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WOJCIECH KOŁĄTAJ

PIERWSZY ETAP REKONSTRUKCJI TEATRU NA KOM EL DIKKA 
W ALEKSANDRII

Prace wykopaliskowe Polskiej Stacji Archeolo
gii Śródziemnomorskiej UW w Kairze zapo
czątkowane zostały w południowej części Kom  
el Dikka w Aleksandrii w  roku 1963, k iedy to 
zarząd miasta postanowił w znieść na tym  te
renie 'budynek administracji. W styczniu 1964 r. 
podczas fundam entowania, odkryto fragm ent 
zewnętrznej ściany teatru w  jej wschodnim , 
najw yżej zachowanym  odcinku. Od tej chwili 
prace budowlane i badawcze prowadzone były  
równocześnie, mimo starań ze strony dyrektora 
Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomor
skiej, prof, dra Kazimierza M ichałowskiego, po
stulującego w strzym anie nowej budowy. N ie
stety  w t chwili, gdy archeolodzy odsłonili w y
starczająco duży fragm ent starożytnego budyn
ku teatralnego ze w spaniale zachowaną w idow 
nią, aby mógł on posłużyć jako przekonyw ają
cy argument za zaprzestaniem  dalszych prac 
budowlanych, fundam entowanie na południe 
i wschód ód teatru było już w łaściw ie zakoń
czone. W betonowano tam w otwory w ybijane  
kafarem 360 pali długich na około 11 m , scho
dzących prawie 4 m poniżej stopy fundam en
towej ściany zewnętrznej teatru. Część tych  
pali została nawet zabetonowana w ścianę na 
jej wschodnim  odcinku, co spow odow ało dość 
znaczne jej uszkodzenie, nie ty le przez samo 
wbetonowanie pali, ile  przez pracę kafara (il. 1). 
Roboty budowlane wstrzym ano w końcu roku 
1964. W następnych sezonach, do września 
1966 r. trwały prace archeologiczne odkryw ają
ce dalsze partie budowli (il. 2 ) .1

Sprawa rekonstrukcji teatru była kilkakrotnie 
dyskutowana, dopiero jednak w  październiku  
1966 r. złożony został w  egipskim  Service des 
Antiquités prelim inarz robót pierwszego etapu  
prac rekonstrukcyjnych, które w łaśn ie podję
to. W ładze egipskie zadecydow ały, że teatr bę
dzie nie tylko obiektem turystycznym , ale tak
że ma służyć celom  widow iskow ym . Postano
wiono w ięc przygotować w idownię do jej pier
wotnej funkcji. ,

1 Por. W. K u b i a k ,  E. M a k o w i e c k a ,  Polish Ex
cavat ions at  K o m  el Dikka in 1965 and, 1966. Pre l im i 
nary  Report ,  ASAE, w  druku; T. B o r k o w s k a - K o -

Z powodu nieukończonych wykopalisk i stu
diów, a także niekom pletnej dokum entacji ar- 
chitektoniczno-technicznej, program prac re
konstrukcyjnych podzielono na dwa etapy. 
Pierw szy etap obejm ował prace, które można 
było w ykonać natychm iast, ponieważ nie na
stręczały w ątpliwości co do celowości funkcjo- 
nalno-konserwatorskiej, m etod w ykonaw czych  
jak i co do odwzorowyw anej form y elem entów. 
W drugim etapie odbudowane zostaną elem enty  
budowli wym agające poważnych studiów  nau
kowych oraz dużego nakładu pracy i czasu.

P ierw szy etap obejmował: 1) uporządkowanie 
terenu wokół teatru (il. 3), 2) uzupełnienie bra
kujących rzędów siedzeń widowni — ok. 45%  
(ił. 4 A, B) przez przedsiębiorstwo egipskie 
z funduszy Service des Antiquités, 3) odbudo
wę w ew nętrznej ściany korytarza (il. 5 A, B) 
oraz substrukcji pod w idownią do poziomu  
ostatniego górnego rzędu siedzeń wraz ze sk le
pieniem  założonego blokażem vom itorium  w  
segm encie XIII i obu parodoi, 4) rekonstrukcję 
zachodniej ściany północnego parodos  oraz uzu
pełnienie dwoma warstwam i bloków kam ien
nych zachodniej ściany południowego parodos 
(il. 6 A, B), 5) ustaw ienie baz i kolum n arkady 
pom iędzy centralnym  a południowym  pom ie
szczeniem  w estibulu, 6) zorganizowanie na ko
ronie widowni tym czasowej ekspozycji elem en
tów w ystroju architektonicznego (bazy, kolum 
ny, kapitele), które zostaną użyte w drugim eta
pie prac rekonstrukcyjnych.

W ciągu września i października 1966 r. rekon
strukcją kierow ał mgr inż. arch. Antoni Ost- 
rasz. Zrekonstruowano w tym  czasie południo
w y odcinek wewnętrznej ściany korytarza oraz 
sklepienie południowego parodos. Z chwilą po
wołania mnie przez prof, dra K. M ichałowskie
go na stanowisko głównego architekta Stacji 
oraz kierownika prac rekonstrukcyjnych na 
Kom el Dikka w Aleksandrii zostałem  posta
w iony przed faktem  stosowania już pewnej m e-

ł ą t a j ,  Teatr  w  Aleksandri i ,  „M eander” 9, 1968, nr 9, 
s. 370—379.

182



1. Aleksandria,  teatr,  
ż e lbe towy pal  zabetono
wany w  ścianę z e w 
nętrzną (fot. W. Jer)ce)
1. Alexandria,  Theatre  —  
reinforced concrete p i 
le embedde d  by means  
of concrete into the  
outer wal l

2. Aleksandria,  teatr,  
stan prac w yk op a l i sko 
wych w  paźdz ierniku  
1966 (fot. A. Dz i ew a
nowski)
2. Alexandria,  Theatre  — 
excavat ions  in state as 
per  October 1966



3. A lek sa n d r ia , tea tr , p ropozyc ja  zagospodarow ania  te ren u
J. A lexa n d ria , T h ea tre  —  proposa l fo r  th e  site  arrangem en t



4. Aleksandr ia,  teatr,  A  — stan p r zed  rekons trukcją,  В — stan po r ekons trukc j i
4. Alexandria,  Theatre  — A  — in s tate  pr ior  to reconstruct ion,  В — state af t er  recons truct ion



5 A

5 В



6 В

5. Aleksandr ia,  teatr,  rozwinięcie  w ew n ę t r zn e j  ściany korytarza:  A  — stan p rzed  rekons trukcją,  В — p i e r ws zy  e tap rekons trukcj i
5. Alexandria,  Theatre  — orthographic project ion of the inner corr idor wall :  A  — in state prior to reconstruct ion,  В — during the first  stage of reconstruct ion

6. Aleksandr ia,  teatr,  prz ekró j  po linii a — a (wg ii. 4), A  stan p rzed  konserwacją,  В — p i e r ws zy  e tap konserwacj i
6. Alexandria,  Theatre  — a — a sect ion (acc. to ill. 4) : A  —- state prior to reconstruct ion,  В — during the firs t  stage of reconstruct ion

(w szystk ie rysunki autora)



tody rekonstrukcji, którą sprecyzowano w  piś
mie oddanym do Service des Antiquités

Do rekonstrukcji teatru użyto kamieni pocho
dzących z w ykopalisk 3. Aby 'nie zm niejszać ich  
wartości fizyko-chem icznych przyjęto nie ob
rabiać na nowo spatynow anego już lica. Zasa
da słuszna, gdyby była konsekw entnie prze
strzegana. N iestety  bloki docinano również 
w zdłuż spoin w spornych i poprzecznych sta
rając się robić je m ożliwie regularne i wąskie. 
Na domiar złego około 60'°/o najlepszych bloków  
użyto do rekonstrukcji najm niej eksponow a
nych partii korytarza. Pom ijając fakt spacze
nia słusznej tezy — wtórnego stosowania ka
m ienia antycznego —  spowodowano niedosta
tek tego m ateriału w  pracy nad najbardziej eks
ponow anym i częściam i ścian.

Po zapoznaniu się z pow yższym  rezultatem  tak  
zaczętej rekonstrukcji i przeanalizowaniu jej 
następstw  dla dalszego przebiegu prac, podję
liśm y decyzję następujących zmian: 1) konty
nuować rekonstrukcję w now ym  kam ieniu; ory
ginalne bloki antyczne stosować w  m iejscach  
ich pierwotnego usytuowania lub w m iejscach  
bardziej eksponowanych, o ile kryteria ich u 
m iejscow ienia nie narzucają rygorów, 2) pozo
staw ić zrekonstruowaną dotychczas część i nie 
kontynuować jej w  przyjętej m etodzie, o ile 
zaś sytuacja ogólna, czas i środki finansow e po
zw olą — w ym ienić całą zewnętrzną, zresztą 
niewielką, część zrekonstruowanej ściany ce
lem  uniknięcia niejednolitego charakteru re
konstrukcji; 3) przyjąć odm ienhą zasadę k ła
dzenia bloków; dotychczas dopasowywano blo
ki ściśle na stykach w  rzędzie i w  warstwach, 
często pozostawiając lico zewnętrzne oryginal
ne, czyli o powierzchni porowatej, nierównej, 
z grubsza tylko obrobionej siekierką; obecnie 
zdecydowano opracowywać zębakiem lico zew 
nętrzne nowych kamieni do form y gładkiej, ich  
styk i natomiast pozostawiać obrobione tylko do 
ogólnych form prostopadłościennych, co pozwo
li na różnicowanie grubości spoin; w  ten spo
sób budowany mur zachowa sw oją odrębność 
w  zestaw ieniu z murem antycznym  (czytelność 
granicy zrekonstruowanych fragm entów dzię
ki odmiennej fakturze lica i  jego w ycofaniu  w  
głąb), natomiast sposób jego w ykonania i cha
rakter 4 naw iązyw ać będą do starożytnych re
liktów.

2 Pism o akceptujące kom isji Service des A n tiq u ités do 
spraw y rekonstrukcji teatru z dn. 8.X.1966 — m aszy
nopis w  posiadaniu P olsk iej Stacji A rcheologii Śród
ziem nom orskiej UW w  Kairze.
3 W czasie w ykopalisk  odnaleziono w ie le  b loków  ka
m iennych pochodzących ze ścian budynku teatra lne
go. B loków  tych należało użyć do rekonstrukcji, po
niew aż b yły  dobrze zachow ane, a w ytrzym ałością  do
rów nyw ały  niem al kam ieniom  nowym . W zw iązku z 
tym , że nie m iały  one — oprócz śladów  tynku lub  
zapraw y — żadnych cech w skazujących na ich m iej
sce w  konstrukcji, aroheologiczno-architektoniczne

REKONSTRUKCJA ŚCIAN I SKLEPIEŃ

Na początku listopada 1966 r. w strzym ano pra
ce przy rekonstrukcji sklepienia południow ego  
parodos i rozpoczęto odczyszczanie ocalałych  
fragm entów wew nętrznej ściany korytarza oraz 
substrukcji pod w idownią od strony północnej. 
Korzystając z okazji przebadano odsłonięte  
wnętrza tych konstrukcji celem  m aksym alne
go poznania etapów ich użytkowania i przebu
dów. Najbardziej zrujnow any i najm niej czy 
telny był fragm ent muru stanow iący niegdyś 
zablokowane północne parodos. Zachowało się 
tu nie w ięcej niż 2— 3 rzędy bloków pow yżej 
stopy fundam entowej. Również substrukcja pod  
częścią w idow ni na zachód od północnego b ie
gu schodowego, pozbawiona oparcia ścian ogra
niczających ją od zachodu i północy, osiadła  
w stosunku do odpowiadających poziom ów na 
osi teatru o ok. 25 —  40 cm (ii. 6A).

Dolne fragm enty ściany korytarza w yk azyw ały  
na całej długości odchylenie od pionu na zew 
nątrz od 5 do 15 cm zależnie od w ysokości za
chowania. Również i ściana zew nętrzna budow 
li na odcinku północnym  (XII i X IV  segm ent 
korytarza) bardzo znacznie w ychyla  się od p io
nu —  ok. 35 cm na w ysokości zachowania 4 m, 
a ścianki dzielące korytarz na segm enty —  nie  
będąc związane konstrukcyjnie z żadną ze ścian  
bocznych —  nie mogą przenosić sił poziom ych  
układu. Należało w ięc przewidzieć i zaplano
wać w  czasie rekonstruowania w ew nętrznej 
ściany korytarzy połączenia pozw alające w  
przyszłości związać ją ze ścianą zewnętrzną.

U sztyw nienia w  kierunku działania południ
kow ych sił poziom ych dokonano w  postaci b ie
gnącego na dwu wysokościach —  2,5 m  i 4 m  
powyżej poziomu posadzki —  system u stalo
w ych ściągów, zakotwionych z jednej strony  
w  ścianie zewnętrznej, z drugiej zaś w  sub
strukcji pod widownią (il. il. 4B i 5B). W przy
szłości kotw y ukryte będą w  ściankach dzielą
cych korytarz na segm enty. W substrukcji ścią
gi te zostały górą połączone poziomo rodzajem  
belki żelbetow ej, biegnącej równoleżnikowo w  
odległości 1,5 m od lica rekonstruowanej ścia
ny korytarza na dystansie od XII do X V  se
gmentu. Przy realizowaniu drugiego etapu re
konstrukcji ściągi wprowadzi się w  pozosta
wione obecnie otw ory i zakotwi także piono
wo, łącząc ściągi górnego i dolnego rzędu i za
lewając je betonem .

kryteria rekonstrukcyjne pozw alają na pow tórne  
um ieszczenie ich w  odbudow yw anym  obiekcie, naw et 
bez dokładnego sprecyzow ania ich pierw otnego p o ło 
żenia. B loki te traktow ano jako pozostałość antycznej 
m aterii, z której pow stał obiekt; innych w artości im  
brak, podobnie jak standardow ej cegle gotyckiej po
chodzącej z rozbiórki.
4 Przez rekonstrukcję o charakterze zbliżonym  do ory
ginału rozum iem  w zajem ną zależność form  kam ieni 
lub cegieł i ispoin <wątki) — ich stosunki pow ierzch
niow e. Innym i s łow y  podobny ich rysunek  linearny  
w  części oryginalnej i zrekonstruowanej.
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Rekonstrukcję samej ściany przeprowadzono 
zgodnie z przyjętym i na w stępie zasadami, sto
sując kamień now y z lokalnych kam ieniołom ów  
w М ех i oryginalny, pochodzący z wykopalisk. 
W ysokość warstw  i w ielkość bloków przyjm o
wano w edług ich średnich w ielkości w partiach  
zachowanych. Kamień now y —  wapień drobno
ziarnisty o ciężarze objętościowym  1300— 1500 
kg/m :{ — strukturalnie nie odbiega od staro
żytnego (pochodzi z tych sam ych kam ienioło
mów), jest miękki, rów nież ma biegnące w róż
nych kierunkach w formie żył pustki w yp eł
nione miałkim piaskiem, pozbawionym  lepisz
cza. Piasek ten, z biegiem  czasu w ypłukiw any  
przez deszcze i w iatry powoduje, że kamień  
przybiera strukturę gąbczastą. U życie go um o
tywow ane jest jednak faktem  używania go 
przez starożytnych.
Stosowano zaprawę wapienną 1 : 2 w partiach  
zewnętrznych i 1 : 3 wewnątrz. P iasek jest 
nadm orsko-pustynny, drobnoziarnisty, z dużą 
domieszką pyłów  w apiennych (inny w  A lek
sandrii jest niedostępny). Do partii w ew nętrz
nych stosowano wapno gaszone na m iejscu, do 
zewnętrznych i do ściany zachodniej parodos  —  
wapno hydrauliczne. Z powodu czynników  od 
nas niezależnych nie odizolow yw ano nowych  
partii konstrukcji od starych.
Rekonstruując lico ściany przyjęto, że dwie  
warstw y bloków od dołu, położone wprost na 
zachowanych fragm entach antycznych, będą 
wykonane w now ym  kamieniu, w yżej kładzio
no kam ienie nowe i stare, starając się te osta
tnie jak najbardziej wyeksponow ać (il. il. 5B 
i 6B). W trakcie prac na tym  odcinku zrekon
struowano górną część ścian oraz sk lepienie  
vom itorium  i  północne parodos.  E liptyczny w y 
kres sklepień przyjęto według sym etrycznie po
łożonych od strony południowej: fragm enta
rycznie zachowanego południowego parodos i 
południowego vom itorium  (il. 7). K lińce w ie l
kością odpowiadające klińcom  w istn iejących  
sklepieniach o identycznym  układzie zachowu
jącym tę samą grubość spoin poprzecznych i 
wspornych, układano na szalowaniu i zalew a
no rzadką zaprawą cem entow o-wapienną w  sto
sunku 2 : 1 : 3  (biały cem ent portlandzki, w a
pno hydrauliczne, piasek). W sklepieniu paro
dos umieszczono 4 kam ienie oryginalne.

Przy rekonstrukcji vom itorium  i parodos  celem  
zwiększenia walorów dydaktycznych obiektu, 
zaniechano odbudowy blokaży. Chodzi o pokaza
nie struktury ich w ew nętrznej konstrukcji, a 
także poszerzającego się od południa parodos. 
N ależy też dodać, że na zakończeniu — od stro
ny orchestry —  sklepień pn. i pd. vom itorium  
wykonane zostały w substrukcji p łyty  żelbe
towe zbrojone krzyżowo, szersze о ок. 1 m  
(0,5 m po obu stronach) od vom itoriôw  w św ie
tle i długie na ok. 1,5 m. P ły ty  te m ają w  przy
szłości um ożliwić usunięcie blokaży z tychże  
vom itoriôw  bez naruszenia zrekonstruowanej 
w idowni (il. 4B).

Po zrekonstruowaniu wewnętrznej ściany pół
nocnego odcinka korytarza oraz zachodniej 
ściany północnego parodos  przystąpiono do uzu
pełnienia muru południowego parodos  dwoma 
warstwam i bloków, oraz jedną warstwą ścia
ny biegnącej po okręgu a ograniczającej połud
niową część w idow ni od zachodu. Lico zew 
nętrzne pozostałej górnej części uzupełnionej 
substrukcji ponad zrekonstruowanym sklepie
niem  pd. parodos  pozostawiono w strzępiach.

REKONSTRUKCJA WIDOWNI

W ramach w spółpracy m iędzy Polską Stacją 
Archeologii a Service des Antiquités rekonstru
kcji południowej części w idowni podjął się ten 
ostatni. Ustalono wspólnie, że plan um iejsco
w ienia 10 oryginalnych bloków siedzeń znale
zionych poza obrębem widowni, jak również 
dokładne w ysokości rzędów obniżonej pd. czę
ści w idow ni dostarczy Stacja. Stacja również 
m iała wykonać betonowe wzm ocnienie górnej 
powierzchni, bardzo zniszczonej od tej strony 
pierwotnej substrukcji. Ustalono także, że nie 
zachowana część marmurowej w idow ni zosta
nie uzupełniona w  twardym  kam ieniu o kolorze 
zbliżonym  do koloru marmuru. Odpowiedni 
surowiec sprowadzony został z kairskiego ka
m ieniołomu Mokattan.
W toku prac oczyszczających substrukcję pod 
widownią spostrzeżono, że w  górnych częściach  
widowni dobudowanej podczas ostatniej prze
budowy obiektu (na zachód od obu biegów scho
dowych) negatyw y rozebranych siedzeń czte
rech górnych rzędów w ychodzą poza okrąg w  
który wpisana jest w idownia (il. 8). Znaczy to, 
że ta część w idow ni nie mi«ała kształtu trójkąt
nego (ograniczonego od wschodu schodami, od 
pn. podbudową pod dolny rząd siedzeń i od pd.- 
zach. biegnącą po okręgu ścianą audytorium), 
lecz od 9 rzędu w  górę ponownie się rozszerza
ła, tak że na koronie rząd 12 osiągnął długość 
Ok. 3 m. Spostrzeżenie to um ożliwiło praw idło
we zrekonstruowanie Obu zachodnich krańców  
widowni.
Po zakończeniu prac oczyszczających przystą
piono do utwardzenia oryginalnej substrukcji. 
Pod pięcioma dolnym i rzędami, gdzie pierwo
tnie zbudowana ona była bardzo niedbale i zni
szczenia były  największe, wzmocniono ją chu
dym betonem  i ukształtowano w  stopnie. Górna 
część substrukcji zbudowana była z dużych  
bloków na zaprawie wapiennej i nie w ym agała  
naprawy. Resztę prac przy rekonstrukcji w i
downi w ykonało przedsiębiorstwo egipskie pod 
nadzorem inż. K ham isa Ismaila z Service des 
Antiquités. B loki w apienia obrobiono zęba- 
kiem do form y odpowiadającej oryginalnej. 
Układano je na mokro — albo na przygotowa
nej przez nas podbudowie w rzędach dolnych, 
albo wprost, na podbudowie oryginalnej w  rzę
dach górnych. Do zapełnienia pustych prze
strzeni m iędzy w ewnętrzną powierzchnią blo
ków a podbudową użyto chudego betonu. Nie
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7. Aleksandr ia,  teatr,  
sklepienie południowego  
vomi to r ium (fot. W. Jer-  
ke)
7. Alexandria,  Theatre  •—’ 
Arch in the south-end  
vomi tory

8. Aleksandria,  teatr,  po łudn iowa  część w id o w n i  w  trakcie rekonstrukcj i ,  widoczny  luk parodos oraz n eg a t yw y  
brakujących d w u  na jwyż s zych  r z ęd ów  siedzeń (fot. W. Kołątaj)
8. Alexandria,  Theatre  — The south-end part  of audi torium under reconstruct ion,  v is ible arc of parodos and the 
negat ive of the lacking tw o  uppermos t  rows  of seats



stosowano żadnej izolacji pom iędzy częścią ory
ginalną konstrukcji a rekonstruowaną. Spoiny  
poprzeczne w ypełniono tym  sam ym  betonem  —  
wbrew naszym  zaleceniom  —  i w yfugow ano. 
Istnienie szpar m iędzy blokami siedzeń stanowi 
naturalną, niezbędną niem al dylatację, a w  ni
czym nie ujm uje w alorów estetycznych. Jedy
nie styk m iędzy zachodnim zakończeniem  rzę
dów a ścianą audytorium  pozostawiono pusty.

W dobudowanych od południa i północy czę
ściach widowni umieszczono 10 oryginalnych  
bloków siedzeń. Cztery pozostałe oryginalne 
bloki umieszczone zostały w niszach na koro
nie widowni.

REKONSTRUKCJA KOLUMN

Po krótkiej przerwie spowodowanej działania
mi wojennym i, w  lipcu 1967 r. przystąpiono do 
rekonstrukcji kolumn arkady południowej w  
w estibulu (il. 9) oraz do korekty położenia pie
destałów i baz pozostałych z w ielkiej arkady, 
oddzielającej w estibu l od audytorium . Po 
wzm ocnieniu i w yrów naniu fundam entów usta
wiono na nich ponownie dwuczęściowe marmu
rowe bazy południowej arkady. Odpadłą częś
ciowo od fundam entów  oryginalną okładzinę 
z płyt marmurowych uzupełniono sztucznym  
kamieniem im itującym  marmur, sporządzonym  
z białego cementu portlandzkiego, proszku i fra
kcji marmurowej oraz stłuczki szklanej w  sto
sunku 1 : 1 : 1 .  Pow ierzchnię obrobiono zęba- 
kiem. Górne płaszczyzny baz wypoziom owano. 
W punktach centralnych w ykuto otwory o śred
nicy 3,5 cm, głębokie na 15— 17 cm, celem  po
łączenia ich z trzonami kolumn na trzpienie 
stalowe.
Łączenia i ustawienia fragm entóy/ strzaska
nych kolumn na bazach dokonano przy pomo
cy drewnianego trójnogu w ysokości ok. 10 m 
oraz bloku z przekładnią łańcuchową. Sprzęt 
ten był jedynym  m ożliwym  do użycia w  w a
runkach głębokiego wykopu bez dróg zjazdo
wych. W szelkie poziome ruchy elem entów  za
wieszonych kolum ny w ykonyw ane były  ręcz
nie. Zważywszy ich ciężar — od 2 do 6 ton —  
oraz precyzję, z jaką m usi następować sk le je
n ie dwu nieregularnych przełom ów (tolerancja 
1 mm) ważne jest, aby sk lejany fragm ent pod
w ieszony był w sposób zapew niający m u pio
nowy zwis i aby oś pionowa wiszącego elem en
tu leżała na jednej linii z osią fragm entu już 
ustawionego. Do klejenia użyto m ieszaniny ży
w icy syntetycznej Polim al, pasty PWC i nafte- 
nianu kobaltu. Połączenie to ma tę ważną ce
chę, że ilość naftenianu kobaltu decyduje o cza
sie wiązania żyw icy.

W pierwszej kolejności ustawiono dolny frag
m ent (prawie połowa) kolum ny wschodniej. 
Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno górna płasz
czyzna bazy, jak i dolna część stopy kolum ny  
m iały dość znaczne ubytki, które zm niejszały  
jej stabilność, zdecydowano —  niezależnie od 
połączenia trzpieniem  — okleić oba elem enty

oraz nie rekonstruować kolum ny w całości. 
Również ze w zględów  estetycznych decyzja ta 
jest całkowicie um otywow ana. Przed sk leje
niem  obie powierzchnie starannie oczyszczono 
m echanicznie usuwając zw ietrzałe fragm enty, 
po czym  um yto je acetonem. Bolec stalow y  
wklejono najpierw  w gniazdo w trzonie kolum 
ny, następnie —  po związaniu żyw icy i odwró
ceniu trzonu —  opuszczono go na bazę. Trzpień, 
trafiając w gniazdo w ypełnione żyw icą w yp 
chnął jej nadmiar na górną płaszczyznę bazy. 
Ilość ta w ystarczyła do pokrycia jej w  stopniu  
dostatecznym  do sklejenia. Celem uniknięcia 
zacieków brzegi bazy posypano proszkiem mar
m urowym  pochłaniającym  nadmiar kleju.

W następnej kolejności przystąpiono do mon
tażu kolum ny zachodniej. Składała się ona 
z czterech fragm entów. Każdy z nich, jak rów 
nież całość kolum ny z bazą, sklejano w sposób 
identyczny jak kolumnę wschodnią. Jedynie  
na początku m ontażu okazało się, że płaszczy
zna wsporna stopy kolum ny nie jest prostopa
dła do jej osi pionowej. Pom iędzy bazą a ko
lum ną należało zastosować stalow y pierścień  
redukcyjny o różnicy grubości odpowiadającej 
różnicy w odchyleniu, tj. 6 mm. Po zakończe
niu ustawiania trzonu wciągnięto na kolum nę 
kapitel. Na m arginesie należy dodać, że k leje
nie przełom ów uniem ożliwiało przełożenie sznu
rów w iążących trzon z blokiem  od dołu. W 
związku z tym  sznury pionowe owinięto spiral
nie liną konopną, którą moczono wodą. Stopień  
zacisku kurczącej się liny był w ystarczający  
aby przeciwdziałać jej ześliznięciu się z pod
noszonego w  górę fragm entu (il. 9).

Podczas trwania powyżej opisanych prac re
konstrukcyjnych teatru, prowadzone były  w y 
kopaliska od strony zachodniej budynku. Tutaj, 
po wyeksplorow aniu górnej nekropoli arab
skiej, odsłonięto płytow anie portyku lub ko
lum nady ulicznej, podobnej do odkrytej przed 
kilkudziesięciu  laty przy ulicy Nabi D a n ie l5, 
biegnącej rów nolegle do nie zachowanej ściany  
frontowej w estibulu. Od zachodu ograniczone 
jest ono m urem  spełniającym  rolę fundam en
tu dla baz kolum n istniejącego niegdyś porty
ku. Do chw ili obecnej odnaleziono tylko jedną 
niekom pletną bazę, jedną połamaną kolum nę 
z czerwonego granitu asuańskiego oraz frag
m enty trzonów innych. Ponieważ baza znaj
dowała się in situ , a kolumna spoczywała w  
m iejscu upadku postanowiono i tę kolum nę u
stawić. Górna płaszczyzna bazy jak również 
górna część profilow ania u legły zniszczeniu w  
stopniu uniem ożliw iającym  ustawienie kolum 
ny. Zachowany na 1/5 obwodu kom pletny pro
fil pozwolił jednak na w ym odelow anie gipso
w ej formy. Po sporządzeniu zbrojenia i zakot
w ieniu  go w  bazie oraz po ustawieniu form y  
ubytek uzupełniono mieszaniną żyw icy synte-

ü A. A d r i a n  i, Annuaire du Musée Gréco-Romain  
1935— 1939, A lexandrie 1940, s. 57—60, il. 27.
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9. Aleksandr ia,  teatr,  
montaż  ko lumny  wes t i -  
bulu,  (fot. W. Jerke)
9. Alexandria,  Theatre  —  
Assembl ing  of a v e s t i 
bule column

10. Aleksandria,  teatr,
południowa mozaika  
west i bulu,  s tan p rzed
konserwacją  (fot. W.  
Jerke)
10. Alexandria,  T h e 
atre — The sou th -end  
ves t ibule  mosaic in its
state prior to conse rva 
tion



11. Aleksandria,  teatr,  
zd j ę ty  f ragment  moza i
ki  w  trakcie oczys zcza
nia (fot. W. Kołątaj )
11. Alexandria,  The 
atre  — The s t r i pped  m o 
saic f ragment  cleaned

12. Aleksandria,  teatr,  
południowa mozaika  
west ibulu,  stan po kon
serwacj i  (fot. W. Jerke)
12. Alexandria,  The 
atre —  The south-end  
vest ibule  mosaic in its 
state af ter  conservat ion



13. Aleksandria,  teatr,  
że lbetowe pale funda 
men towe  przed usunię
c iem (fot. W. Kolątaj)
13. Alexandria,  The 
atre — Reinforced con
crete piles prior to their  
removal

tycznej oraz proszku marmurowego i szklane
go w stosunku 1 : 1. Dodając dość dużą ilość 
naftenianu kobaltu spowodowano prawie na
tychm iastow e wiązanie, co zapobiegło w ycie
kaniu żyw icy i  zróżnicowywaniu się uwar
stw ień proszku marmurowego osiadającego w  
płynnym  środowisku żyw icy. Dzięki temu  
otrzymano masę o jednolitej strukturze i o ko
lorze odpowiadającym  marmurowi oraz o lep
szych właściw ościach fizycznych, dzięki duże
mu współczynnikow i sprężystości.
Pracy 'tej nie można było wykonać stosując 
sztuczny kamień na bazie cem entu, ponieważ 
uzupełniony nadw ieszony brzeg profilu bazy
0 m ałym  przekroju, w czasie prac m ontażowych  
kolum ny byłby narażony na znaczne obciąże
nie punktowe, na które żyw ica jest w ielokrot
nie odporniejsza, niż beton. Po związaniu uzu
pełnioną formę obrobiono zębakiem. Samą ko
lum nę ustawiono bez użycia trzpieni, a nawet 
bez klejenia, biorąc pod uwagę duże pow ierz
chnie jej przełomów’ i ich poziome ułożenie. 
Jedynie styk powierzchni w spornych bazy i ko
lum ny uszczelniono przez wkucie ołowiu.
Pod dolny fragm ent trzonu innej kolum ny w y 
konano nową bazę ze sztucznego kam ienia (bia
ły  cement portlandzki, proszek marmurowy, 
szkło) zbrojonego stalą budowlaną o 0  8 mm
1 Qr 2500. Formę tej bazy powielono z istn ie
jącej, o której była mowa w yżej. Po zw iąza
niu betonu i zdjęciu form y powierzchnię obro
biono podobnie.
KOREKTA POŁOŻENIA PIEDESTAŁÓW  WIELKIEJ 
ARKADY

Praca ta polegała na wyprostowaniu położenia 
piedestałów w  stosunku do pionu, bez jakich
kolw iek zmian ułożenia w poziomie. Zadanie to 
wykonano posługując się tym  sam ym  trójno
giem  i blokiem z przekładnią, co przy ustaw ia
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niu kolumn. P iedestały uniesiono częściowo od 
strony w ychylonej i pod stopę wlano zaprawę 
cem entową 1 : 3. Równocześnie dokonano uzu
pełnień ich formy, jak rów nież baz na nich 
spoczywających, przyklejając liczne odbite od 
nich fragm enty odnalezione podczas wykopa
lisk.

PRZEŁOŻENIE MOZAIK

Pom ieszczenie centralne westibulu, ograniczo
ne od zachodu ścianą budynku, od północy i po
łudnia arkadami łączącym i je z pozostałymi 
wnętrzam i westibulu, połączone było z audy
torium wielką, potrójną arkadą. Jej podziało
wi odpowiadał podział centralnego pom ieszcze
nia uwarunkowany położeniem  kolumn tej ar
kady od wschodu i odpowiadającym im pila- 
strom na ścianie zachodniej. W nętrze, aczkol
w iek jednoprzestrzenne, dzieliło się w istocie  
na 3 części podkreślone zróżnicowaniem posa
dzek i sklepień. Części zewnętrzne — północna 
i południowa — o w ym iarach 2,65 X ok. 6,0 
m — m iały posadzki mozaikowe o wzorach  
geom etrycznych, wykonane z kostek z bazal
tu i białego marmuru o wymiarach 1,5 X 1,5 
cm.

Mozaiki znajdowały się w  złym  stanie zacho
wania; ich liczne ubytki powiększały się z dnia 
na dzień na skutek fatalnego stanu podłoża. 
W przeszłości położono je na 3— 5 cm w arstw ie  
zaprawy wapiennej, wprost na ziemi. Z czasem, 
jeszcze w  starożytności, wskutek zachodzących  
odkształceń, mozaikę południową pokryto w y 
równującą szlichtą wapienną. Nie uchroniło jej 
to jednak od dalszych odkształceń i w m om en
cie odkrycia mozaik różnice poziomu pofalowa
nej powierzchni dochodziły do 40 cm (il. 10). 
Również niektóre rzędy kostek, przesunięte w 
pionie w  stosunku do sąsiednich, w yłuskiw ały  
się za dotknięciem .



14. Aleksandria,  teatr,  s tan po zakończeniu p i erwszego  e tapu rekons trukcj i  w  lu t ym 1968 (fot. W. Jerke)
14. Alexandria,  Theatre  in its state on complet i on of the first  stage of conservat ion in February  1968

Uratowanie tych mozaik mogło nastąpić tylko  
przez ich przełożenie na now y podkład. Istnie
ją dwie m ożliwości dokonania takiego zabiegu: 
albo po obrysowaniu wzoru mozaiki rozebrać, 
sporządzić nowy podkład i według wzoru tra
dycyjnie je przeskładać, albo zdjąć je w ięk szy
mi partiami i po sporządzeniu podkładu um ie
ścić je w pierw otnych m iejscach, zachowując 
w ten sposób oryginalne ułożenie kostek. Po
zostawienie mozaik bez przenoszenia i zakon
serwowanie ich (w stanie, w  jakim zostały od
kryte, było niem ożliwe ze w zględu na zupełnie 
zwietrzałe podłoże i fakt, że znajdując się na 
wolnym  powietrzu narażone są na w pływ y at
m osferyczne. Ponadto stanowią posadzkę i fun
kcję tę będą spełniać nadal.
Postanowiono przenieść mozaiki w iększym i 
partiami, o powierzchni od 0,25 do 1,0 m2. W 
tym celu, po dokładnym ich oczyszczeniu 6 i za
bezpieczeniu krawędzi ubytków zaprawą ce
mentową, do powierzchni kostek zdejm ow a
nych fragm entów przyklejono polioctanem  w i
nylu rozcieńczonym  wodą w stosunku 1 : 2 cien
ką lecz mocną tkaninę bawełnianą. Po w ys
chnięciu w  ciągu 3— 4 godzin i narysowaniu

*’ N ajpierw  m echanicznie, następnie acetonem , a w 
przypadku m ozaiki południow ej także kw asem  siar
kowym  celem  usunięcia zaprawy w apiennej.

na tkaninie linii wyznaczających położenie po
szczególnych fragm entów w  stosunku do oto
czenia następowało powolne odrywanie ich od 
podłoża. Po zerwaniu i odwróceniu czyszczono  
szczotką odwrotną stronę kostek z resztek za
prawy i kurzu (ił. 11). Następnie zdjęty i oczy
szczony fragm ent mozaiki, dzięki elastyczności 
przyklejonego doń m ateriału, mógł być w ypro
stow yw any w  miarę potrzeby aż do form y zu
pełnie płaskiej.
Po usunięciu resztek starego podkładu i ziem i 
oraz po archeologicznym  przebadaniu tego od
cinka zbudowano betonową platform ę o gru
bości 15 cm, odizolowaną od starych konstru
kcji. Powierzchnię ukształtowano nadając jej 
lekki spadek ок.. 1% w kierunku wschód —  
zachód, a następnie powleczono lepikiem  b itu
m icznym  7. Na tak przygotowany podkład k ła
dziono w  obrębie poszczególnych fragm entów  
zaprawę cem entowo-wapienną w  stosunku  
1: 2:3, o grubości w arstw y ok. 3— 4 cm. Na w y 
gładzonej zaprawie układano zdjęte uprzednio 
partie mozaiki zwracając uwagę, aby naryso
wane na tkaninie linie trasujące pokrywały się  
ze sznurkami rozpiętym i pomiędzy odpowied-

7 Izolow anie lep ik iem  um ożliw ia ruchy poziome, sp o 
w odow ane dobow ym i różnicam i tem peratury i w y sy 
chaniem , oraz przeciw działa przechodzeniu z podłoża 
soli wraz z wodą.
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nimi markami. Po sprawdzeniu położenia, lek
kimi uderzeniami poprzez deskę wbijano frag
m enty w zaprawę, doprowadzając ich  górne li
co do w yznaczonych poziomów. Po pew nym  
czasie w ilgoć przechodząca z zaprawy szpara
mi pomiędzy »kostkami tak zm iękczyła polioc
tan w inylu , że bez trudu dało się oderw ać tka
ninę. Puste przestrzenie po ubytkach częściow o  
uzupełniono, rekonstruując oryginalny wzór z 
luźno znalezionych kostek (oddzielając partie 
oryginalne od zrekonstruowanych paskami 
wkutego ołowiu), w  w iększości jednak w y p eł
niając je betonem (1 : 4) zbrojonym siatką dru
cianą. Styki betonu i mozaiki zaizolowano pa
skami brystolu niew idocznym i z zew n ą trz8. 
Resztę zanieczyszczeń usunięto zm ywając mo
zaiki ługiem  sodow ym  (il. 12).

Oprócz om ówionych w yżej prac przeprowadzo
no w teatrze cały szereg drobnych napraw. Za
bezpieczono prowizorycznie fragm enty pięknej 
posadzki w pom ieszczeniach bocznych w estibu
lu, zrekonstruowano w pew nym  stopniu dwie 
nisze na koronie w idow ni, zabezpieczono gro
żący zaw aleniem  łuk ślepej arkady w  X  se
gm encie korytarza oraz fragm ent pilastra ar
kady podtrzym ującej bieg schodowy w  północ-

8 Celem stworzenia dylatacji m iędzy fragm entem  m o
zaiki a betonem  uzupełniającym  ubytki.

nym pom ieszczeniu w estibulu, a w reszcie za
bezpieczono i utwierdzono resztki tynków  na 
ścianach tegoż westibulu.

Jednocześnie z postępem prac rekonstrukcyj
nych trwało kształtow anie ścian w ykopu wokół 
teatru w form ę odwróconego stożka ściętego z 
biegnącym i po nim rampami. W trakcie tych  
robót odsłonięto do 2,5 m  w  głąb w e wschodniej 
części wykopu 76 żelbetow ych pali, z których  
osiem  wbetonowanych było w  ścianę zew nętrz
ną teatru na odcinku pomiędzy VII a X segm en
tem  korytarza (ił. 13). Pale te w ycięto  i prze
transportowano w inne m iejsce. Dolne ich czę
ści oraz pale zabetonowane w ścianę budowli 
zostaną być może częściowo usunięte w  przy
szłości. Urząd m iejski doprowadził do obiektu  
prąd elektryczny, ogrodził całość terenu, zbu
dował kasę i inne budynki pomocnicze. Na sto
kach w ykopu wokół teatru zasiano trawę, w  
wielu m iejscach posadzono kw iaty. Na tym  za
kończono p ierw szy etap rekonstrukcji (il. 14). 
Po przeprowadzeniu studiów porównawczych  
i analizie materiału archeologicznego udało się 
ustalić w iele szczegółów  pierw otnej form y zni
szczonego obiektu.

mgr inż. arch. W ojciech K ołątaj 
Gł. architekt (Polskiej Stacji 
A rcheologii Śródziem nom orskiej UW  
Kair

THE FIRST STAGE OF RECONSTRUCTION WORKS CARRIED IN КОМ EL DIKKA THEATRE IN ALEXANDRIA

Several interesting data are supplied by the author 
w ith  regard to the first stage of reconstruction w orks 
carried on in  Kom el D ikka Theatre in A lexandria. 
Investigations have been started  in 1963 form ing a 
part of the large-scale project carried out by the 
U niversity of W arsaw P olish  Station  of M editerra
nean A rchaeology w ith  its headquarters in Cairo. In 
the beginnings o f the fo llow in g  year w hen  the m u n i
cipal authorities decided to erect in  the Kom  e l D ikka  
area a new  adm inistrative build ing the theatre w a lls  
have been discovered in foundation trenching«. S ince  
the halting o f construction a series o f uninterrupted  
archaeological investigations was conducted on the 
site  from  1964 to 1966 in order to expose the further  
portions of the preserved antique edifice. A t the sam e 
tim e the reconstruction w orks w ere carried w ith  a 
great deal of d ifficu lties arising from  the absence of 
an accurate historical su rvey  and necessary arch itec
tural and technical docum entation m aterials. These 
w ere the reasons w hy it has proved necessary to d i
vide the w hole program m e into tw o stages.

W ithin the first stage the surrounding site  had to be 
brought to order, the seats in the auditorium , then  
the inner corridor w all and the auditorium  substru c
tures rebuilt, and, fin a lly , the colum n bases of the  
vestibu le arcade placed on their proper spots. The 
second stage com prised the reconstruction o f the -buil
d ing’s portions requiring essen tia l sc ien tific  stu d ies  
and also the considerable labour and tim e allocations. 
It is intended to organize a steady exhib ition  of ar
chitectural decorative details on the auditorium  
crow ning.

D uring the first stage of reconstruction of the theatre 
the stones w ere used com ing from  excavations (w ith  
their faces covered w ith  patina) w h ile  the new  stone 
blocks, to m aintain  a clearly v isib le  bordering

line betw een them , w ere fixed  together in  a w ay d if
fering from  that used in  the orig inal antique w alls. 
Since the bends in  w a ll portions ranging to 5—-15 cm 
(in som e cases even  to 40 cm) have been  observed  
a need arose to apply at tw o leve ls  (2,5 and 4 m) 
special system  o f tie bolts w ith  the appropriate ancho
rages.

For glueing the broken colum ns in the vestibu le  
6outh-end arcade the syn th etic  resin  m ixture „Poli- 
m ax”, the p.v.c. paste and the cobalt naphthenate  
w ere applied.

The stripping o f the m osaic flooring in vestibu le  may 
represent an operation of interest for conservators. 
D ue to w eathering of its bedding and the thus ex isting  
considerable d ifferences of leve ls ranging as high as 
to 40 cm it has been decided to strip the m osaic in 
com paratively large portions (0,25 to 1,00 m 2). A fter  
their cleaning and supplem enting o f  losses to 
the stripped flooring portions the strips o f a thin  but 
at the sam e tim e strong enough cotton fabric w ere  
glued on b y  m eans of v in y l polyacetate (in 1:2 w ater  
solution).

W ithin the first stage of reconstruction w orks carried  
out in the theatre in A lexandria a series of additional 
preserving operations o f m inor im portance has been  
undertaken.
On com pletion o f the above-described stage of rese
arch and reconstruction works the E gyptian A uthori
ties have decided that the reconstructed theatre should  
be m ade accessible not on ly  for tourists but also for 
regular perform ances.

It m ay, therefore, be expected  that the further works 
w ill be carried w ith  the clear objective in mind, i.e. 
preparing the antique object for its original function.
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