
29

Robert Rogal, Maciej Filip 
konserwatorzy dzie∏ sztuki
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu
Akademia Sztuk Pi´knych w Krakowie

ZA¸O˚ENIA I PROBLEMY REALIZACJI PROJEKTU OCHRONY
ZABYTKÓW STAREGO KAIRU

Wspó∏czesny Kair, stolica Egiptu, jest najwi´kszà
metropolià kontynentu afrykaƒskiego i centrum

intelektualnym Êwiata arabskiego, pot´˝nym oÊrod-
kiem islamu i sztuki islamskiej. Zamieszkuje go
ok. 16 mln mieszkaƒców. Wysoki przyrost naturalny
oraz nap∏yw ludnoÊci ze wsi powi´kszajà t´ liczb´ co
roku o dziesiàtki tysi´cy, co znaczàco wp∏ywa na 
g´stoÊç zaludnienia, zw∏aszcza w ubogich dzielni-
cach, na charakter miasta, a tak˝e na stan zachowania
zabytków.

Miasto, znane jako Al-Kahira, za∏o˝one zosta∏o
w X w. w miejscu, gdzie dolina Nilu przechodzi 
w Delt´, dogodnym pod wzgl´dem geograficznym,
politycznym i handlowym. Powsta∏o na terenie zaj-
mowanym niegdyÊ przez starsze osiedla. Za najwa˝-
niejszego poprzednika Kairu w regionie uznaç mo˝na
Memfis, siedzib´ faraonów na zachodnim brzegu Nilu,
za∏o˝onà ok. 3000 r. p.n.e. Poczàtki osadnictwa na te-
renie wspó∏czesnego miasta si´gajà V tysiàclecia p.n.e.,
co potwierdzajà wykopaliska archeologiczne.
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1. Historical Cairo seen from Citadel Hill. Photo: R. Rogal. 
1. Historyczny Kair widoczny ze wzgórza Cytadeli. Fot. R. Rogal.
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Dzieje starego Kairu

Zanim powsta∏ Kair, na wschodnim brzegu Nilu istnia-
∏a osada, a nast´pnie twierdza zwana Babilonem. Od
30 r. p.n.e. by∏a to siedziba jednego z trzech legionów
rzymskich stacjonujàcych w Egipcie, póêniej regimen-
tu bizantyƒskiego. Na terenie rozbudowujàcej si´ twier-
dzy chrzeÊcijanie postawili kilka zachowanych do dziÊ
koÊcio∏ów. W 641 r. po zaj´ciu fortecy, a nast´pnie
Aleksandrii, przez arabskiego dowódc´ Amr Ibn el-
Asa, Egipt sta∏ si´ prowincjà arabskà. Wojska rozbi∏y
w pobli˝u Babilonu obóz, z którego wyros∏o pierwsze
arabskie miasto nad Nilem – Al-Fustat. Do dziÊ obok
ruin twierdzy z czasów Trajana, koÊcio∏ów koptyj-
skich i starej synagogi stoi meczet postawiony przez
arabskiego dowódc´. 

Prowincjà przez dziesi´ciolecia rzàdzili z Bagda-
du kalifowie omajjadzcy i abbasydzcy. Oko∏o 872 r.
Ahmed Ibn Tulun, ówczesny zarzàdca Egiptu, za∏o-
˝y∏ pierwszà niezale˝nà dynasti´ Tulunidów. Na pó∏-
noc od Fustatu wzniós∏ miasto Al-Qitai. Jednak po
40 latach przywrócone zosta∏y rzàdy kalifów, miasto
zosta∏o zburzone – przetrwa∏ jedynie meczet pozosta-
jàcy pomnikiem architektury tulunidzkiej. W 969 r.
Egipt zosta∏ podbity przez Fatymidów. Ich dowódca
D˝afar w 973 r. po∏o˝y∏ fundamenty pod nowe miasto.
Nazwano je Al-Kahira, od arabskiego s∏owa ozna-
czajàcego planet´ Mars (Al-Kahir), która wówczas
królowa∏a na niebie. W przeciwieƒstwie do poprzedni-
ków Fatymidzi byli szyitami i stworzyli najbardziej
naturalistycznà sztuk´ w historii arabskiego Egiptu.
Umiej´tnie pomna˝ali swoje bogactwa i wznosili

2. Devastated building in the area of Historical Cairo. Photo: M. Filip.

2. Zdewastowany budynek na terenie Historycznego Kairu. Fot. M. Filip.
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wspania∏e budowle, wÊród nich pierwszy w historii
uniwersytet – meczet Al-Azhar. 

Panowanie kalifatu fatymidzkiego w Kairze za-
koƒczy∏o si´ bez walki. W 1171 r. na odsiecz zagro-
˝onemu przez krzy˝owców Kairowi przyby∏a z Da-
maszku armia, na czele której sta∏ m∏ody Kurd Salah
ad-Din, który po uratowaniu kraju za∏o˝y∏ nowà dy-
nasti´ Ajjubidów. Za czasów Salah ad-Dina Kair sta∏
si´ twierdzà, wzmocniono obwarowania miejskie, 
a na wzgórzu wzniesiono cytadel´. W 1250 r. panami
Egiptu zostali Mamelucy. Byli to ˝o∏nierze-niewolni-
cy, g∏ównie Turcy z po∏udniowej Rosji i mieszkaƒcy
Kaukazu, którzy zbuntowali si´ przeciw ajjubidzkim
panom. W czasie d∏ugiego panowania Mameluków
powsta∏a wi´kszoÊç zachowanych do naszych czasów
zabytków islamskiego Kairu, a dekoracyjna, pe∏na
rzeêbiarskich form architektura uchodzi za najdosko-
nalszà. W 1517 r. os∏abieni wewn´trznymi sporami
Mamelucy nie mogli ju˝ stawiç oporu pot´˝nemu 
imperium osmaƒskiemu. Turcy po dokonaniu zaboru
wykazywali niewielkie zainteresowanie Egiptem, po-
zostawiajàc go w izolacji i kryzysie na ok. 300 lat. 

Koniec izolacji nastàpi∏ dopiero w 1798 r., kiedy
do Egiptu przyby∏ Napoleon Bonaparte z armià

francuskà. Francuzi, podobnie jak Brytyjczycy, szu-
kali ∏atwiejszego dost´pu do swoich wschodnich ko-
lonii. Przeciwko Napoleonowi su∏tan turecki wys∏a∏
armi´ najemników, w której walczy∏ m.in. regiment al-
baƒski. Jego dowódca Muhammed Ali, po wycofaniu
si´ Francuzów, wymusi∏ na su∏tanie nominacj´ na gu-
bernatora Egiptu. Wczasie jego panowania (1805-1848)
Egipt uleg∏ ca∏kowitej przemianie. Muhammed Ali
przywróci∏ silne rzàdy, zmodernizowa∏ paƒstwo, stop-
niowo uniezale˝nia∏ je od wielkich mocarstw. W tym
czasie powsta∏o wiele spektakularnych budowli,
powstajàcych pod wp∏ywem europejskim. Panowanie
nowej dynastii zakoƒczy∏a rewolucja w 1952 r.  

Arabski poeta pisa∏ niegdyÊ, ˝e Kair jest niebem
na ziemi, dla tych, którzy majà oczy do patrzenia.
DziÊ dajà si´ zauwa˝yç wyraênie g∏ówne problemy
tej metropolii – przeludnienie, motoryzacja, smog,
ha∏as, wszechobecny kurz. Sà to czynniki, które przy-
spieszajà niszczenie obiektów, sk∏adajàcych si´ na
zró˝nicowane w charakterze bogactwo dziedzictwa
kulturowego Egiptu. Zabytki, pochodzenia koptyj-
skiego i islamskiego, którym sprzyja∏ dogodny kli-
mat, nara˝one by∏y jednak m.in. na zmiany poziomu
wód gruntowych i trz´sienia ziemi. DziÊ, dodatkowo
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3. Mury obronne Kairu z bramami Bab An-Nasr i Bab Al-Futuh. Fot. M. Filip.

3. Defensive walls of Cairo together with the Bab An-Nasr and Bab Al-Futuh gates. Photo: M. Filip.
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podlegajàce niszczàcym skutkom zanieczyszczone-
go Êrodowiska, pilnie potrzebujà wzmo˝onej ochrony
i zabiegów konserwatorskich1. Szczególnej troski wy-
magajà zabytki architektury i sztuki arabskiej, dotych-
czas zaniedbywane. Bo choç kultura Egiptu od dawna
przyciàga∏a badaczy europejskich, ta dziedzina jej
dorobku pozostawa∏a poza zasi´giem ich aktywnego
zainteresowania.

Za∏o˝enia rzàdowego projektu 
rozwoju historycznego miasta
W∏adze Egiptu sà Êwiadome bogactwa kultury i sztu-
ki swojego narodu. Dorobek przesz∏oÊci pragnà za-
chowaç, odpowiednio eksponowaç i czerpaç z tego
korzyÊci. W 1998 r. rzàdowa organizacja Supreme
Council of Antiquities opracowa∏a „Projekt rozwoju

Historycznego Kairu”2. Mianem „Historyczny Kair”
okreÊlono w nim starà dzielnic´ w centrum miasta,
stanowiàcà najwi´ksze skupisko zabytkowej archi-
tektury arabskiej. Jej granice cz´Êciowo wyznaczajà
pozosta∏oÊci murów miasta wzniesionych w XII w.,
w okresie panowania Salladyna, pogromcy krzy˝ow-
ców. Na list´ zabytków architektury Kairu wpisano
ponad 600 obiektów, spoÊród których 313 znajduje
si´ na obj´tym programem obszarze3. Sà to meczety,
pa∏ace, hotele kupieckie, ∏aênie publiczne, domy,
szko∏y, magazyny, mury i bramy obronne, po∏o˝one
na terenie liczàcym 3,87 km2 i zamieszka∏ym przez
ponad 310 tys. mieszkaƒców4. Jest to jedno z najbar-
dziej zaludnionych miejsc na Êwiecie. 

Efektem realizacji „Projektu rozwoju Historyczne-
go Kairu” ma byç przekszta∏cenie zaniedbanej i prze-
ludnionej dzielnicy w stare miasto na wzór europejski.

5. Ulica obok meczetu Al-Azhar w trakcie prac renowacyjnych.
Fot. M. Filip.
5. Street next to the Al-Azhar mosque in the course of renovation.
Photo: M. Filip.

4. Kompleks Abu Az-Zahab w czasie prac remontowych. Fot. 
M. Filip.

4. The Abu Az-Zahab complex in the course of repair. Photo: 
M. Filip.
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G∏ównymi celami projektu sà5:
q utworzenie z Historycznego Kairu Strefy Ochrony

Dziedzictwa Narodowego,
q opracowanie bazy danych dotyczàcych jego za-

bytków,
q powo∏anie odpowiednich s∏u˝b i mechanizmów wy-

konawczych do zadaƒ za∏o˝onych w projekcie,
q regulacja rozwoju urbanistycznego tego terenu,
q wykonanie badaƒ stref zabytkowych oraz poszcze-

gólnych zabytków,
q konserwacja zabytków,
q adaptacja obiektów zabytkowych do nowych 

celów,
q nak∏onienie mieszkaƒców do czynnego udzia∏u 

w konserwacji budynków prywatnych,
q podniesienie poziomu ÊwiadomoÊci kulturowej 

mieszkaƒców,

q zainteresowanie opinii publicznej wysi∏kami kon-
serwatorskimi.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e inspiracjà dla twórców
projektu by∏a europejska myÊl konserwatorska. Kadra
egipskiego Ministerstwa Kultury w∏aÊnie w Europie
zdobywa∏a wykszta∏cenie, a uzyskanà wiedz´ wyko-
rzystuje teraz do realizacji wa˝nych zadaƒ w swoim
kraju. „Projekt rozwoju Historycznego Kairu” sta∏ si´
programem rzàdowym, patronuje mu prezydent Hosni
Mubarak wraz z ma∏˝onkà. Merytorycznie i finansowo
program wspierany jest przez UNESCO. Wykonawców
zadaƒ programowych wy∏oniono w drodze przetargu
spoÊród 52 oferentów. Sà nimi: 5 du˝ych firm o zna-
czàcych dokonaniach w zakresie konserwacji zabyt-
ków oraz 3 legitymujàce si´ jedynie technicznymi 
i finansowymi mo˝liwoÊciami zatrudnienia specja-
listów krajowych i zagranicznych6.  

6. Billboard przedstawiajàcy komputerowà wizj´ Abu Az-Zahab po pracach konserwatorskich. Fot. R. Rogal.

6. Billboard depicting a computer generated vision of Abu Az-Zahab after conservation. Photo: R. Rogal.
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7. Fragment murów obronnych Historycznego Kairu po pracach renowacyjnych. Fot. R. Rogal.
7. Fragment of the defensive walls of Historical Cairo after renovation. Photo: R. Rogal.

„Projekt rozwoju Historycznego Kairu” jest
najwi´kszym przedsi´wzi´ciem w historii egipskiej
konserwacji. Nietrudno przewidzieç, ˝e jego realiza-
cja wià˝e si´ z ró˝nego rodzaju problemami. Na mo-
cy ustawy uznano Historyczny Kair za Stref´ Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturowego. Stworzona zosta∏a ba-
za danych, zawierajàca informacje o iloÊci i rodza-
jach zabytków, stanie ich zachowania, przyczynach
zniszczeƒ i proponowanych post´powaniach konser-
watorskich. W oparciu o nià powsta∏ harmonogram
prac. Za∏o˝enia konserwatorskie przybra∏y form´
zamkni´tych programów, zatwierdzonych przez Mi-
nisterstwo Kultury. Znalaz∏y si´ w nich, niestety,
liczne b∏´dy, ujawniajàce si´ na ogó∏ po rozpocz´ciu
konkretnych robót. Zespo∏y konserwatorskie zacz´∏y
zatem zg∏aszaç swoje zastrze˝enia i proponowaç roz-
wiàzania, cz´sto odmienne od przewidywanych.
Wprowadzenie zmian wymaga jednak zatwierdzenia
przez odpowiednich decydentów, co wià˝e si´ z pro-
cesami biurokratycznymi i w efekcie z opóênieniami
w realizacji zadaƒ. 

Problemem okaza∏o si´ tak˝e powo∏anie odpo-
wiednich s∏u˝b i stworzenie mechanizmów wyko-
nawczych. Egipska konserwacja zabytków stawia do-
piero pierwsze kroki. Choç nie brakuje absolwentów

miejscowych szkó∏ konserwatorskich i kursów zagra-
nicznych, to jednak ich doÊwiadczenie jest ciàgle nie-
wielkie7. Dlatego wa˝ny okaza∏ si´ udzia∏ w przed-
si´wzi´ciu specjalistów z dziedziny konserwacji
zabytków m.in. z Polski, Francji, Niemiec, Rosji.
Wykonujà oni swoje zadania jako pracownicy firm
egipskich, pod nadzorem miejscowych inspektorów 
o, na ogó∏, mniejszym doÊwiadczeniu zawodowym.
Finalny efekt prac w du˝ej mierze zale˝y od relacji
mi´dzy stronami. Tylko wtedy, gdy inspektorzy do-
ceniajà mo˝liwoÊç pog∏´bienia swej wiedzy przy
boku bardziej doÊwiadczonych kolegów i stawiajà jà
wy˝ej od w∏asnych ambicji, prace majà szans´ prze-
biegaç sprawnie.

Wspó∏czesnoÊç kontra historia
Regulacja rozwoju urbanistycznego Historycznego
Kairu, obszaru – jak ju˝ wspominaliÊmy – przelud-
nionego i biednego, okaza∏a si´ trudniejsza ni˝ prze-
widywano. Propozycja przeniesienia tutejszych miesz-
kaƒców, bytujàcych cz´sto w ruderach nadajàcych si´
jedynie do rozbiórki, do innych dzielnic oferujàcych
lepsze warunki socjalne, spotka∏a si´ z ich silnym
oporem. Historyczny Kair z wielkim bazarem Khan
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8. One of the murals on an eastern wall in the
winter salon in the Sitt Wasilli House. Photo: 
R. Rogal.

8. Jedno z malowide∏ na Êcianie wschodniej
salonu zimowego Domu Sitt Wasilli. Fot. 
R. Rogal.

cyzja prezydenta o znacznym zmniej-
szeniu ce∏ na sprowadzane z zagranicy
nowe samochody. Pojawi∏y si´ jednak
g∏osy, ˝e decyzja ta przyczyni si´ je-
dynie do zwi´kszenia ju˝ i tak olbrzy-
miej liczby samochodów poruszajà-
cych si´ po ulicach.

Zaniedbania w przeprowadzaniu
koniecznych remontów, napraw i po-
rzàdkowaniu otoczenia spowodowane
sà zarówno niedostatkiem Êrodków
przeznaczanych na ten cel, jak i niskim
poziomem potrzeb mieszkaƒców w tej
dziedzinie. Uboga, w swej wi´kszoÊci
nap∏ywowa, ludnoÊç nie przywiàzuje
wagi do higienicznych i estetycznych
walorów swego Êrodowiska. Akceptuje
warunki, w jakich wyros∏a na biednej
prowincji. Beduini, których wielu za-
mieszkuje stary Kair, przyzwyczajeni
do koczowniczego trybu ˝ycia, nie
przywiàzujà si´ do miejsc, w których
czasowo osiadajà. Tak˝e ludzie starsi
niech´tnie zmieniajà g∏´boko zakorze-
nione zwyczaje. AkcyjnoÊç dzia∏aƒ
majàcych na celu zmian´ wyglàdu His-
torycznego Kairu nie sprzyja kszta∏-
towaniu po˝àdanych postaw. W po-
czàtkach realizacji projektu z omawia-
nego obszaru wywieziono tysiàce ton
odpadów zebranych z dachów, podwó-
rek i ulic, ale w dalszym ciàgu trudno

el-Khalili i licznymi zabytkami jest miejscem o˝ywio-
nego handlu i zasobnym êród∏em zarobków ze skon-
centrowanego tu ruchu turystycznego. Wysiedlenie
oznacza zatem dla dotychczasowych mieszkaƒców
dzielnicy utrat´ miejsc pracy i Êrodków do ˝ycia. Sà
zatem zdecydowani jej nie opuszczaç, co jest dla
realizatorów programu niema∏ym wyzwaniem.

Projekt w swych za∏o˝eniach zak∏ada∏ zamkni´-
cie ca∏ej dzielnicy dla ruchu ko∏owego. Tymczasem
przez Historyczny Kair przebiega jedna z g∏ównych
arterii komunikacyjnych miasta, której zamkni´cie
spowodowa∏oby obecnie ogromne zak∏ócenia ruchu
ko∏owego w centrum Kairu. Jak wybrnàç z tego 
impasu, nadal zastanawiajà si´ egipskie w∏adze.
Wys∏u˝one samochody emitujà do atmosfery ogrom-
ne, przekraczajàce wszelkie dopuszczalne normy,
iloÊci spalin. W efekcie miasto pogrà˝one jest w smo-
gu, który niszczy ludzkie zdrowie i zabytki. Próbà
rozwiàzania tego problemu jest podj´ta niedawno de-

znaleêç tu kosze na Êmieci. Pojawi∏y si´ natomiast
billboardy prezentujàce wyglàd zabytków i ich oto-
czenia po pracach konserwatorskich. Te komputero-
we wyobra˝enia przysz∏oÊci majà przekonaç miesz-
kaƒców do zaplanowanych zmian. Trudno liczyç, ˝e
spe∏nià swe zadanie.

Egipska szko∏a konserwacji zabytków
Przyj´te na Êwiecie i wpisane do projektu standardy
prac konserwatorskich zak∏adajà przeprowadzanie
badaƒ obiektów, umo˝liwiajàcych okreÊlenie techno-
logii i techniki ich wykonania oraz ocen´ stanu zacho-
wania. Sà warunkiem prawid∏owego przygotowania
programu prac i w∏aÊciwego ich wykonania. W Kairze,
przynajmniej teoretycznie, mo˝liwe jest wykonanie
niemal wszystkich wymaganych badaƒ. Najwi´ksze
problemy, podobnie zresztà jak w Polsce, sprawia
identyfikacja spoiw i barwników organicznych. 



36

10. Fragmenty malowide∏ umieszczone na pod∏o˝ach poÊrednich 
o konstrukcji przek∏adkowej. Fot. R. Rogal.
10. Fragment of murals placed on indirect bases. Photo: R. Rogal.

9. Skrzynia z transferami malowide∏ z Domu Sitt Wasilli. Fot. 
M. Filip.
9. Chest with transfers of murals from the Sitt Wasilli House.
Photo: M. Filip.

Laboratorium SCA, które mo˝e poszczyciç si´ no-
woczesnym sprz´tem, zobowiàzane jest do bezp∏at-
nego wykonania analiz próbek dostarczonych przez
wykonawców projektu. Wyniki badaƒ sà jednak
cz´sto pozbawione interpretacji, co utrudnia ich od-
czytanie i uwzgl´dnianie w projektowaniu konserwa-
torskim. Za kuriozalne uznaç mo˝na wymagania do-
tyczàce wielkoÊci próbek – bez wzgl´du na rodzaj
obiektu (np. mur lub obraz sztalugowy) muszà mieç
1 cm3. TrudnoÊci sprawia wykonanie przekrojów stra-
tygraficznych ze wzgl´du na brak zwyk∏ych mikro-
skopów, choç laboratorium zosta∏o wyposa˝one 
w nowoczesny mikroskop elektronowy. W tej sy-
tuacji zagraniczni specjaliÊci decydujà si´ niekiedy
na wykonanie badaƒ we w∏asnym kraju.

Dokumentacja wszelkich prac prowadzona jest 
w j´zykach arabskim i angielskim. Niestety, w Egip-
cie nie wprowadzono obowiàzujàcego schematu do-
kumentacji, zatem osoby je sporzàdzajàce przeÊciga-
jà si´ w opracowywaniu coraz efektowniejszych 
i doskonalszych jej form. Znajduje w nich odzwier-
ciedlenie wysoka jakoÊç sprz´tu komputerowego 
i fotograficznego, jakim dysponujà wykonawcy.
Wizualna atrakcyjnoÊç dokumentacji bierze niekiedy
przewag´ nad jej jakoÊcià, a sprawnoÊç informatycz-
na nad rzetelnoÊcià informacji merytorycznych.

Cz´Êç opisowa dokumentacji powstaje na podstawie
raportów sporzàdzanych przez kierowników prac,
którymi najcz´Êciej sà zagraniczni konserwatorzy. Jej
ca∏oÊç, na którà sk∏adajà si´ opisy, zdj´cia i rysunki,
sporzàdzajà pracownicy specjalizujàcy si´ w wyko-
nywaniu dokumentacji. Wyjàtkowo bogata jest do-
kumentacja fotograficzna, charakteryzuje jà jednak
pewna przypadkowoÊç. Fotografowie bowiem na
ogó∏ sami wybierajà czas pracy i prezentacje. Zdj´cia
w wi´kszym stopniu ilustrujà ciàg∏oÊç prac, ni˝ ich
najwa˝niejsze etapy. Najbardziej spektakularne dzia-
∏ania konserwatorskie dokumentujà filmy. 

CodziennoÊç konserwatora 
– realizatora programu
Przedmiotem prac konserwatorskich sà obiekty ar-
chitektoniczne oraz ruchome dzie∏a sztuki arabskiej 
i koptyjskiej wykonane z kamienia, drewna, metalu,
szk∏a, a tak˝e malowid∏a Êcienne, sztukaterie, obrazy,
grafiki i fotografie. Ich realizacji równie˝ towarzyszà
ró˝norodne problemy. Wygranie przetargu przez fir-
m´ konserwatorskà nie oznacza, ˝e mo˝e ona swo-
bodnie planowaç i realizowaç prace. Niezb´dne jest 
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– jak ju˝ wspominaliÊmy – posiadanie zezwoleƒ
wydawanych bezpoÊrednio przez Ministerstwo Kul-
tury. Okres oczekiwania na ich uzyskanie cz´sto jest
bardzo d∏ugi, co automatycznie skraca czas przewi-
dziany na realizacj´ konkretnych robót. W rezultacie
terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia prac cz´sto sà
przesuwane. Odbija si´ to niekorzystnie na ich
jakoÊci. Zdarzajà si´ tak˝e dodatkowe komplikacje.
Zezwolenie mo˝e zostaç cofni´te, gdy np. inspekto-
rzy stwierdzà, ˝e prace nie ruszy∏y w ciàgu tygodnia
od jego wydania. Oznacza to kolejny przestój dla
konserwatorów z zagranicy, którzy majà cz´sto na-
pi´te harmonogramy w∏asnych zobowiàzaƒ zawodo-
wych, oraz dla firm egipskich. A jeÊli ju˝ uda si´ po-
godziç terminy, to mogà pojawiç si´ rozbie˝noÊci
mi´dzy programem wst´pnym a tym, który chcà re-
alizowaç wykonawcy. Przyj´te przez twórców pro-
jektu za∏o˝enia mia∏y na celu zapewnienie jak najlep-
szych warunków jego realizacji, tymczasem – jak
wskazuje praktyka – niewolnicze ich przestrzeganie
powoduje nierzadko zdecydowane utrudnienia. 

Do realizacji prac konserwatorskich niezb´dne sà
materia∏y i narz´dzia oraz zapewnienie odpowiednich
warunków pracy, tj. bezpiecznych rusztowaƒ, pra-
cowni oraz zaplecza sanitarnego i magazynowego.
Konserwatorzy egipscy sà przyzwyczajeni do specy-
ficznych, z punktu widzenia Europejczyka, warun-
ków pracy, ale zatrudnieni tu cudzoziemcy majà 

wy˝sze oczekiwania. Problemem jest dla nich praca
na rusztowaniach. Egipcjanie, przyzwyczajeni do
niedostatku drewna, czujà si´ bezpiecznie na prymi-
tywnych konstrukcjach, czego nie mogà zaakcepto-
waç ich cudzoziemscy koledzy.

Powa˝niejsze trudnoÊci dotyczà technologii,
materia∏ów i narz´dzi sprawdzonych w innych doko-
naniach konserwatorskich, a cz´sto niedost´pnych 
w Egipcie, z których jednak chcà korzystaç zagra-
niczni konserwatorzy w celu osiàgni´cia najlepszego
efektu prac. Sprowadzanie materia∏ów konserwa-
torskich z Europy jest i kosztowne, i czasoch∏onne.
W tej sytuacji egipskie firmy wykonawcze optujà za
rezygnacjà z importu i wykorzystaniem materia∏ów
dost´pnych na miejscu. Kompromis nie zawsze bywa
najlepszym rozwiàzaniem, bowiem zastosowane
podczas realizacji projektu metody i materia∏y tworzà
wzorce, które zapewne b´dà powielane w przy-
sz∏oÊci. Dlatego decyzje, czy importowaç i podnosiç
koszty realizacji, czy te˝ korzystaç z taƒszych, choç
nie do koƒca pewnych rozwiàzaƒ, wià˝à si´ z po-
wa˝nà odpowiedzialnoÊcià. K∏opoty pojawiajà si´
tak˝e przy organizacji pracowni, np. do konserwacji
malarstwa sztalugowego lub papieru, bowiem miej-
scowe firmy bioràce udzia∏ w projekcie nie majà
doÊwiadczenia w przygotowaniu takich miejsc pracy.
W Kairze nie ma te˝ pracowni tego typu, z których
us∏ug mo˝na by skorzystaç.

11. Workshop in the Citadel. Mural transfers prepared for transport to the Sitt Wasilli House. Photo: M. Filip.

11. Pracownia na Cytadeli. Transfery malowide∏ przygotowane do transportu do Domu Sitt Wasilli. Fot. M. Filip.
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12. Dom Sitt Wasilli. Malowid∏a na Êcianie pó∏nocnej w trakcie konserwacji in situ. Fot. M. Filip.
12. The Sitt Wasilli House. Murals on the northern wall in the course of in situ conservation. Photo: M. Filip.

13. Assembly of mural depicting the mosque in Mecca on a partially redesigned eastern wall. Photo: M. Filip.
13. Monta˝ malowid∏a przedstawiajàcego meczet w Mekce na cz´Êciowo przemurowanej Êcianie wschodniej. Fot. M. Filip.
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Przyk∏ad wspó∏pracy
Przyk∏adem pomyÊlnego rozwiàzywania problemów
konserwatorskich, z jakimi spotykajà si´ realizatorzy
programu, jest konserwacja polichromii Êciennej 
w Domu Sitt Wasilli8, w której brali udzia∏ m.in.
polscy konserwatorzy9. Jest to jeden z obiektów, któ-
rych problematyka konserwatorska wykracza poza
mo˝liwoÊci miejscowych wykonawców. Dom ten,
stanowiàcy typowà kairskà rezydencj´ mieszczaƒskà,
zosta∏ wzniesiony w 1664 r. przez Abdula Haqq´ 
i Lufti Muhammeda el-Kinani. W jego zimowym sa-
lonie goÊcinnym zachowa∏y si´ cenne i rzadko spoty-
kane malowid∏a Êcienne wykonane w technice tem-
perowej na zaprawie gipsowo-wapiennej, a przedsta-
wiajàce architektur´ arabskà, m.in. meczety w Mekce
i Medynie oraz motywy roÊlinne10.

Dom Sitt Wasilli przez d∏ugi czas nie by∏ u˝yt-
kowany. Wieloletnie zaniedbania i trz´sienia ziemi
doprowadzi∏y m.in. do uszkodzeƒ Êcian, dachu, stro-
pów oraz utraty wi´kszoÊci elementów wyposa˝enia.
Kiedy zainteresowano si´ zabytkowym budynkiem
by∏ on ju˝ prawie ruinà, a jego wn´trze – wysy-
piskiem Êmieci. Pop´kane mury grozi∏y katastrofà

budowlanà, a miejsca p´kni´ç cz´Êciowo pokrywa∏y
si´ z lokalizacjà malowide∏. W 1987 r. zdecydowano
o transferze cz´Êci malowide∏. Zdj´te ze Êcian
umieszczono w drewnianych skrzyniach i zmagazy-
nowano m.in. w Cytadeli. Podczas siedemnastolet-
niego przechowywania uleg∏y zniekszta∏ceniom.

Temat malowide∏ powróci∏ dopiero w 2003 r. po
w∏àczeniu go do „Projektu rozwoju Historycznego
Kairu”. Celem prac by∏o osadzenie malowide∏ w pier-
wotnym miejscu i wykonanie konserwacji poli-
chromii pozosta∏ych na Êcianach. Dodatkowym za-
daniem by∏o wykonanie transferu malowide∏ przy
oknach, które mog∏y ulec zniszczeniu w czasie de-
monta˝u i monta˝u poddanych konserwacji drewnia-
nych krat. 

Opracowanie i osadzenie na Êcianach malowide∏
zdj´tych w 1987 r. okaza∏o si´ powa˝nym wyzwa-
niem. Brakowa∏o bowiem dokumentacji sprzed ich
transferu, dotyczàcej stanu zachowania oddzielonych
malowide∏, technologii licowania, itp. Natomiast 
termin wykonania zadania by∏ bardzo krótki. Podj´to
prace przy 28 fragmentach malowide∏, z których naj-
wi´ksze mia∏y powierzchni´ ok. 2,3 m2. Malowid∏a 
te wskutek nieprawid∏owego przechowywania uleg∏y

14. Southern wall in the salon after assembling the transfers, in the course of supplementing missing plaster. Photo: M. Filip.
14. Âciana po∏udniowa salonu po zamontowaniu transferów, w trakcie uzupe∏niania ubytków tynku. Fot. M. Filip.
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15. Fragment polichromii w trakcie oczyszczania. Fot. R. Rogal.

15. Fragment of polychrome in the course of cleaning. Photo: 
R. Rogal.

16. Fragment polichromii po pracach konserwatorskich. Fot. 
R. Rogal.

16. Fragment of polychrome after conservation. Photo: R. Rogal.

deformacji. Mia∏y byç osadzone na Êcianach, na któ-
rych po przemurowaniu zmieni∏ si´ charakter nierów-
noÊci powierzchni. Zdecydowano osadziç je na pó∏-
sztywnych pod∏o˝ach poÊrednich o konstrukcji prze-
k∏adkowej. Zastosowano pod∏o˝a, których techno-
logi´ opracowa∏ Zak∏ad Konserwacji Malarstwa 
i Rzeêby Polichromowanej IZK Uniwersytetu Miko-
∏aja Kopernika w Toruniu. Ok. 25 m2 malowide∏ osa-
dzono na pod∏o˝ach w ciàgu miesiàca. Do tej operacji
u˝yto materia∏ów sprowadzanych z Polski oraz do-
st´pnych w Egipcie. Do zaproponowanej przez pol-
skich specjalistów technologii poczàtkowo podcho-
dzono sceptycznie, ale uzyskane efekty w pe∏ni za-
dowoli∏y twórców projektu. Prace w Domu Sitt Wa-
silli zosta∏y wysoko ocenione przez egipskie Mi-
nisterstwo Kultury i wielokrotnie prezentowane.
Planowane sà kolejne przedsi´wzi´cia tego typu.

Przedstawiona realizacja dowodzi, ˝e mimo licz-
nych trudnoÊci, mo˝liwe jest sprawne przeprowadze-
nie nawet nietypowych i skomplikowanych prac.

Warunkiem sukcesu sà nie tylko odpowiednie me-
tody konserwatorskie, ale tak˝e umiej´tnoÊç stwo-
rzenia atmosfery wspó∏pracy mi´dzy uczestnikami
poszczególnych przedsi´wzi´ç.

Organizatorzy „Projektu rozwoju Historycznego
Kairu” regularnie informujà opini´ publicznà o prze-
biegu prac. Sprawozdania sk∏adane prezydentowi
Hosni Mubarakowi sà obszernie prezentowane w me-
diach, a poszczególne realizacje omawiane na semi-
nariach i sympozjach m.in. w Muzeum Egipskim i In-
stytucie Goethego. Przedstawione powy˝ej uwagi do-
tyczàce projektu nie majà na celu jego krytyki, a je-
dynie zwrócenie uwagi na problemy i sposoby ich
rozwiàzywania, wyst´pujàce podczas realizacji tak
skomplikowanego przedsi´wzi´cia o wielkiej skali.
Za godny podziwu uwa˝amy tak˝e wysi∏ek wk∏adany
przez twórców i realizatorów projektu w dzia∏ania
majàce na celu zachowanie staromiejskiego zespo∏u
zabytkowego wpisanego na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO.
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1. Za g∏ównà przyczyn´ zmian poziomu wód gruntowych uwa˝a si´
budow´ Tamy Asuaƒskiej i powstanie Jeziora Nassera. Ostatnie
wielkie trz´sienie ziemi w Kairze mia∏o miejsce w 1992 r.

2. Tak brzmi jego nazwa w t∏umaczeniu z j´zyka angielskiego.
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szym odbywa si´ na Uniwersytecie w Kairze, jego filii w Fayum 
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sandrii i Nasr City w Kairze kszta∏cà pracowników technicznych.

Sam Uniwersytet w Kairze opuszcza rocznie ok. 250 dyplomowa-
nych konserwatorów.

8. Dom Sitt Wasilli, znajdujàce si´ w nim malowid∏a oraz prowa-
dzone przy nich prace konserwatorskie zosta∏y szerzej przedsta-
wione w: R. Rogal, M. Filip, Transfer i konserwacja malowide∏
Êciennych z Domu Sitt Wasilli w Kairze, (w:) Toruƒskie Studia 
o Sztuce Orientu. Materia∏y z konferencji pn. III Spotkania
Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzie∏ Sztuki w Toruniu, 17-18
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zesp.), mgr M. Filip i mgr M. ˚ulichowski.
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Przypisy

Dr Robert Rogal jest absolwentem i pracownikiem Insty-
tutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu; adiunktem w Zak∏adzie
Konserwacji Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej. Jest
tak˝e cz∏onkiem wielu organizacji: Zwiàzku Polskich Ar-
tystów Plastyków, Stowarzyszenia Dziedzictwo Torunia,
Stowarzyszenia Przyjació∏ Zak∏adu Konserwacji Malarstwa
i Rzeêby Polichromowanej Toruƒskiej Szko∏y Konserwacji
(wiceprezes), Egyptian-Japanese Mission for the Mastaba
Idout, Egyptian-Polish Mission in Tuna el Gabal for Con-
serwation Work. Wspó∏pracuje z Unit for Ancient Egyptian
Culture and Cultural Properties (org. Kansai University,
Osaka), Heritage Egypt i Aswan (egipskie firmy konser-
watorskie), Supreme Council of Antiquities. Ma na swoim
koncie kilkadziesiàt realizacji konserwatorskich w Polsce,
Egipcie, na Litwie, Ukrainie, w S∏owacji i Niemczech; 
25 publikacji w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Mgr Maciej Filip jest absolwentem Wydzia∏u Konserwacji
i Restauracji Dzie∏ Sztuki Akademii Sztuk Pi´knych 
w Krakowie (1998 r.) oraz podyplomowych studiów w za-
kresie wyceny nieruchomoÊci w Wy˝szej Szkole Handlu 
i Finansów Mi´dzynarodowych w Warszawie; temat pracy
dyplomowej: Wycena nieruchomoÊci o charakterze zabyt-
kowym (2000 r.). Jest cz∏onkiem zarzàdu Sekcji Konserwa-
torów Zabytków Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków
(oddzia∏ w Rzeszowie) oraz autorem wielu publikacji. Od
1996 r. prowadzi w∏asnà pracowni´ konserwacji zabytków
(malarstwo, rzeêba, architektura). Od 2003 r. wspó∏pra-
cuje z egipskà firmà Heritage Egypt, w ramach której 
konsultuje i realizuje prace konserwatorskie na terenie
Kairu i Aleksandrii w Egipcie.

In 1998 an Egyptian government organisation known
as the Supreme Council of Antiquities devised 

a “Project for the Development of Historical Cairo”.
The objective of this most extensive programme in
the history of Egyptian conservation consists of pre-
serving the Old Town historical complex, included
onto the UNESCO World Heritage List. The project
envisages pertinent research and documentation 
as well as the conservation of Arabian and Coptic 

monuments, their adaptation for contemporary 
purposes together with a regulation of town planning
development within Historical Cairo. The work is to
be carried out by eight Egyptian conservation firms
co-working with their more experienced European
counterparts. Despite multiple obstacles, it has been
possible to perform even such difficult and challeng-
ing tasks as the conservation of transfers of murals
from the Sitt Wasilli Hous.

THE PREMISES AND PROBLEMS OF A PROJECT FOR THE PROTECTION 
OF THE MONUMENTS OF HISTORICAL CAIRO




