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T A D E U S Z  P O L A K

PRACE NAD ZABEZPIECZENIEM ŚWIĄTYNI IZYDY

Na wyspie File, przy pierwszej katarakcie nilo
wej w pobliżu Asuanu, w okresie panowania 
dynastii Ptolomeuszów (304—51 p.n.e.) wybu
dowany został zespół świątyń. Jedną z nich 
jest świątynia Izydy, która dzięki swej pięk
nej architekturze i położeniu, uzyskała miano 
,,Perły  Egiptu”.
Budowa w latach 1892—1902 poniżej wyspy 
File Tamy Asuańskiej spowodowała, że spię
trzona w zbiorniku woda zalała wyspę wraz 
z świątynią i innymi znajdującym i się tam  
budowlami. Od tego czasu wyspa i wspaniałe 
budowle znalazły się w wodzie. Jedynie w 
okresie lata (lipiec—wrzesień), wówczas gdy 
otwierano śluzy tam y dla spuszczenia wezbra
nych wód Nilu, obniżał się poziom wody, 
obnażając wyspę. Z kolei wybudowanie w la
tach 1960—1970 powyżej wyspy File Tamy 
Wysokiej spowodowało, że wyspa znalazła się 
między dwoma tam ami w zbiorniku wody, któ
ry  wciąż jest napełniony, nigdy nie odsłania
jąc zalanej wyspy.
Potrzebę zabezpieczenia świątyni Izydy oraz 
innych budowli znajdujących się na wyspie, 
m. in. postawionego w późniejszym okresie 
pięknego Kiosku Cesarza Trajana, rozpatry
wano już w czasie budowy Tamy Asuańskiej. 
W 1895 r. został opracowany przez ówczesne
go dyrektora D epartam entu Starożytności w 
Egipcie, kapitana H. G. Lyonsa, szczegółowy 
raport o stanie technicznym świątyń wraz z 
program em  niezbędnych prac zabezpieczają
cych i konserwatorskich. Program  ten zakła
dał zabezpieczenie świątyń przed rucham i 
wody (napełnianie i spuszczanie wody w 
zbiorniku) oraz przed szkodliwością działania 
wody na stan techniczny budowli. Prace 
przeprowadzone zostały w 1902 r., nie prze
widywano jednak wówczas przeniesienia świą
tyń w inne miejsce. W ykonane prace obejmo
wały m. in. wzmocnienie kolumn świątyń 
przez założenie stalowych obręczy, uzupełnie
nie i wypełnienie ubytków ścian, zamurowa
nie niektórych otworów drzwiowych wewnątrz 
świątyń. W kolumnach Kiosku Cesarza Tra
jana wywiercono pionowe otwory i wbetono- 
wano dla ich wzmocnienia żelbetowe słupy. 
Prace te nie zabezpieczały jednak przed za
muleniem świątyń i korozją kamienia. Dlate
go też w okresach opadania wody, po w ynu
rzeniu się wyspy prowadzone były rokrocznie 
bieżące prace konserwatorskie i uzupełnia
jące.
Budowa Tamy Wysokiej spowodowała, że 
wiele obiektów zabytkowych usytuowanych 
na ziemiach Nubii znalazło się w obrębie 
spiętrzonej wody. Rząd Egiptu, przy pomocy 
UNESCO, przystąpił do gigantycznych prac 
przemieszczenia zagrożonych świątyń na w y

żej położone tereny poza zasięg wody. W teri 
sposób przeniesiono kilkanaście obiektów za
bytkowych: świątyń, kiosków i grobów. Uko
ronowaniem pracy było przeniesienie w yku
tych w skale świątyń Ramzesa II i jego żony 
królowej N efretari w Abu Simbel. Prace te 
wykonano przed napełnieniem zbiornika Wy
sokiej Tamy wodą. Pozostał jednak nie roz
wiązany problem przeniesienia świątyni Izydy 
i innych budowli z wyspy File, ponieważ

1. Asuan, okolica tamy: 1 — miejsce wydobywania  
piasku, 2 — miejsce składania bloków świątyń, 3 — 
główna baza techniczna (rys. B. Kobielski)

1. The Aswan, Dam surroundings: 1 — the place of 
sand excavation, 2 — the place where tem ple blocks 
are stored, 3 — main technological base
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2. Świątynia Izydy w wodzie, 
stan z 1972 r.
2. Isis Tem ple under water 
surface in its state from  1972

obiekty te zalane były już wówczas wodą. 
W 1960 r. M inisterstwo K ultu ry  Egiptu po 
przeprowadzeniu niezbędnych badań ogłosiło 
przetarg zam knięty na przeniesienie św iątyń 
na nie zalaną wyspę Agilkia, oddaloną o 600 
m od w yspy File. P rzetarg  na wykonanie 
prac został w ygrany przez połączone przed
siębiorstwa: egipskie, które uczestniczyło w 
budowie Wysokiej Tamy, oraz włoskie przed
siębiorstwo Condotte Mazzi Estero z Rzymu 
(które wytypowane jest również do prac 
związanych z ratow aniem  Wenecji). Koszt 
przedsięwzięcia oceniono na 15 m in dolarów; 
prace m ają być wykonane w okresie 5 lat 
(1973— 1978). Podobnie jak  w poprzednich 
realizacjach konserwatorskich, część kosztów 
ma pokryć UNESCO. Dla zapewnienia środ
ków finansowych D epartam ent Starożytności 
M inisterstwa K ultu ry  Egiptu rozwija wiele 
form działalności. Między innymi dochód 
uzyskany z wystaw  przedmiotów z grobowca 
Tutancham ona, organizowanych w Paryżu, 
Londynie i w ZSRR (Moskwa, Leningrad, 
Kijów), przeznaczony jest w całości na prace 
budowlano-konserwatorskie prowadzone na 
wyspie File.
Podjęte obecnie prace, według oceny specja
listów, przewyższają wielkością i stopniem 
trudności prace ratownicze i konserw atorskie 
prowadzone dotychczas w Egipcie. Aby po
nownie zmontować świątynie, należy odpo
wiednio przygotować wyspę Agilkia, zniwelo
wać ją, spychając do wody ponad 350 000 m 3 
granitowych skał. Dla zapewnienia demontażu 
świątyń, naokoło została wybudowana tama 
wysokości do 15 m, co pozwoliło wypompować 
wodę. Wbicie — dla budowy tej tam y — sta
lowych pali w granitowe skały wyspy File
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było niemożliwe, dlatego też z oddalonego
0 4 km brzegu, specjalnym i ruram i, pod 
ciśnieniem wtłoczono wokół wyspy ponad
1 000 000 m 3 piasku pustynnego, następnie w 
ukształtow ane w ten sposób dno wbito pale.

3. K iosk Trajana w wodzie, stan z  1972 r.
3. Traian K iosk under water surface in  its state from  
1972



4. Św iątynia Izydy i Kiosk Trajana po wypompowaniu wody, stan z  1975 r. (zdjęcia: Centre of Documen
tation  — Kair)
4. Isis Tem ple and Traian Kiosk after pumping out the water, state from  1975

Obecnie za pomocą fotogrametrii wykonywana 
jest szczegółowa dokumentacja konserwator
ska, niezbędna przy ponownym montażu świą
tyń.
Przedsięwzięcie jest ogromne, zarówno pod 
względem technicznym, jak i konserwator
skim, gdyż wykonawcę prac czeka demontaż 
świątyń składających się z przeszło 40 000 
kam iennych bloków, o wadze do 12 ton każdy. 
W pierwszej fazie prac bloki te zostaną prze
niesione na brzeg zalewu, następnie na wyspę 
Agilkia — nowe miejsce budowli. Zbudowano 
już zaplecze techniczne na brzegu zalewu, od
dalone od wyspy File o 3 km. Zbudowano 
drogi dojazdowe, linię kolejową dla dowozu 
sprzętu technicznego i materiałów. Przygoto
wano olbrzymi plac zniwelowany i utwardzo
ny dla ułożenia bloków ze świątyń po demon
tażu, stąd będą następnie przetransportowane 
na wyspę Agilkia. Transport materiałów, 
sprzętu, bloków świątyń, dowóz ludzi do pra

cy odbywa się statkam i i odpowiednio skon
struowanymi pontonami. Prace prowadzone są 
bardzo intensywnie. Przez całą dobę pod spe
cjalnym nadzorem pracują 42 pompy, które 
wypompowują wodę wdzierającą się szczelina
mi skalnymi na teren robót. Stosowany jest 
najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny i bu
dowlany. Pod nadzorem 35 inżynierów p ra
cuje ponad 1000 robotników i rzemieślników. 
Część obiektów zabytkowych pozostało poza 
tamą okalającą świątynię Izydy, będą one 
przez nurków (archeologów i architektów) zba
dane i zinwentaryzowane.
To gigantyczne zamierzenie techniczne i kon
serwatorskie napawa optymizmem, jest pozy
tywnym  przykładem łączenia wysiłków naro
dów dla ratowania pomników kultury.

dr inż. Tadeusz Polak 
Zarząd Główny PP PKZ  

Warszawa

WORKS CONNECTED WITH SECURING OF THE TEMPLE OF ISIS

The complex of tem ples and shrines situated on 
Philae Island, near the F irst C ataract of the Nile, 
was built in tim es of Ptolem aic kingdom. The 
Aswan Dam, built during 1892—1902, raised the 
level of the w ater and submerged the Osland for 
nine months each year. The to ta l submerging of the 
Island took place afte r completing the Aswan Hig 
Dam in 1970. Then they started, w ith the help of 
the UNESCO, to save the buildings of great archeo
logical value. This consisted in moving and recon
structing the most endangered buildings. Competi
tion for the best works concerning the shifting of

the Temple of Isis and the Kiosk of Traian was won 
by Italian-Egyptian joined companies.
By 1978 these works are supposed to be completed. 
Till now a dam surrounding the Island has been 
built, which made it possible to pump out the w a
ter, and record piling has begun. About 40000 stone 
blocks of which the Temple has been built w ill be 
transferred  from  Philae Island to Agilkia Island. 
The la tte r is now being prepared for this operation,
i.e. levelling and hardening of ground is being 
carried out. Such a gigantic undertaking is a good 
example of in ternational enterprises aimed at p re
servation of m onum ents of culture.
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