
Ma!o jest krajów na "wiecie z tak bogatym 
dziedzictwem jak Syria – "wiadek roz-
kwitu kilku najwi#kszych cywilizacji. Na-
le$y podkre"li%, $e archeologom nadal 
nie uda!o si# w ca!o"ci przebada% tere-
nów dzisiejszej Syrii, st&d nie wiemy ile 

jeszcze bezcennych zabytków kryje ta ziemia. 
Trwaj&ca obecnie wojna domowa w Syrii jest nie tylko 

zagro$eniem dla wszystkich wymienionych zabytków, ale 
ju$ spowodowa!a nieodwracalne szkody w wielu z nich. 
Wspania!a, starodawna twierdza Kawalerów Malta'-
skich – Krak des Chevaliers – zosta!a obrabowana przez 
uzbrojonych sprawców. Liczne stanowiska archeologicz-
ne s& pozbawione jakiejkolwiek ochrony i s& tak$e gra-
bione. Zaciek!e walki tocz& si# od kilku miesi#cy nie tylko 
w Damaszku, ale w Aleppo, uznawanym za najstarsze  
z nieprzerwanie zamieszka!ych miast "wiata. Tak$e inne 
staro$ytne miasta Syrii zosta!y w wyniku dzia!a' wojen-
nych znacznie zniszczone. Na przyk!ad w staro$ytnym 
mie"cie Apamea zbombardowano Cytadel# Madeeq 
 z XII w. Staro$ytne i "redniowieczne budowle przeisto-
czy!y si# w wojskowe bazy. Wielka liczba ruchomych 
dóbr kultury zosta!a ju$ zrabowana z muzeów, mecze-
tów, ko"cio!ów i innych obiektów. 

Obie strony konfliktu – si!y re$imu prezydenta Basza-
ra el-Assada oraz rebelianci – wzajemnie zarzucaj& so-
bie niszczenie zabytków. Obie strony maj& na sumieniu 
ju$ wiele zniszcze', jednak to w!a"nie si!y re$imu bom-
barduj& i ostrzeliwuj& z ci#$kich dzia! pozycje si! po-
wsta'czych w kilku zabytkowych miastach, nie zwraca-
j&c uwagi na znajduj&ce si# tam dobra kultury. Niektórzy 
obserwatorzy podkre"laj& wr#cz celowe niszczenie 
miejsc zabytkowych przez si!y rz&dowe, cho% dzia!ania 
takie trudno zracjonalizowa% nawet wzgl#dami wojsko-
wymi. Si!y powsta'cze wycofa!y si# nawet z niektórych 
obiektów zabytkowych w Aleppo, aby ich nie nara$a% na 

THE CONFLICT IN SYRIA THREATENS HISTORIC OBJECTS FROM THE UNESCO HERITAGE LIST Every armed conflict poses a real threat - also to the most precious 
objects, those on the UNESCO World Heritage List. The period of nearly two years of conflict in Syria has not spared historic objects. Each contending party blames the 
other side for the increasing number of world heritage elements that have been destroyed. The situation forced UNESCO to undertake some action – which, however, 
by its very nature can only be limited. 

KONFLIKT 
W SYRII  
 ZAGRA!A ZABYTKOM  

UNESCO

Widok na Aleppo. Fot. ze zbiorów autora

KAMIL ZEIDLER

Lista Dziedzictwa (wiatowego 
UNESCO obejmuje na teryto-
rium Arabskiej Republiki Syrii 
takie znane na "wiecie zabytki 
cywilizacji jak ruiny staro$yt-
nego miasta Palmyra (wpisane 
na List# w 1980 r.), miasto Da-
maszek (1979), Bosr# (1980), 
Aleppo (1986), zamki Krak des 
Chevaliers i Qal’at Salah El-Di 
(2006) oraz staro$ytne osady  
w pó!nocnej Syrii (2011).
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ataki. Wojska re$imu nie maj& tak$e skrupu!ów przed 
zajmowaniem zabytków na cele wojskowe. Re$im Assa-
da, bez oporów zabijaj&cy w!asnych obywateli, nie b#dzie 
si# przecie$ przejmowa! ratowaniem zabytków. 

Ze wzgl#du na eskalacj# konfliktu rujnuj&cego staro-
$ytne miasta Syrii, Dyrektor Generalna UNESCO, Irina 
Bokova, apelowa!a 30 marca 2012 r. do stron konfliktu 
syryjskiego o ochron# zabytków znajduj&cych si# na te-
renach obj#tych walkami, zw!aszcza miasta Aleppo. Dy-
rektor Generalna UNESCO upomnia!a wszystkie strony 
konfliktu w kwestii przestrzegania i ochrony wspania!e-
go dziedzictwa kulturalnego Syrii, stanowi&cego funda-
ment to$samo"ci narodowej i kulturalnej jej obywateli  
i bezcenny zasób "wiatowego dziedzictwa cywilizacyjne-
go. UNESCO stara si# monitorowa% stan zagro$onych  
i niszczonych zabytków. 

Zwykle, obok zniszcze' zabytkowej substancji spo-
wodowanych bezpo"rednio dzia!aniami wojennymi, pod-
stawowym zagro$eniem s& masowe grabie$e i nielegal-
ny wywóz dóbr kultury z pa'stwa obj#tego dzia!aniami 
wojennymi. Takie obiekty pojawiaj& si# najcz#"ciej na 
nielegalnym rynku sztuki w tzw. pa'stwach – importe-
rach, zazwyczaj po up!ywie okre"lonego, „bezpieczne-
go” czasu; niekiedy podejmowane s& te$ próby wprowa-
dzania zrabowanych zabytków na legalny rynek sztuki.  
Z tego te$ wzgl#du UNESCO zaapelowa!o do (wiatowej 
Organizacji Ce!, do Interpolu oraz do specjalnych jedno-
stek policji we Francji i W!oszech, a tak$e do pa'stw 
o"ciennych Syrii o zwi#kszenie czujno"ci i podj#cie prze-
ciwdzia!a' skoncentrowanych na ochronie syryjskich 
dóbr kultury przed nielegalnym wywozem i wystawia-
niem ich na rynku antykwarycznym. Dyrektor Generalna 
UNESCO zwróci!a si# tak$e do Sekretariatu Generalne-
go ONZ oraz do Rady Bezpiecze'stwa, aby w misji Kofi 
Annana, specjalnego wys!annika ONZ oraz Ligi Pa'stw 
Arabskich, podkre"lono znaczenie mi#dzynarodowych 
narz#dzi ochrony dziedzictwa kultury, przestrzegania 
umów mi#dzynarodowych, a w szczególno"ci – „Kon-
wencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego”, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. 
U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212) oraz „Konwencji dotycz&cej 
"rodków zmierzaj&cych do zakazu i zapobieganiu niele-
galnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w!asno-
"ci dóbr kultury”, podpisanej w Pary$u dnia 17 listopada 
1970 r. (Dz. U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106). Wcze"niej jesz-
cze UNESCO alarmowa!o syryjskie w!adze, poprzez ich 
przedstawicieli w tej organizacji, o ich odpowiedzialno"ci 
za zapewnienie ochrony dziedzictwa kultury. W szcze-
gólno"ci obowi&zek ten wynika w!a"nie z umów mi#dzy-
narodowych ratyfikowanych przez Syri#.

Warto bowiem pami#ta% – o czym strony konfliktu 
przypominaj& sobie zazwyczaj zbyt pó)no – $e to zabytki 
cywilizacji s& najwa$niejszym walorem kreuj&cym ma-
sow& turystyk# kulturow&, umo$liwiaj&c nie tylko nap!yw 
"rodków finansowych od turystów, ale tak$e od inwesto-
rów. W Syrii turystyka zapewnia!a tysi&ce miejsc pracy, 
których wyniszczony wojn& domow& kraj nie b#dzie  
w stanie odtworzy% przez dekady – niezale$nie od osta-
tecznego rozstrzygni#cia konfliktu.

1. Kilka postaci przy stole, mozaika.
Kraj kradzie$y: Syria. Fot. Interpol 
Numer Interpolu: 2012/307779-1.5
2. Portret kobiety, mozaika.
Kraj kradzie$y: Syria. Fot. Interpol
Numer Interpolu: 2012/307779-1.1
3. Posta% fantastyczna (g!owa), mozaika. 
Kraj kradzie$y: Syria. Fot. Interpol 
Numer Interpolu/: 2012/307779-1.2
4. *o!nierze i konie, mozaika.
Kraj kradzie$y: Syria. Fot. Interpol
Numer Interpolu: 2012/307779-1.6

1. Several Figures at a Table, mosaic
Country of theft: Syria. Fot. Interpol 
Interpol number: 2012/307779-1.5
2. Portrait of a Woman, mosaic
Country of theft: Syria. Fot. Interpol
Interpol number: 2012/307779-1.1
3. Imaginary Creature, mosaic
Country of theft: Syria. Fot. Interpol 
Interpol number: 2012/307779-1.2
4. Soldiers and Horses, mosaic
Country of theft: Syria. Fot. Interpol
Interpol number: 2012/307779-1.6
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ARCA FOR LOST OBJECTS The Italian association ARCA – Association for Research into Crimes against Art – centres art experts, art historians, university lecturers, crimi-
nologists, lawyers and officers of uniformed services. The main objective of the association is to analyse the phenomena of crime against broadly perceived cultural property. 
Lynda Albertson – (CEO) ARCA points to the areas of activity undertaken by ARCA: i.e. running an educational programme, scientific conferences, or free consultations for 
state and non-state institutions. 

W !oskie stowarzyszenie ARCA – Association for Research into Crimes against  
Art – jest platform" badawcz" o zasi#gu mi#dzynarodowym. Organizacja wyros!a 
z idei sformu!owanej w 2006 r., kiedy Noah Charney zorganizowa! konferencj#  
w Cambridge zatytu!owan" „Art Theft: History, Prevention, Detection, Solution.”

Organizacja skupia ekspertów dzie! sztuki, historyków sztuki, wyk!adowców akademic-
kich, kryminologów, prawników oraz funkcjonariuszy s!u$b mundurowych. G!ównym jej za-
daniem jest edukacja i zaznajomienie z najnowszymi problemami, które pojawiaj" si# na 
rynku dzie! sztuki w zwi"zku z przest#pstwami pope!nianymi przeciwko szeroko pojmowa-
nym dobrom kultury. ARCA szacuje, $e rokrocznie tego rodzaju przest#pczo%& przynosi od  
2 do nawet 6 miliardów dolarów zysków. Wed!ug danych ekspertów organizacji – zyski z tego 
procederu najprawdopodobniej wp!ywaj" na konta zorganizowanych grup przest#pczych.  
Zaznaczy& jednak nale$y, i$ dane odnosz" si# tylko do przest#pstw zdefiniowanych oraz wy-
krytych przez Interpol, FBI, Scotland Yard i w!osk" $andarmeri# (Carabineri), st"d niezwykle 
trudno oceni& pe!n" skal# zjawiska.

BARBARA BRÓZDA
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Przyjmuje si#, $e od 1960 r. wi#kszo%& kradzie$y dzie! sztuki 
dokonywana by!a przez mi#dzynarodowe siatki przest#pcze – bez-
po%rednio lub na ich zlecenie – w celu odsprzeda$y na czarnym 
rynku albo wymiany na us!ugi, czy inne towary. Stosunkowo najrza-
dziej dokonywano kradzie$y na zamówienia indywidualnych kolek-
cjonerów. Nieznajomo%& charakteru dokonywanych przest#pstw 
sprawia!a, $e proceder ten by! d!ugo bagatelizowany, poniewa$ ja-
ko tzw. przest#pstwa bezofiarowe uznawano je za mniej szkodliwe. 
Wnikliwa analiza poszczególnych przypadków ujawni!a jednak 
zró$nicowanie form dzia!a' przest#pców. Ukazane zosta!y tym sa-
mym powi"zania kradzie$y dzie! sztuki z przest#pczo%ci" zorgani-
zowan", nielegalnym handlem broni", czy terroryzmem. Kolejne 
sprawy wskazywa!y na u$ywanie skradzionych obiektów jako za-
stawu w nielegalnych transakcjach broni", czy narkotykami.  
W konsekwencji dzie!a te zacz#!y funkcjonowa& z now" wycen" – 
ju$ nie z t", która by!a im przypisywana w legalnym obrocie praw-
nym, ale z t", która zosta!a niejako „wypracowana” na czarnym 
rynku. O ich wysokiej warto%ci decydowa!o zainteresowanie wyka-
zywane przez grupy przest#pcze. Z kolei rozg!os w mediach wywo-
!any pope!nionym przest#pstwem oraz wyt#$ona czujno%& policji 
skutecznie zmniejsza!y wycen#. Dzie!o sztuki mog!o latami przeby-
wa& w ukryciu albo kr"$y& w nielegalnym obrocie. Mog!o te$ nigdy 
nie powróci& na legalny rynek, s!u$"c jako zabezpieczenie dla nie-
ko'cz"cego si# pasma transakcji przest#pczych, a tym samym 
wci"$ zyskiwa& na warto%ci w strukturach przest#pczych.

Z tych te$ wzgl#dów tak wa$ne jest funkcjonowanie w prze-
strzeni mi#dzynarodowej stowarzyszenia, stwarzaj"cego forum 
wymiany do%wiadcze'. Informacje zbierane s" w trakcie dzia!a' 
podejmowanych przez s!u$by zwalczaj"ce przest#pczo%& w po-
szczególnych krajach. Organizowanie konferencji, paneli dyskusyj-
nych, szkole' oraz studiów podyplomowych podnosi wiedz#  
ekspertów skupionych wokó! problemu ochrony dóbr kultury. 
Opracowane formy i metody poszukiwawczo-badawcze tworz" na-
st#pnie fundament dla budowy skutecznych instrumentów zapo-
biegania przest#pstwom przeciwko dzie!om sztuki. Jak wygl"da 
funkcjonowanie stowarzyszenia od %rodka?

Lynda Albertson – dyrektor generalna (CEO) Association for 
Research into Crimes against Art – wskazuje obszar podejmowa-
nych dzia!a' na przyk!adzie studiów podyplomowych skierowanych 
do profesjonalistów i entuzjastów ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Program %cie$ki edukacyjnej obejmuje mi#dzynarodowe 
aspekty zwalczania przest#pczo%ci przeciwko dzie!om sztuki i za-
gadnienia podnoszenia standardów ochrony dziedzictwa kulturo-
wego. Podczas corocznych cykli zaj#& programowych studenci 
otrzymuj" informacje o charakterystyce i skali zjawiska, z uwzgl#d-
nieniem teorii oraz praktyki. Zapoznaj" si# z histori" poszczegól-
nych przest#pstw przeciwko dzie!om sztuki, omawiaj" ich  
specyfik# i analizuj" skutki wywo!ane w %wiecie sztuki. W progra-
mie zaj#& uwzgl#dnia si# tak$e najnowsze metody wykrywania  
i zwalczania podobnych zjawisk przest#pczych, prezentowane na 
przyk!adzie dzia!a' podj#tych przez odpowiednie s!u$by bezpo-
%rednio po dokonanym zdarzeniu. Szczególny nacisk po!o$ony  
zosta! na akty wandalizmu, kradzie$y, paserstwa i przemytu. Ca!-
kowicie odr#bnym, cho& niezmiernie istotnym zagadnieniem pozo-
staje przest#pczo%& dokonywana w trakcie konfliktów zbrojnych. 
Poszczególne modu!y zaj#& opracowano na bazie wyk!adów  
z udzia!em panelistów – ekspertów. Dzi#ki temu materia! wzboga-
cono wiedz" z zakresu np. prowadzonych dochodze' policyjnych. 
Program wykorzystuje tak$e analiz# case studies i symulacje sytu-
acyjne. Pomy%lne zako'czenie programu edukacyjnego potwierdza 
certyfikat, którego znaczenie podkre%la fakt wydania przez stowa-
rzyszenie, zrzeszaj"ce profesjonalistów zajmuj"cych si# ochron" 
dziedzictwa kultury. Uzyskanie certyfikatu jest gwarantem posia-
dania rzetelnej wiedzy w omawianym zakresie.

Ten interdyscyplinarny program skierowany jest do funkcjona-
riuszy s!u$b mundurowych, prawników, kryminologów, kuratorów, 
konserwatorów, muzealników, historyków sztuki oraz pozosta!ych 
uczestników platformy profesjonalistów dzia!aj"cych na rzecz za-
bezpieczania dóbr kultury. 

Stowarzyszenie ARCA wydaje równie$ periodyk pod tytu!em 
„The Journal of Art Crime”, w którym omawiane s" przypadki  
przest#pstw przeciwko zabytkom i dzie!om sztuki oraz dzia!ania 
podejmowane w celu ochrony dziedzictwa kultury. Publicy%ci, za-
równo wyk!adowcy akademiccy, jak oraz eksperci z poszczegól-
nych dziedzin prawa, kryminologii, socjologii oraz muzealnictwa, 
omawiaj" aktualne problemy opieki nad zbiorami i kolekcjami za-
równo instytucji publicznych i prywatnych.

Ponadto, kontynuuj"c misj# informacyjn", cz!onkowie ARCA 
prowadz" w ramach wykonywanych przez siebie zada' blog  
informacyjny http://art-crime.blogspot.com/, tworz"c tym samym 
baz# danych, któr" uzupe!nia& mog" wszyscy zainteresowani wo-
lontariusze stowarzyszenia. Baza ta, wzbogacona o komentarze 
ekspertów, stanowi obszar dynamicznej wymiany informacji wery-
fikuj"cych fakty pozyskane z innych (róde! dotycz"cych %wiata 
sztuki. Podobnie publikacje ksi"$kowe wydane przez stowarzysze-
nie w formie zbiorów esejów s" aktualnym g!osem mi#dzynarodo-
wej wspólnoty ekspertów; np.: Art & Crime: Exploring the Dark 
Side of the Art World opracowane przez Noah Charney, opubliko-
wane pod patronatem Stowarzyszenia w 2009 r. 

Prelekcje, referaty oraz wyk!ady z udzia!em cz!onków stowa-
rzyszenia w m.in. Yale University, University of Cambridge, Rijk-
smuseum, Yale Peabody Museum of Natural History oraz w wielu 
innych placówkach równie$ stanowi" istotny element podejmowa-
nych dzia!a'. Samodzielne organizowanie i wspó!organizowane 
konferencji o znaczeniu krajowym i mi#dzynarodowym otwiera ko-
lejne obszary wymiany do%wiadcze' i tworzenia nowych strategii 
przeciwdzia!ania przest#pczo%ci wobec dzie! sztuki i obiektów kul-
tury. Ka$dego roku w Amelii, mie%cie b#d"cym siedzib" Stowarzy-
szenia, odbywa si# latem konferencja po%wi#cona takiej poprawie 
wspó!czesnych regulacji prawnych, by sta!y si# bardziej skutecz-
nym narz#dziem w walce z tego typu przest#pczo%ci". Konferencja 
przeznaczona jest nie tylko dla akademików, ale i studentów spo-
!eczno%ci mi#dzynarodowej, którzy w swych przysz!ych dzia!aniach 
podejm" prób# budowy bezpiecznego systemu ochrony dziedzic-
twa kulturowego.

Wa$nym elementem strategii Stowarzyszenia s" bezp!atne 
konsultacje skierowane do pa'stwowych i pozapa'stwowych insty-
tucji – takich jak muzea, policja, ko%cio!y – ale tak$e te instytucje 
pozarz"dowe, których celem statutowym jest ochrona dziedzictwa 
kulturowego. W ten sposób wypracowuje si# standardy, które maj" 
szans# sta& si# powszechn" praktyk".

Dyrektor, Lynda Albertson, odpowiadaj"c na pytania zwi"zane 
z dzia!alno%ci" stowarzyszenia ARCA, podkre%la znaczenie najbli$-
szej konferencji, która odb#dzie si# 22 i 23 czerwca 2013 r., s!u$"c 
jako forum krytycznej oceny ochrony dziedzictwa kultury i sztuki na 
ca!ym %wiecie. Charakter konferencji jest otwarty, zgodnie  
z ide" nawi"zywania wspó!pracy z osobami fizycznymi i prawnymi, 
zaanga$owanymi w dzia!ania zmierzaj"ce do mo$liwe najbardziej 
skutecznego zabezpieczenia kulturowego dorobku ludzko%ci.

G!#bsza analiza zjawiska przest#pczo%ci przeciwko dziedzic-
twu kultury mo$liwa jest dzi#ki podmiotom które, jak stowarzysze-
nie ARCA, dzia!aj" na rzecz upowszechniania wiedzy s!u$"cej  
zabezpieczeniu dzie! sztuki przed przest#pczo%ci" pospolit" i zor-
ganizowan". Skuteczna wspó!praca z poszczególnymi Policjami 
krajowymi oraz Interpolem przyczynia si# do zapobiegania, wykry-
wania i eliminowania tego typu zjawisk przest#pczych. Dlatego te$ 
stowarzyszenie ARCA, pozostaj"c otwarte na inicjatywy mi#dzyna-
rodowe, zach#ca do nawi"zywania kontaktu poprzez prowadzony 
blog internetowy, czy udzia! w organizowanych konferencjach.  
Zakre%lone na tym polu wspó!dzia!anie stanowi wsparcie dla pozo-
sta!ych organizacji przeciwdzia!aj"cych przest#pczo%ci wobec 
dziedzictwa kultury.

 

Artyku! opracowano na podstawie informacji dost#pnych na stronie stowarzyszenia 
www.artcrime.info/facts.htm; dost#p 15/08/2012 godz. 21.00; oraz na stronie  
www.artcrimeresearch.org/fragmenty; dost#p 10/09/2012 godz. 23.25; fragmenty  
artyku!u powsta!y dzi#ki uprzejmo%ci Lyndy Albertson – dyrektor stowarzyszenia ARCA.
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