabiajcy
konch¿ absydy. Pod wieloma warstwami tynków i pobiaÙ, odsÙoni¿to w tym miejscu
wykut w skale form¿ muszli, wypeÙniajc caÙe wn¿trze konchy.
MalowidÙa z koïcioÙa Mar Elias Btine s wyjtkowo cenne pod wzgl¿dem historycznym jak i ikonograÞczny. Na szczególn uwag¿ zasÙuguje fakt, Če odnalezione
przez polskich konserwatorów malowidÙa, z przedstawieniem postaci ïwi¿tego Eliasza naleČ do najstarszych, zachowanych na terenach Libanu. W koïciele w Bejrucie
ikonograÞ¿ scen z Čycia ïwi¿tego Eliasza potwierdza zachowana inskrypcja w j¿zyku
greckim. KoïcióÙ znajduje si¿ w dzielnicy szczególnie zwizanej z kultem ïwi¿tego
Eliasza, znajduje si¿ tutaj ulica i kolejna ïwitynia noszca jego imi¿. Niezwykle istotne dla badaÚ historii koïcioÙa jest odsÙoni¿cie rzeĊbionej formy muszli zachowanej
w konsze absydy, co moČe ïwiadczy° o póĊno-antycznej tradycji miejsca (Chmielewski, 2013).
Znajdujcy si¿ w miejscowoïci Amiun koïcióÙ pw. ïw. Fokasa to jedna z dwóch
ïredniowiecznych ïwityÚ w mieïcie. We wn¿trzach wi¿kszego koïcioÙa pw. ïw. Jerzego, do naszych czasów nie przetrwaÙy Čadne ze ïciennych dekoracji. W literaturze
tematu, dekoracje koïcioÙa pw. ïw. Fokasa, s jednymi z najwczeïniej udokumentowanych (Enlart, 1923). We wn¿trzach koïcioÙa zachowaÙo si¿ wiele scen, mi¿dzy innymi
w dolnej cz¿ïci absydy oraz w jej konsze, na Þlarach jak równieČ na ïcianie póÙnocnej. Dekoracje malarskie w koïciele ïw. Fokasa s niejednorodne, w wielu miejscach
starsze dekoracje zostaÙy przykryte przedstawieniami dodanymi w okresie póĊniejszym. Jednak wszystkie malowidÙa pochodz zapewne z XII i XIII w., na co wskazuje
technologia ich wykonania, jak równieČ ikonograÞa. Prace przeprowadzone w trakcie dziaÙaÚ misji konserwatorskich obejmowaÙy przede wszystkim zabezpieczenie
i wzmocnienie historycznych tynków. W wielu miejscach wykazywaÙy one brak ad244
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hezji do kamiennego muru, co groziÙo ich caÙkowitym odspojeniem i odpadni¿ciem
od ïcian. Po zabezpieczeniu warstw malarskich moČliwe byÙo rozpocz¿cie oczyszczania powierzchni malowideÙ oraz podj¿cia próby estetycznej prezentacji historycznych
dekoracji naïciennych. NiemaÙym wyzwanie w toku prac, okazaÙo si¿ wykonanie scalenia estetycznego i retuszy malowideÙ w dolnej cz¿ïci absydy gdzie przedstawiono
stojcych obok siebie ïwi¿tych.
W 1918 roku w Amiun doszÙo do trz¿sienia ziemi, w wyniku wstrzsów zniszczeniu ulegÙy górne partie malowideÙ w absydzie (Immerzeel, 2009). W tym czasie
kamienne bloki pokryte warstwami malowideÙ pozbierano i ponownie umieszczono
w górnej cz¿ïci absydy. Zabieg ten w peÙni speÙniaÙ zadanie konstrukcyjne, jednak
budowniczowie nie ustrzegli si¿ od popeÙnienia pewnych bÙ¿dów kompozycyjnych.
Wiele spoïród dekorowanych kamiennych bloków zostaÙo uÙoČonych w nieodpowiednich miejscach. MalowidÙa w apsydzie po naprawach, przeprowadzonych
w przeszÙoïci prezentowaÙy si¿ nieestetycznie Ùcznie z niewÙaïciwymi retuszami.
Dlatego bieČce prace wymagaÙy od zespoÙu polskich konserwatorów, szczególnie
duČego wyczucia i wprawy. W efekcie udaÙo si¿ uzyska° subteln, nie narzucajc si¿
odbiorcy, aranČacj¿ malowideÙ we wn¿trzu ïwityni.
W 2013 roku polska misja konserwatorska z udziaÙem studentów, rozpocz¿Ùa
prace w koïciele na póÙnocy Libanu, w miejscowoïci Anfeh. Miejscowoï° poÙoČona
nad brzegiem morza znajduje si¿ w niewielkiej odlegÙoïci, kilkunastu kilometrów,
od miasta Trypolis. Najnowsze badania, wskazuj Če Anfeh peÙniÙo waČn rol¿ pod
wzgl¿dem ekonomicznym w póÙnocnym Lewancie juČ od okresu brzu (PanayouHaroun, 2015). Gdy w ïredniowieczu Anfeh staÙo si¿ lennem hrabstwa Trypolis,
ze wzgl¿du na swoje poÙoČenie, zacz¿Ùo odgrywa° bardzo waČn rol¿ strategiczn
(Panayou-Haroun, 2015). Niewielka nadmorska miejscowoï° byÙa rozbudowywana,
przeČywajc okres prosperity. Do dziï na skalistym brzegu odnaleĊ° moČna ruiny ïredniowiecznej twierdzy, a w centrum miasta stoi pochodzcy z tego samego okresu koïcióÙ pw. gw. Katarzyny, wzorowany na architekturze zachodniej (Dodd, 2004). Drug
zachowan w miejscowoïci ïredniowieczn ïwityni jest niewielki koïcióÙ Saaydath
Al-Rich. Wezwanie koïcioÙa oznacza koïcióÙ Matki Boskiej od Pomyïlnych Wiatrów,
wskazujc na poboČnoï° lokalnej ludnoïci Čeglarzy. Obecnie na terenie miasta prowadzone s wykopaliska archeologiczne pod kierunkiem doktor Nadine Panayot-Haroun z Uniwersytetu Balamand. Przede wszystkim dzi¿ki zaangaČowaniu szefowej
misji archeologicznej w ochron¿ dziedzictwa materialnego miasta, udaÙo si¿ kilka lat
temu zabezpieczy° opuszczony koïcióÙ. W ramach dziaÙaÚ naprawczych zrekonstruowano brakujcy dach i ïciany oraz zabezpieczono tynki we wn¿trzu.
Mimo usilnych prób lokalnych sÙuČb, stan opuszczonego koïcioÙa byÙ bardzo zÙy.
Przez szereg lat ïwitynia popadÙa w ruin¿, a w jej wn¿trzu na ïcianach zachowaÙy
si¿ jedynie nieliczne fragmenty oryginalnych tynków. Ze wzgl¿du na niewielk odlegÙoï° koïcioÙa od brzegów morza, malowidÙa ïcienne byÙy szczególnie naraČone
na negatywne oddziaÙywanie soli zawartych w morskiej wodzie, które, wraz z bryz osadzaÙy si¿ na historycznych tynkach. Efektem tego procesu s gÙ¿bokie wČery
na powierzchni malowideÙ jak i spodnich warstwach biaÙego tynku. Wielu badaczy
ïredniowiecznych malowideÙ ïciennych z terenów Libanu wskazywaÙo na trudnoïci rozpoznania ikonograÞi przedstawionych postaci. RóČne interpretacje dotyczyÙy
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przede wszystkim fragmentu ze ïwi¿tym na koniu, znajdujcego si¿ na ïcianie poÙudniowej koïcioÙa. MaĴ Immerzeel (Immerzeel, 2009) przypuszcza, Če posta° na koniu to ïwi¿ty Teodor, natomiast Erica Cruikshank Dodd (Dodd, 2004) wskazuje na
podobieÚstwo do innych przedstawieÚ z wizerunkiem ïwi¿tego Jerzego. Problem
z interpretacj, jest wynikiem zaawansowanych zniszczeniach warstw polichromii jak
i obecnoïci grubych, biaÙych, kalcytowych nawarstwieÚ, które przez lata wytrcaÙy si¿
na powierzchni, a dziï uniemoČliwiaj czytelny odbiór dekoracji i detali.
W 2013 roku misja konserwatorów z Polski podj¿Ùa si¿ sporzdzenia raportu
o kondycji i stanie zachowania malowideÙ ïciennych we wn¿trzu koïcioÙa, jak równieČ przeprowadzenia ratunkowych zabiegów, zabezpieczajcych historyczne tynki.
W trakcie prowadzonych prac ratunkowych, na ïcianach widoczne byÙy liczne warstwy tynków, prawdopodobnie z róČnych okresów chronologicznych oraz nieliczne,
fragmentarycznie zachowane malowidÙa. Wszystkie ïciany pokryte byÙy grubymi
nawarstwieniami kalcytowymi a w wielu miejscach zaobserwowa° moČna byÙo ïlady spalenizny i okopcenia. Po zakoÚczeniu prac ratunkowych zÙoČony zostaÙ raport
z oceny stanu zachowania malowideÙ ïciennych we wn¿trzu, który wskazywaÙ na
natychmiastow koniecznoï° przeprowadzenia prac konserwatorskich, polegajcych
przede wszystkim na zabezpieczeniu i wzmocnieniu historycznych tynków i malowideÙ.
Dwa lata póĊniej misja konserwatorska z udziaÙem studentów, powróciÙa do koïcioÙa pw. Matki Boskiej od Pomyïlnych Wiatrów. Celem prac w pierwszym sezonie
byÙo zabezpieczenie i wzmocnienie tynków, zgodnie z zaleceniami raportu o kondycji
dekoracji. W trakcie pi¿ciotygodniowej misji konserwatorskiej udaÙo si¿ wykona° zabezpieczenie i wzmocnienie wi¿kszoïci tynków i malowideÙ. Prace techniczne kontynuowane byÙy takČe na pocztku misji w 2016 roku. Po ich zakoÚczeniu moČliwe byÙo
wykonanie odkrywek, sondujcych czy na ïcianach zachowaÙy si¿ inne fragmenty
malowideÙ. JuČ pierwsze próby usuwania nawarstwieÚ kalcytowych i sadzy z powierzchni wykazaÙy, Če na ïcianach znajduje si¿ wi¿cej scen. Jak do tej pory udaÙo
si¿ odsÙoni° cenne inskrypcje oraz zachowane w bardzo zÙym stanie przedstawienia
postaci na ïcianach i sklepieniu ïwityni. ZakoÚczenie projektu planowane jest na
2017 rok. JuČ dziï wiadomo, Če wewntrz niewielkiego koïcioÙa nad brzegiem morza
w Anfeh, zachowaÙy si¿ nieznane jak dotd sceny i interesujce ikonograÞcznie przedstawienia. Prowadzone w toku prac konserwatorskich badania technologii wykazuj,
Če koïcióÙ byÙ wielokrotnie przebudowywany, czego efektem s róČne pod wzgl¿dem
chronologicznym warstwy tynków i malowideÙ. ZakoÚczenie projektu konserwatorskiego w Anfeh umoČliwi dalsze badania nad histori koïcioÙa oraz analizy ikonograÞczne zachowanych we wn¿trzu przedstawieÚ.
Dzi¿ki marce, jak wyrobili sobie przez lata polscy konserwatorzy w Libanie, studenci maj moČliwoï° uczestniczenia w dziaÙaniach ratunkowych prowadzonych
przez Departament StaroČytnoïci Libanu. W trakcie praktyk polski zespóÙ byÙ zaangaČowany w prace ratunkowe przy malowidÙach ïciennych w opuszczonym klasztorze
pw. gwi¿tego KrzyČa [Deit el Salib] w Hadszit i zabezpieczenie malowideÙ ïciennych
w rzymskich grobowcach w miejscowoïci Jiyeh. W 2016 roku studenci wzi¿li udziaÙ
w jednodniowym przedsi¿wzi¿ciu, polegajcym na przeniesieniu cennej mozaiki
wczesno-bizantyÚskiej z zagroČonego stanowiska archeologicznego.
246

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

Podsumowanie
Mimo ogromnej liczby zabytków w Libanie brakuje odpowiedniej iloïci specjalistów z zakresu konserwacji. Nie ksztaÙci ich Čadna z wyČszych uczelni, a problematyka konserwacji i zabezpieczania obiektów zabytkowych poruszana jest w bardzo
okrojonym zakresie w ramach studiów archeologicznych. Od 2007 roku w naszych
praktykach uczestnicz takČe studenci z uczelni libaÚskich, s to przede wszystkim
uczestnicy kursu na wydziale archeologii Uniwersytetu LibaÚskiego. Praca w zespoÙach mi¿dzynarodowych jest szans na poznanie si¿ i wymian¿ dotychczasowych doïwiadczeÚ dla studentów z Polski, jak i z Libanu. Wieloletnie doïwiadczenia misji konserwatorskich prezentuj wypracowane i sprawdzone praktyki z zakresu ksztaÙcenia
zawodowego przy jednoczesnej realizacji zaÙoČeÚ edukacji mi¿dzykulturowej. Po zakoÚczonym pi¿ciodniowym tygodniu prac praktycznych, polscy studenci maj moČliwoï° uczestniczy°, w organizowanych przez kadr¿, wycieczkach po kraju. W wielu
przypadkach w trakcie zwiedzania aranČowane s spotkania z kuratorami i pracownikami muzeów oraz lokalnymi pasjonatami, zaznajomionymi z histori odwiedzanych
miejsc. To wyjtkowo waČne doïwiadczenie, poniewaČ do dziï w Libanie, szczególnie
na prowincji, zachowaÙo si¿ wiele tradycyjnych zakÙadów stosujcych stare metody
i technologie wytwarzania. PrzykÙad mog stanowi° tu warsztaty zajmujce si¿ tradycyjn produkcj wypalanych glinianych naczyÚ czy manufaktury tkackie specjalizujce si¿ w wyrobie dywanów. Kultywowana od staroČytnoïci technologia produkcji
oliwy z oliwek to przykÙad obrazujcy przywizanie LibaÚczyków do starych i sprawdzonych metod (Waliszewski, 2014). O dÙugowiecznej tradycji Libanu ïwiadcz takČe
obiekty pochodzce z róČnych epok historycznych. Do dziï moČna podziwia° ïwietnie
zachowany kompleks ïwitynny z okresu imperium rzymskiego w Baalbek, ïredniowieczne koïcióÙki i zamki pozostawione po krzyČowcach, elementy architektury islamu z charakterystycznymi dekoracjami i wiele innych. Dla wielu studentów WydziaÙu
Konserwacji i Restauracji DzieÙ Sztuki Akademii Sztuk Pi¿knych w Warszawie praktyki w Libanie s pierwszym doïwiadczeniem z kultur bliskowschodni.
W trakcie prac konserwatorskich, z uwagi na mi¿dzynarodowy zespóÙ, prowadzcy cz¿sto omawiaj problematyk¿ obiektu w j¿zyku angielskim. Daje to studentom
z Polski moČliwoï° poszerzenie wiedzy z zakresu znajomoïci j¿zyka obcego na poziomie sÙownictwa specjalistycznego.
Praca z unikatowymi zabytkami, zachowanymi na terenie obecnego Libanu, daje
moČliwoï° nabycia wyjtkowych umiej¿tnoïci zawodowych. Przede wszystkim ze
wzgl¿du na róČnice technologiczne oraz kontekst materii zabytkowej, moČliwe jest
zmierzenie si¿ z wyzwaniami konserwatorskimi bardzo odmiennymi od tych, jakie
spotykamy w Polsce.
Celem praktyk, prowadzonych dla studentów WydziaÙu Konserwacji i Restauracji
DzieÙ Sztuki Akademii Sztuk Pi¿knych w Warszawie, jest przede wszystkim praktyka
zawodowa nabywana w miejscu, gdzie – prócz doskonalenia umiej¿tnoïci – konieczna jest otwartoï° na róČnorodne aspekty wielokulturowej tradycji Bliskiego Wschodu
i zach¿cenia do dalszych studiów w tym zakresie. Pi¿ciotygodniowy okres praktyk to
czas, kiedy studenci mog sprawdzi° si¿ w pracach prowadzonych nie zawsze w Ùatwych warunkach, oceni°, jak radz sobie z prac w zespole, a przede wszystkim
przeČy° przygod¿ w mi¿dzykulturowym tyglu, jakim jest Liban.
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