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STUDENCI  O  KONSERWACJl

TomlI
MateriaV ll Ogölnopolskiej Konferencji Naukowej

Studentöw Konserwacji Zabytköw, Toruh, 24-26 lutego 2000 r.

Eryk Bunsch

O aspektach wspölpracy konserwatoröw dziel sztuki z archeologami 1

Poj ed)mcze \"?ad]d uczestiictwa konserwatoröw w misj ach archeologiczmych
maja wieloletnia tradycjQ, a mimo to §rodowiska archeologöw i konserwatoröw,
zajmujqce  siq  rozwiqzywaniem  problemöw  ze  wzajemnie  przenikajqcych  siQ
dziedzin, czQsto w oparciu o ten sam material zabytkoiw, dzialaja we wlasnych,
odizolowanych od siebie Swiatach. Ewentualne pröby nawiazania wspöbracy sa
caly   czas   inicjatywami  jednostek,   nie   znajdujacymi   niestety  wiQkszego
oddZwiQhi frodowiskowego.

Biorqc  pod  uwagQ  pröby  niezale2nego  rozwiqzywania  tych  samych
problemöw, fakt poshigiwania siQ w pracy tym sariym materialem zabytkowm
i zbierania, jak röwnieZ dohmentowania dotyczqcych go infomacji  - trudno
wrQcz przeceni6 korzyfci mogace wniknq6 z nawiqzania szerokiej wspöbracy,
miqdzy  przedstawicielami  tych  dwöch   specjalizacji.   Wspöh?racy,   w  ktörej
przedstawiciela tej drugiej dyscypliny tra]stuje siQ jak partnera w rozwiqzywaniu
problemöw  naukowch,  a  nie  jak  podwkonawcQ.   Sytuacja  ta  nie  ulegnie
zmianie,   dopöki  konse]wator  bQdzie  widzial  w   archeologu  jedynie   osobe
dostarczajaca mu nowych zabytköw do konserwacji, a archeolog nie przestanie
traktowa6   konse]watora  jako  pogotowie  ratunkowe  wzywane  w  nagb,ch
wpadkach, kiedy piqkny zabytek "niknie w oczach".

1   Informacje zawarte w poniZsz)m artyhile pochodza z pracy d)plomowej : E. Bunsch,
Analiza zbioru insk]ybowanych zabytköw z rzymskiej  twierdzy Novae w Mezji Dolnej.
Wnioski do okreflenia zasad postQpowania z obiektami kamiennymi, iwdob)riymi w trak-
cie prac wykopaliskowch, Warszawa  1999 ( rqkopis w bibliotece Katedry Konserwacji i
Restauracji RzeZby Kamiemej i Elementöw Archite]ffliry ASP w Warszawie )
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Fakt, iZ archeolog pracujqc na stanowishi o skomplikowanej strukturze
stratygraficznej,   z   licznymi   przenikajacymi   siQ   warstwami,   musi   by6
"(...)  badaczem,  niszczacym  z  koniecznofci  poznawczej  zabytkowe  warstwy

kulturowe   i   zastane   w   nich  relacje   miQdzy   zabytkami."2,   möglby   zosta6
zminimalizowany  przez   wspö1pracQ  z  uczestniczacym  w  wykopaliskach
konse]watorem dziel sztuki. "Dlatego teZ moZliwie wszechstronna, wyczerpujaca
i jak najnowocze§niejsza dohmentacja naukowa, skoro ma ona zastqpi6 skazane
na zagladQ zabytkowe warst`w i uklady - relacje, nabiera w konserwatorstwie
archeologicznym specjalnej  wagi  (...)"3.  W konserwatorstwie archeologicznym
rozumianym jednak nie tylko, jako  administracyjne  zabezpieczanie  stanowisk
archeologicznych i troska o ich statut prawny, a takZe polegajacym na ingerencji
w  stan  zachowania  wydob)ftych  obiektöw  i  walce  o  zahamowanie  procesöw
niszczenia  oraz prowadzeniu takiej  dohmentacji,  ktöra pozwoli powröci6  do
zawartych w niej infomacji, w celu weryfikacji poglqdöw.
Dohmentacja  sporzqdzana przez  archeologöw,  majqc  za  zadanie  pokazanie

wszystkich  estetycznych  waloröw  odnalezionego  przedmiotu, jest  najczQSciej
bezuZyteczna  przy  pröbach  identyfikacji  materiahi,  bqdZ  analizy  technologii
wykonani a4.

W przypadh  obiektöw,  bQdqcych Zrödlem wiedzy  o  dawnej  hilturze
materialnej , röwnie waZny, jak dzisiejsze wnioski, jest sposöb zadohmentowania
materiahi. DziQki temu zniszczenie obiektu nie spowoduje zniszczenia go, jako
Zrödla wiedzy o §wiecie staroZytnym. Takie zespolowe dzialanie jest gwarancja
nie   tylko   wszechstronnego,   interdyscyplinamego   opracowania  naukowego
obiektu, ale daj e rQkojmiQ prawidlowego zabezpieczenia materiah kamiennego.

Wspö1praca  specjalistöw  obu  dziedzin  daje  moZliwof6,  w  przypadh
prac  prowadzonych  za  granicami  kraju,  na  zwieranie  z  rzqdami  tych  pahstw
umöw dotyczacych wypoZyczania odnalezionych dziel sztuki w celu ich kon-
serwacji    i    kilkuletniej     ekspozycji.    Dotyczy    to    szczegö1nie    pahstw
przeZywajqcych problemy ekonomiczne, ktöre  same nie  sa w stanie zapewni6
naleZytej ochrony wydobywanym na ich terenie dzielom sztuki. DzialalnoS6 taka
naleZy prowadzi6 w oparciu o ustalenia Konwencji Haskiej z 1 954. roki o  ochronie

2  K. Ia;Z,dkewski, Ochrona zabytköw archeologicznych - zarys historyczny, Wa;rsz;2NtL

1966,s.95
3   ibidem, s. 96

4  Analiza materialowo technologiczna przy niedostqpnoSci samego zabyth, wymaga
dostQpu  do   odpowiednio  pobranych  pröb   i  dohmentacji  fotograficznej   fragmentöw
powierzchni i faktur w skali makro. Taka dohmentacja jest rzadko spotykana w realiach
archeo logicznych
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döbr hiltury, stwierdzajacej, iZ "(...) straty hlturalne jednego narodu sa stratami
calej ludzkofci, gdyZ kaZdy naröd przyczynia siQ do ksztaftowania hiltury fwia-
towej"5.

Dopöki  jednak  takie   porozumienia  nie   bQda  realizowane,   naleZy
wykorzysta6  wszystkie  okazje  umoZliwiajace  ochronQ  zabytköw  wydob)Ürch
w wynihi prac wykopaliskowych. Moty\w takiej dzialalnoSci, bliskiej kaZdemu
czlowiekowi  zafascynowanemu  Swiatem  staroZytnym  sfomulowal  profesor
Jözef Dutkiewicz. Jest to:

"(...) po 1 ) poszukiwanie prawdy historycznej, artystycznej oraz materialnej

przeszlofci;  po  2)  realizacja  odwiecznego  mitu  o  niefmiertelnofci  (...)  przez
usilowanie powstrzymania rozpadu materii i po 3) troska o wartofci dyda]qrczne,
historyczne i estetyczne jakie przechowuja pomniki przeszlofci"6

W  ciagu  ostatnich  czterech  lat  autor  niniejszej   pracy  dwukrotnie
uczestniczyl w  ekspedycjach  archeologicznych,  prowadzonych przez  OSrodek
Badah Archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego  na terenie  antycznego
miasta Novae. Novae poloZone jest w prawie nieuczQszczanym przez turystöw
rejonie Bulgarii, na pölnocy kraju, nad brzegiem Dunaju. Od kohca pierwszego
wiehi naszej ery bylo ono jednym z waZniejszych miast Mezji Dolnej.

Wyjazdy te byb okazja do poznania rzeczywistego obrazu terenowych
prac archeologicznych, prowadzonych na bogatym w zabytki stanowishi. Stab,
siQ  takZe  poczatkiem  fascynacji,  zaröwno  historia tego  niezwyklego  miejsca,
jak  röwnieZ  moZliwoSciami  plynacymi   z   interdyscyplinamego   polqczenia
wiedzy  konserwatora   dziel   sztuki   z  podstawami   wiedzy   archeologicznej.
Szczegö1nie  urzekajaca  byla  röZnorodnoS6  dziedzin  nauki,  pozomie  ze  soba
niezwiazanych,   a  jednak  w  rezultacie  budujacych  klarowny,   wzajemnie
uzupelniajqcy siQ obraz przeszloSci i tego z niej, co przetrwalo do naszych czasöw.
Okazalo siQ, Ze wiadomofci wpajane w trakcie studiöw, studentom z Wydziahi
Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki moga by6 kolejnym elementem ten obraz
dopelniajacym.  Wspölpraca  z  pracownikami  lnstytutu  Archeologii  UW  byla
takZe moZliwofcia konta]ffli z zabytkami iwdob)ftymi kilka godzin wczefniej,
spod  warstwy  ziemi.  OglQdziny  oftarza  wotywnego,  na  powierzchni  ktörego
widoczne   sa  Slady  narzqdzi  pozostawione  przez   antycznego   kamieniarza
i  fwiadomoS6,  Ze  naleZymy  do  pierwszych  osöb  dotykajacych  tego  wytworu
ludzkiej  hltury,  po  prawie  dwöch  tysiqcach  lat,  powoduja przeZycia  niemal
metafizyczne.

5   K. JaZdZewski, op. cit., s. 90

6   J. Dutkiewicz, Se7!4,meJcfcr/!'zJ?€,  clwfeJc4/zm,  cI%fomcz4,zm,  [w:] Ochrona Zabytköw, T.

XIV, Warszawa 1961, s.  13 -  14
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Ambicja autora jest ukazanie bogactwa zagadnieh, jakie niesie ze soba
opracowywanie zab)"£öw nie w oderwaniu od miejsca ich znalezienia, ale w kon-
tekScie specyfiki danego  stanowiska.  Pragnienie zarejestrowania röZnorodnoSci
zagadnieh z jakimi autor mial do czynienia, zderzone z ograniczona pojemnofcia
poniZszego a]qrhih, moZe sprawi6 wraZenie prz)padkowoSci, bqdZ chaotycznofci.
Jest  to jednak jedyna  moZliwof6  zaprezentowania  bogactwa  materiah,  ktöry
wywari  na  autorze  tak  wielkie  wraZenie.  Z  powyZszych  wzglqdöw  niekt6re
zagadnienia  zostabr  potraktowane  szkicowo,  inne  zaf  zanalizowano  bardziej
szczegö1owo, chcqc pokaza6 konkretne efe]sty takich dzialah oraz ich metodykQ7.

Na  niezwykloS6  Novae  mialo  wpryw  nie  tylko  jego  geopolityczne
i  strategiczne  poloZenie,  ale  takZe  fakt  Ze  z  losami  twierdzy  nierozerwalnie
splotla siQ historiajednostki wojskowej znanej jako Legio l ltalica. Legio l ltalica
powstala  z  elitamego  oddziah  sfomowanego  na  rozkaz  cesarza  Nerona.
Minimalny wzrost poboroiwch z pierwszego zaciagu okreflano na szef6 stöp,
czyli okolo 177 cm. Ten utworzony w 66 rohi n.e. zwiazek ta]styczny8, jak podaje
§wiadectwo Swetoniusza9, bazowal na dokonan)m na terenie ltalii zaciagu re]mita.

Dzisiaj uwaZa siQ, Ze legion ten od momentu swego przybycia do Mezji
Dolnej  przebywal  w Novae,  dokqd  gros  sil tej jednostki  przerzucone  zostalo
w rohi 86. Od tej pory twierdza stala siq g1öima ]watera oddziahi odpowiedzialnego
za   obronQ  kluczowych  punktöw   strategicznych   limesu  naddunajskiego10.
Osadzenie na tak odleglej plac6wce legionu skladajqcego siQ w znacznej mierze
z ludzi urodzonych i \wchowanych na terenie ltalii mialo powaZny wpbrw na
rodzaj  sztuki, jaki rozwinal  siq w Novae  i jego  okolicach.  Pamiqtajac  o  tym
fakcie latwiej  iwjafni6:  "(...) bogaty, niez`wczajny w obozach finansowanych
ze skarbu pahstwa wystr6j " 1 1 , pochodzacych z H poloiw l wiehi laZni legionoiwch,
czy  teZ  genezQ  powstania  wielu  finezyjnie  iwkonanych  steli  i  pomniköw,

7   W ramach pracy dyplomowej obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji
Dziel  Sztuki  w  Warszawie  autor  poddal  analizie  ikonograficznej   i  zanalizowal  stan
zachowania  dwudziestu  trzech  zabytköw  kamiennych  pochodzacych  z  Novae   lub
otaczaj acych j e nekropolii.

8   J. Kolendo, Le role du primus pilus dans la vie religieuse de la legion. En rapport avec

quelques inscriptions des principia de Novae, Archeologia, T. XXXI 1980 (1982), s. 57
9   " Planowal takZe P\Teron] podröZ do Wröt Kaspijskich H)rzejScie w masywie görskim

na pohdnie od Morza Kaspijskiego]. Zaciagnql juZ nowy legion, spoSröd ltaliköw; wszyscy
rekruci  wzrostu   szeSciu   stöp   [1,78   m   !   ].   Öw  legion  naz)wal  Falanga  Aleksandra
Macedohskiego." ( Swetoniusz, Zywoty cezaröw, Neron,  19 )

LO   T. Sa;]"owski, Wojsko  rzymskie w  Mezji  Dolnej  i  na pölnocnym i^rybrzeZu  Morza

Cz(]rJeego, Novaensia, T. 3, Warszawa 1988, s.  18
11  P. Dyczek, Mnemosyne. Zapiski archeologiczne, Wtlrszäwa, 19989 s. 165
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odbiegajqcych poziomem wykonania od standartöw sztuki prowincjonalnej. Sztuka
ta odbiegajac od sztywnych kanonöw pulsuje Zyciem swoich twörcöw.
Pokazanie  identyfkowanych  z Novae murowanych umocnieh nad Dunajem na
XXXV  scenie  z  kolumny  Trajana  pozwala  przypuszcza6,  Ze  przewidywania
cesarza,  pofwiqcajacego  temu  miejscu  wiele  uwagi,  bybr  shszne  i  Ze  Novae
odegralo waZna rolq w czasie dmgiej kampanii pierwszej wojny dackiej.

WyobraZenie  o  potqdze  wzniesionych  w  Novae  umocnieh  daje  fakt,
Ze  wysokoS6  zbudowanych  w  sqsiedztwie poJ,rcr pr!'Jcc!f)(!/!'s  muröw  dochodzila
do 12 m a ich gmbof6 przekraczala 3 m12.

Bardzo ciekawym na terenie Novae zagadnieniem jest pröba identyfikacji
uZ)wanych  na terenie  twierdzy  surowcöw kamiennych.  W prawidloiwm  opra-
cow)waniu tego problemu pomoca dla archeologa moZe by6 wspötpraca z konser-
watorem,  ktöry  posiadajac  znajomoS6  podstaw  geologii,  chemii  i  technologii
wydobycia oraz obröbki kamienia, potrafi stworzy6 kompleksowy program badah i
jest w stanie interpretowa6 jego iwniki.

Identyfiikacja  wystQpujacych  na  danym  stanowishi  rodzajöw  materiah
skalnego  i  poznanie  ich  specyfiki  zwiQksza  efektywnof6  prowadzonych  prac
konserwatorskich oraz daje moZliwof6 oceny wysilh wloZonego w staroZytnoSci
w wykonanie poszczegö1nych  obiektöw.  Poza moZliwofcia weryfikacji metod
konserwatorskich stosowanych na obiektach z j ednego rodzaju materiah ustalenia
takie   sa  dodatkowym  Zrödlem  infomacji  historycznej.   Okreflenie  miejsc
pozyskiwania poszczegö1nych rodzajöw  materialöw  i  identyfikacja metod  ich
transportu dostarczaj a infomacj i o upodobaniach budowniczych, moZliwo§ciach
finansowych  fiindatoröw  oraz  szerszych,  typowych  dla  danej  epoki  trendach
ekonomicznych.   Dokladna  znajomof6  tych  zaleZnoSci  w  skali  konkretnego
stanowiska moZe dostarczy6 poszlak do datowania obiektöw.

PrzeszkodQ  w  rozwoju  tego  typu  badah  stanowi  brak  bazy  danych
o   eksploatowanych  na  danym  terenie   antycznych  kamieniolomach.   Nawet
bezprecedensowa   praca   Angeliny   Dworakowskiej13,    dotyczaca    miejsc
pozyskiwania kamienia na terenie prowincji rzymskich nie rozwiazuje problemu
identyfikacj i staroZytnych wyrobisk.

W  dohmentacjach  sporzqdzanych przez  archeologöw w  trakcie  prac
wykopaliskowych,   rodzaj   materialu  z  ktörego  wykonano   dany   element,
identyfikowany j est naj czQSciej j ako "kamieh". Ocena ta bardzo rzadko weI)ffikowana
jest pöZniejszymi badaniami, a nawet dokladniejsze okreflenie "wapieh", wnosi
niewiele jeZeli weZmiemy pod uwagQ bogactwo odmian tej grupy ska1.

T2 K. M:a:]ewski,   Polskie   badania  archeologiczne w  Novae w  latach  1960  -  19789

[w:] Meander, Nr 10 (34),  1979, s. 520
13  A. Dworakowska, gG/clrr!'es !'7! Romc]7! Prov!'7!ces, Wroclaw  1983
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Szczegö1owe, potwierdzone fachowymi analizami pröb, badania uZytego
w  Novae  materiaru  skalnego  rozpoczal  dr  hab.  Piotr  Dyczek  dla  odcinka
czwartego,    obejmujacego    teren    szpitala    wojskowego    (vcI/ef!,d!'7!czr!'wm)
i pöZniejszych znajdujacych siQ na jego terenie budowli. Pröby te opracowywane
przez  MalgorzatQ  Daszkiewicz  z  Politechniki  Warszawskiej  moga  stanowi6
material weryfikacyjny dla tego typu badah 14.   Niestety ta metoda wykonano
jedynie dziewiQ6 oznaczeh:  szeS6 w maju  1997 rohi oraz trzy w czerwcu rohi
1998. Dla wszystkich pröb wkonano rentgenowska analizQ fazowa oraz szlify
cienkie dla Swiatla przechodzqcego. Analizy wykonano w laboratorium lnstitut
ffir Anorganische und Analitische Chemie Freie Universität Berlin.

Poröwnanie  pröb   analizowanych  przez  MalgorzatQ  Daszkiewicz   z
oznaczeniami wkonanymi przez autora pozwala stwierdzi6 na przyklad, Ze oftarz
ku czci Asklepiosa z inskrypcja "AESC\mA / PIO SACR1" (...)" zostal wykonany
z tego samego materiahi kamiemego, z ktörego wkonano duZa czeS6 wapiennych
elementöw   architektonicznych   vcr/efwd!.7!c]r!'wm,   takich  jak   stylobat  portyku
wewnqtrznego czy baza kolumny z tego portyhi. Swiadczyloby to o usytuowaniu
wychodni tego kamienia w niewielkiej odlegloSci od twierdzy, jak röwnieZ jest
poszlaka na to, Ze oftarz zostal wykonany w tym samym okresie co portyk.

Obszeme  opisy  zastosowanych na terenie  twierdzy  gatunköw materiahi
kamiemego  wraz  z  pröba  okreSlenia  miejsc  ich  wydobycia,  moZna  znaleZ6
w pracach Janusza  Skoczylasa i  Zofii Walkiewicz.  Analizy te  oparte  sa jednak
jedynie    na    makroskopowej    ocenie    materiahi    skalnego,    za    wyjatkiem
najpöZriej szego chronologicznie a]qrkuhi autorstwa Janusza Skoczylasa i Leonarda
Jochemczyka, opisuj acego wriki analizy dyffa]stometrycznej szeSciu pröb materiahi
z Novae 15. Nawet te badania nie zostabr uzupehione wkonaniem szliföw cienkich
dla S\riaua przechodzapego, co znacznie zmniej sza ich przydamoS6 do prac pomöwmawczych.

Ze  wzglQdu  na  fakt,  iZ  Zadne  z  dotychczasowych  badah  nie  zostalo
zweryfikowane  poröwnaniem  szlifiJ  cienkiego  pochodzacego  z  obiektu,   ze
szlifem pochodzacym ze znanego ze Zrödel antycznych kamieniolomu, wszelkie
ustalenia  dotyczqce   antycznych  miejsc  wydobycia,   naleZy  traktowa6  jako
hipotetyczne. Jakakolwiek bazuj qca na analizie dzisiej szego stanu wiedzy pr6ba
przyporzqdkowania rodzaj öw skal potwierdzonych opisem szliföw analizowanych
przez autora do stworzonej przez Janusza Skoczylasa i ZofiQ Walkiewicz w 1973
roku statystyki, bylaby bardzo ryzykowna.

+4 M. Daszkiew'Lcz,  Analiza  laboratoryjna fragmentöw  architektonicznych  z  Novae,

Warszawa 1998 ( na prawach rQkopisu )
LS   ]. SkJoczy+as, L. ]oclie"zyk, On marbles  and other carbonate materials used?t

jVov¢e,   [W:]   Studies   and  materials   l,   by  A.   Biemacki,   Poznah   1995,   UAM   Seria
Archeologiczna Nr 43, s. 87 - 90
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Szczegö1nie istotne dla dzialajqcych na terenie Novae archeologöw jest
opracowanie proweniencji i zastosowania tzw.  "kamienia hotnickiego". Z tego
materiahi wykonana zostala wiQkszof6 najbardziej reprezentacyjnych pomniköw
z  terenu  twierdzy.  Wynika  to  z  hipotezy  wedle  ktörej  uZywany  w  twierdzy
wapieh  zbity  o  beZowej  barwie  i  niejednolitej  budowie  wewnqtrznej  mialby
pochodzi6  z  eksploatowanego  w  staroZ)ftnofci  lomu w Hotnicy,  poloZonej  na
pohidnie  od  Veliko  Tamovo16.   W  systematyce  Janusza  Skoczylasa  i  Zofii
Walkiewicz skala o takim wyglqdzie za]walifikowana zostala do grupy czwartej.
Miejsca iwdobycia tej grupy skal autorzy artyhh zlokalizowali w Rodopach17,
w odleglofci 200 km od Novae, podczas gdy Hotnica oddalona jest tylko o okolo
60   km.   W   artykule   publikowanym  w  roku   1980   na  MiQdzynarodowym
Sympozjum Petro - Archeologicznym we Wroclawiu, Janusz Skoczylas i Zofia
Walkiewicz nie weryfihija tych ustaleh, powtarzajqc infomacjq o wyrobiskach
skal subkrystalicznych na terenie Sredniej Göry w Rodopach18.

Bez wyniköw badah opartych o jednolity system oznaczeh przyjqtych
dla wszystkich badanych pröb kamienia, rozwiazanie tego typu niejasnoSci oraz
dokladniej sze oznaczenie miej sc pozyskiwania materiah skalnego iwkorzysty-
wanego w Novae nie jest moZliwe.

Identyfikowane na powierzchni odnalezionych kamiennych elementöw
flady pisma, wzbudzaja zrozumiale zainteresowanie  archeologöw.  Dostarczaja
one nieziwkle cennych infomacji o epoce, w ktörej stworzony zostal zabytek,
a  ich  rozszyftowywaniem  i  interpretacja  zajmuje  siQ  oddzielna  galqZ  nauki
- epigrafika. Umiejqtnof6 wykorzystywania danych bqdacych wynikiem analizy
epigraficznej   daje   ogromne   moZliwoSci   bardzo   precyzyjnego   datowania
zabytköw.

Z  terenu Novae  pochodza pomriiki,  ktörych  datQ powstania udalo  siQ
dziQki wykorzystaniu tej  wiedzy okrefli6 z dokladnofcia do dnia.  Przykladem
na  to  jest  fragment  bazy  posagu,  wykonany  z  "kamienia  hotnickiego"19,

16   I.  KoLemdo9 B.  SulboN,  Kolegium  consacrani  iovianorum  w  inslaypcji  z  Novae,

[W:] Novaensia T. 2, red. L. Press, Warszawa 1991, s. 33
17  J. Skoczylas, N. Tcholakov, Z. Walkiewicz, Uwclg!' o pocäo(Jze7"'w swrowc6w sktz/J!J/cÄ

sfosow(z7!J,cä  w  bwdow/czcÄ  Novc]e  [w:]  Novae  -  Sektor  Zachodni  1974,  Wyniki  badah
wykopalisko\wch ekspedycji archeologicznej UAM, cz. II, Poznah 1979, s.  135

18   I.  S;kJocz:y+fls,  Z.  TNa,Hkiew'+cz,   Die   petrographischen   Forschungen   in  Novae,

[W:] MiQdzynarodowe Seminarium Petro - Archeologiczne, Wroclaw - Sobötka, Wroclaw
1980,  s.  108

19  "Mik]ytowo - spa]ytowy wapieh organodetr)Wczny. Skala zbita, o barwie jasnobeZowej

z szarymi plamkami i rdzawymi Zylami wypehionymi zwiazkami Zelaza." - na podstawie
badah wykonanych przez autora pod kierunkiem mgr lreny Koss w Laboratorium Chemi-
cznym Zakladu Badah Specjalistycznych i Technik Dohmentacyjnych ASP w Warszawie.
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a  odnaleziony  w  wynihi prac  ekspedycji  UAM  z  Poznania w  rohi  1976  20.
Na frontowej  fcianie obie]ffii oraz na jego lewej  fcianie bocznej zachowab, siQ
dwie inskrypcje, nastqpujacej treSci -

Na Scianie czolowej  :

SIGNVM ORIGINIS
PRO SALVTE DOMINORVM NNPV]IMMPPo
SEVERloET ANTONINI AVGGo[ET P SEPTIMI]
[GETAE NOB CAES] ET IVLIAEOAVGVSTAE
MATRIS AVGVSTI [ET CAE]S ET KASTRORVM
MoAVRELIV S oMoF oAELIA
PAVLINV SoOVILAVI SoPoPo
LE GoloI TALoAQUILAEoDoDo

Signum Originis
Pro salute dominorum nn[n](ostrorum trium) Immpp(eratorum duorum)
Severi et Antonini Augg(ustorum duorum) [et P(ublii) Septimi(i)]
[Getae nob(ilissimi) Caes(aris)] et luliae Augustae
matris Augusti [et Cae]s(aris) et kastrorum.
M(arcus) Aurelius M(arci) f(ilius) Aelia (tribu)
Paulinus Ovilavis p(rimus) p(ilus)
Leg(ionis) I lta 1(icae) Aquilae d(ono) d(edit)

Posag poczathi [Miasta Rzymu], za powodzenie trzech naszych panöw
imperatoröw  Sewera  i  Antonina  Augustöw,  i  Publiusza  Septymiusza  Gety
szlachetnego  Cezara,  i Julii Augusty,  matki Augusta i  Cezara,  i matki  obozu.
Marek Auelius Paulinus,  s)m Marka z trybus Aelia, z Owilawy, primus pilus
Legionu Pierwszego ltalskiego, orh dal w darze21.

20   L. Mrozewicz,  J#sb,tpc/'e  fclc!'#säj'e   [w:]   Novae - Sektor  Zachodni   1976,  1978.

WJmiki badah \wkopaliskoiwch Ekspedycji Archeologicznej UAM, Poznah 198 1 , s. 127
Inscriptions latines de Novae, sous la redaction de J. Kolendo,Poz"h 1992,9No 13, s.30
Inscriptions greques  et latines de Novae (M6sie lnftrieure), ed J. Kolendo et V. Bozilova>
Bordeaux 1997, No 47, s. 82-83

21  Polskie thimaczenia wszystkich opracow)wanych przez autora tekstöw inskr)pcji
lacihskich z terenu Novae powstabr dziQki nieziwklej  cierpliwoSci i ZyczliwoSci Jerzego
Kolendo.
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Na lewej Scianie bocznej  :

FELICISSI[......]
PORIBVSoDoDo[...]
IMPoANTON[......]
TER [[ET GETA]].[...]
ITERVM COS I [......]
MAIS DEDI [......]
IVLoFAVSTIN[......]
COS ET VALoQ[___]
TIANO LE[.]

felicissi[mis tem]-

poribus dd(dominorum) [nnn(ostrorum trium)]
imp(eratore) Anton[ino Aug(usto)]
ter [(et Geta]] [Caes(are)]
iterum co(n)s(ulibus) i[dibus]
Mai(i)s dedi[cante]
Iu1(io) Faustin[iano]
co(n)s(ulari) et va1(erio) Q[---]-
tiano le[g(ato) (1egionis)]

NajszczQfliwszym  czasom  trzech  naszych  panöw  imperatoröw,  kiedy
konsulami byli lmperator Antoninus August po raz trzeci i Geta Cezar po raz dmgi.
W dniu id majoiwch. Dedykowal Julius Faustianus, namiestnik prowincji [Mezji
Dolnej] i Walerius Q[uin]tianus legat legionu [Pierwszego ltalskiego].

Z powyZszego  napisu  dowiadujemy  siQ nie  tylko  o  tym kto  wystawil
inskr)pcjQ,  ale  takZe  Ze  zostala  ona  odsloniQta  dnia  15  maja  rohi  208  n.e.
na co wskazuje data konsulama.

Poza  literami  powierzchnia  kamienia  nosi jednak  czQsto  takZe  Slady
innego przekazu  -  flady  obröbki rzeZbiarskiej.  Pröba ich oceny  i  interpretacji
zajmuja siQ konserwatorzy dziel sztuki.

Odpowiednio udohmentowane  i zinterpretowane  Slady te  dostarczaja
infomacji  o  rodzaju uZ)riych w pracy narzQdzi  oraz  o poziomie  umiejQtnoSci
rzemieflnika.  WaZne jest  nie  tylko  rozpoznanie  rodzaju  zastosowanego  dhta
i  jego   szerokoSci,   ale  takZe  zarejestrowanie  sposobu  jego  prowadzenia  na
plaszczyZnie,   krawQdziach  bloköw,   na  profilach   oraz  we  wnQtrzach  liter.
Uchwcenie pewnych charakterystycznych dla calej gnJpy obiektöw cech moZe
by6 przyczynkiem do datowania danego zabythi, a w wyjatkowych w)padkach
moZe doprowadzi6 do identyfikacji konkretnego warsztatu.
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Pozostawione  na  powierzchni  kamienia  röZnego  rodzaju  typy  faktur
moga by6  celowym zabiegiem artystycznym rozwiazania powierzchni  rzeZby.
Daja one pojQcie  o panujacych na danym terenie modach i  gustach,  zaröwno
ludzi zamawiajacych pomniki, jak i tych, ktörzy je wykonywali.

OdrQbnym    zagadnieniem   jest   problem    stosowanej    w    pracach
dotyczacych   antyku   terminologii   obejmujacej   narzqdzia   kamieniarskie,
jak röwnieZ stosowane materiab kamienne. Wynika to z odmiennego podejfcia
do  tego  tematu  archeologöw,  uZ)wajqcych  czqsto  w  sposöb  nieprecyzyjny
terminöw  zachowanych w  antycznych Zrödlach pisanych oraz konserwatoröw
dziel  sztuki,  ktörzy poshguja siQ teminologia   petrograficzna i  zawodowym
slownictwem dotyczqcym narzQdzi i technik obröbki kamienia.

Praktycznie warsztat kamieniarza z poczathi naszego wiehi nie odbiegal
od  tego,   kt6rym  dysponowali  mistrzowie  z  Novae.   Opierajqc   siQ  na  tym
stwierdzeniu    uzasadnionym   wydaje    siQ    zaadaptowanie    wspö1czesnego
nazewnictwa dotyczacego technologii rzeZbiarskiej  do  opisywania antycznych
przykladöw.   Tego   typu  postqpowanie   daje   moZliwof6  badaczom  kultury
antycznej  na  precyzyjniejsze  przyporzqdkowanie  poznawanych  na  podstawie
Zr6del pisanych nazw narzQdzi do konkretnych przedmiotöw.

CzQstym zjawiskiem jest nadawanie nazw skalom iwlacznie w oparciu
o  ich  wyglqd  zewnQtrzny,   a  nie  majace  nic  wspö1nego  z  ich  okreSleniem
geologicznym, i tak "(...) kieruja siq tu badacze jqzykiem obiegowym czy handlow)m,
w ktörym niekiedy röZne dekoracyjne, dajace siQ polerowa6 odmiany kamienia
budowlanego, okreSlane sa jako mamury"22.

Analizujac rej estry zidentyfikowanego materiahi skalnego, sporzqdzone
przez R. Martina, warto zwröci6 uwagQ, Ze "(...) odmiany kamienia w tabelach -
wszystkich z wyjatkiem tabeli mamuröw - nie sa uszeregowane wedhg miejsc
wydobycia,  lecz  wedhig  miejsc  zastosowania"23.    Uporzqdkowanie  tego  typu
zagadnieh jest moZliwe tylko na drodze wspö1nej pracy badawczej archeologöw
i konserwatoröw dziel sztuki.

Obiekty kamienne pozyskiwane w wynihi prac wkopaliskowych byb/
izolowane od nieko]zystnego dzialania zanieczyszczonego chemiczmie Srodowiska.
Gruba  warstwa  ziemi,  dochodzaca  w  przypadhi  Novae  do  czterech  metröw,
zapewniala tym zabytkom stabilne warunki przechowywania. Zabezpieczala ona
zaröwno przed skokami temperatury, jak i gwaftownymi zmianami wilgotnofcio-
wmi. Odpowiednie  traktowanie,  zachowanych   w takich  warunkach  obiektöw,

2:2   A,. DwcJr?ikJowsk;fi,  Zagadnienia    skalnictwa    w    no`^p/ch    pracach  poSwieconych

g7t?ckj'em# b!/dow7"'cfw!/,  [w:] Archeologia, T. XVII,  1966 (1967), s. 235
23   ibidem, s. 236
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zaraz po wydobyciu moZe znacznie  skröci6 pöZniejsze prace konserwatorskie.
Z drugiej zaf strony, zabytki po gwaftownej zmianie warunköw przechowywania,
sa od pie]wszej chwili po wydobyciu szczegö1nie naraZone na dzialanie szybko
postQpujacych    procesöw     niszczacych.     Pozostawienie     tych     obiektöw
niezabezpieczonych, w warunkach ekspozycji zewnqtrznej lub inne niewlaSciwe
traktowanie  moZe  spowodowa6,  Ze  rzeZba,  ktöra w  dobrym  stanie  przetrwala
setki lat, ulegnie zniszczeniu w przeciqgu jednej zimy. Te stwierdzenia oczywiste
dla  kaZdego   konserwatora   dziel   sztuki   nie   sa  oczywiste   dla   duZej   grupy
archeologöw, podobnie jak zagadnienia dla nich podstawowe dla nas pozostaja
zagadka.  Dlatego  teZ majqc  na uwadze  rozwöj  tych  dwöch tak bliskich  sobie
dyscyplin naukowych, naleZy doloZy6 wszelkich starah by wzajemna wymiana
infomacji byla jak najpelniejsza,  a wspö1nie realizowane programy badawcze
nie naleZab do rzadkoSci.
Wychodzqc zaf z zaloZenia, Ze "Artysta konserwator winien unika6 analizowania
i opracowywania dziela bez refleksji na temat autora, jego Srodowiska i epoki,
gdyZ  sta6  siQ to moZe,  zwlaszcza przy duZych zniszczeniach obiektu,  Zrödlem
blQdöw,  zaröwno  w  szczegö1ach jak i  koncepcji  zaloZeh  konserwatorskich"24,
wspölpraca z archeologami, jako badaczami historii hiltury materialnej danego
obszaru jest nie tylko potrzeba lecz obowiazkiem.

2A W. K:urptk, Uwagi do wstqpu do Zbioru Zasad Postqpowania Konserwatorskiego,

[w:] Biuletyn lnfomacyjny Konserwatoröw DzieI Sztuki, Vo1.  1  (12) [b.m.]  1993, s. 5
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Eryk Bunsch

The aspects of cooperation between Conservators of Works of Art
and Archeoloogists.

Conservators  have  participated  in  archaeological  missions  for  many
years. However, the circles of archaeologists and conservators who have focused
on solving the problems in interpenetrating fields, often on the base of the same
historical material, have been working in their own isolated worlds.  So far any
attempts to establish the co-operation have only remained initiatives on behalf of
individual persons. They have not found a significant response from either of the
grOuPS.

In the recent four years the author has participated in two archaeological
expeditions conducted in the area of the ancient town, Novae. The expeditions
were organised by the Centre of Archaeological lnvestigations of the Warsaw
University.  Novae  is  located  on the  Danube,  in the  secluded region  of north
Bulgaria.  There  are  not  many  tourists  visiting  this  area.  From the  beginning
ofthe first century A.D., Novae became one ofthe major cities in the Lower Mesia.

These expeditions enabled the author to get familiar with the real picture
of the archaeological field works, conducted at a rich historical site. They have
also led into his fascination with both the history of the town and the possibilities
coming ffom interdisciplinary cooperation of the conservator's historical works
knowledge and the basics of archaeological knowledge. The diversity of fields of
science, seemingly separate, however constmcting a clear and complete picture
of the past and what has remained until now, was particularly attractive. It tumed
out that ]mowledge gained during the studies might be another element compleating
the picture.  The  author aspires to present the diversity of issues related to the
study  of works  of art,  not away  ffom their original place,  but in the  context
of  particular site specifics.

The attempt to identifiJ stone materials used in the building ofthe fortress
constitutes  a very interesting  issue  in the  region  of Novae.  The  correct  study
of this issue involves cooperation between an archaeologist and a conservator,
who with the basics of geology, chemistry as we11 as stone mining and dressing
technology, can create a complex programme of investigations and can interpret
its results.

Bearing in mind the development of the two close scientific disciplines,
it  is  necessary  to   establish  interchange   of  infomation   and  expand  joint
exploration programmes.
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I1.   2.   Mapa   Mezji   Dolnej   z   zaznaczonymi   antycznymi   szlakami   komunikacyjnymi
(wg T. Samowskiego). Widoczne jest poloZenie kamieniolomu w Hotnicy

I1.  3.  Szkic wychodni  surowcöw  skalnych zidentyfikowanych na terenie twierdzy Novae
( za J.  Skoczylasem,  L.  Jochemczykiem).      1  - wychodnie piaskowcöw;   2  - wychodnie
wapieni porowatych;  3 - wychodnie wapieni porowatych biodetr)ftycznych;  4 - wychodnie
mamuröw
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I1.  4.  Podstawa  posqgu  "UrÖ!'  jtomcJe  4efer7!cre".  Widok  przedniej  §ciany  obiektu.  Stan
z sielpnia 1 997 r. (Ilustracja opracowana zostala przy pomocy programu Adobe Photoshop 3.0,
przez autora na podstawie wlasnego zdjQcia)

I1. 5. Baza posagu "S7GNJfl4 ORJG£MS". Kamieh hotnicki. (Ilustracja opracowana zostala

przy pomocy programu Adobe Photoshop 3.0, przez autora na podstawie wlasnego zdjqcia)
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I1. 7. Komputerowa rekonstmkcja szpitala woj skowego (v(]/efwdl'Jcclr!'wm) w Novae (Sektor IV).
Widok na po]q,k kolumnowy i dziedziniec. Wizualizacja M. ChniSlihski, A. Sawicki, na pod-
stawie  materialöw  zebranych przez  OSrodek  Badah  Archeologicznych  UW  w Novae  pod
kierunkiem dr hab. Piotra Dyczka

I1. 8. Komputerowa rekonstmkcja szpitala woj skowego (vc]/efwd!'7!c"!'!,J?c) w Novae (Sektor IV).
Widok z göry. Wizualizacja M. Chmflihski, A. Sawicki, na podstawie materia1öw zebranych
przez OSrodek Badah Archeologicznych UW w Novae pod kierunkiem dr hab. Piotra Dyczka
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I1. 14. Baza posqZka "ESC\"API\"4 / EX DOP,HS (...)". ZbliZenie ffagmentu pola epigraficz-
nego. Widoczne flady po gradzinie, jak röwnieZ poziome flady szlifowania. Fot. E. Bunsch

I1. 15. Stela nagrobna "D M / T FL ACCEP-
TO (...)". Ogröd Muzeum Archeologicznego
w miefcie Svistov. Widok fciany przedniej.
Stan zachowania - 1ato 1997 r. Fot. E. Bunsch

I1.  16. Oftarzyk wotywny "VSLL / IOVI O /
MAXI  (...)".Ogröd Muzeum Archeologicz-
nego   w  miefcie   Svistov.   Widok   Sciany
przedniej.  Stan  zachowania  -  1ato  1997  r.
Fot. E. Bunsch
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I1.  17.  Gömy fi.agment steli nagrobnej  "(...) ISSIMAE". Teren bazy archeologicznej w Novae.
Widok Sciany przedniej. Stan zachowania - 1ato  1997 r. Fot. E. Bunsch

I1.   18.   Oltarz   "AESCVLA   /   PIO
SACRVM (...)".  Teren bazy archeo-
1ogicznej   w  Novae.   Widok  fciany
przedniej.   Stan  zachowania   -   1ato
1997 roku. Fot. E. Bunsch
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