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Liban, kraj umiłowany przez papieża Jana Pawła II, o którym
powiedział: „Liban to więcej niż kraj, to przesłanie wolności i współistnienia oraz przykład dla Wschodu i Zachodu”; Liban, kraj pobłogosławiony nawiedzeniem Jezusa Chrystusa, wysławiany przez
proroków w Biblii, który stał się częścią historii zbawienia. Liban
jest ojczyzną cywilizacji sprzed pięciu tysięcy lat, poprzedzającej
narodziny Pana Jezusa, na którego terytorium następowały po sobie
starożytne społeczeństwa i kultury, będące częścią historii ludzkości; Liban jest krajem Fenicjan, którzy odkryli alfabet i podarowali
go światu, dzięki czemu rozwinęły się nauki i kultury; Liban to kraj
artystów, poetów i filozofów; Liban to kraj, którego poszczególni
wierni synowie wyznają wszystkie religie monoteistyczne z różnymi ich konfesjami, wartościami duchowymi, moralnymi, ludzkimi
i intelektualnymi; Liban jest krajem świętych; Liban z widokiem na
Morze Śródziemne jest miejscem spotkania Wschodu i Zachodu;
Liban jest krajem ciepłego wybrzeża i ośnieżonych gór, płaskowyżów, równin i dolin; Liban jest krajem historii, geografii, turystyki,
rekreacji i letnich wakacji; tym krajem cedrów jest Liban, więcej
niż kraj, który jest nam przedstawiony we wszystkich jego historycznych, geograficznych, demograficznych, duchowych, kulturalnych,
moralnych i etycznych bogactwach w tej interesującej książce, która
słusznie została zatytułowana „Więcej niż przewodnik”.
Ogromne podziękowania i gratulacje
dla autorów, szczególnie dla drogiego
przyjaciela, pana Kazimierza Gajowego,
który zna i kocha Liban, za opracowanie
przez niego Tego przewodnika, arcydzieła sztuki turystycznej.
Witamy wszystkich drogich
czytelników, turystów i pielgrzymów w Waszym kraju Libanie.
Bkerke, 25.04.2020
Biskup Hanna Alwan
Wice Patriarcha
Kościoła Maronickiego
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Do wszystkich zainteresowanych,
Ja niżej podpisany, arcybiskup Cesar Essayan, Zwierzchnik
Kościoła Rzymsko-katolickiego w Libanie oświadczam, że
Kazimierz Jan Gajowy (...) ma prawo organizować i kierować grupami pielgrzymkowymi, które przyjeżdżają do Libanu.
Uzasadnieniem tej decyzji jest fakt, iż wyżej wymieniony posiada świadectwa ukończenia studiów teologicznych oraz nauk z zakresu historii świata arabskiego i islamskiego, a także
znajomości języka arabskiego. Posiada głęboką wiedzę z zakresu historii Libanu, czasów dawnych i współczesnych oraz
wszystkich najważniejszych miejsc na terenie Libanu, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z turystyką religijną.

Z wyrazami szacunku,
Arcybiskup Cesar Essayan
Zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego
w Libanie
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OD WYDAWCY
Liban to niewielki – mniejszy od województwa świętokrzyskiego – kraj wciśnięty pomiędzy pozostającymi w konflikcie Syrię i Izrael. Jego nazwa kojarzy się
dzisiaj z niepokojami, 15-letnią wojną domową, Hezbollahem…
Ale Liban to przede wszystkim zapierające dech pejzaże i wspaniałe zabytki,
to historia sięgająca pięciu tysięcy lat przed naszą erę, to Fenicja, to w końcu w
znaczącej części Ziemia Święta, skąd w dużej mierze wywodzi się nasza współczesna cywilizacja, to Rzymski Baalbek, trzeci najstarszy meczet, pola bitew wypraw
krzyżowych, zamki krzyżowców, miejsce narodzin św. Charbela… to miejsca magiczne, wręcz nasycone religijnością, ale religijnością szczerą, prawdziwą, nie na
pokaz i nienachalną. Onegdaj Khalil Gibran* napisał:

Liban nie jest nazwą gór, lecz poetyckim określeniem
symbolizującym uczucie duszy i odwołującym się
do idei: to obrazy lasów cedrowych rozsiewających
zapach i aromat, wieże z miedzi i marmuru, wznoszące
się pełne chwały i potęgi oraz stada gazeli
przechadzające się pomiędzy wzgórzami i dolinami.
Liban to ludzie, gościnni, otwarci, tolerancyjni. To jedno z niewielu na świecie miejsc, gdzie można spotkać idące ulicą dwie przyjaciółki – jedną ubraną w
krótkie szorty i kusą koszulkę, a drugą w nikab, spod którego widać jedynie oczy.
Liban to miejsce, które dało schronienie Polakom ewakuowanym z armią gen.
Andersa z ZSRR. W libańskiej ziemi spoczywają kości wielu naszych bliskich.
Liban to kraj o ogromnym potencjale turystycznym. To jedno z niewielu na
świecie miejsc, gdzie w zimie można przed południem jechać na narty, a po południu kąpać się w wodach Morza Śródziemnego.
W podróż do tej krainy zabierają nas Kazimierz Gajowy, mieszkający w
Libanie od 1987 roku i Paweł Rakowski, który mimo stosunkowo młodego wieku
spędził w Libanie kilka lat, zwłaszcza wśród druzów. Swój czas dzieli pomiędzy
Liban a Polskę. Obaj od lat służą swoją pomocą i doświadczeniem polskim pielgrzymom i turystom.
Głęboko religijna atmosfera panująca w Libanie, fakt dotarcia do Ziemi
Świętej sprawia, że siłą rzeczy podróż po tym kraju staje się pielgrzymką. Nawet
dla ludzi niewierzących czy innych wyznań. Pielgrzymką do wartości religijnych
lub do naszej, europejskiej historii.
Paweł Wójcik

*
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Libański pisarz, poeta i malarz, wliteraturze przedstawiciel tzw. szkoły syryjsko-amerykańskiej. Jeden z najważniejszych twórców współczesnej prozy poetyckiej w literaturze arabskiej. Obszernie autorzy piszą o nim w rozdziale
poświęconym miejscowości Bcharre (s. 189).

Liban to nie kraj, to przesłanie – tak św. Jan Paweł II określił specyfikę kraju
cedrów, która wykracza poza proste i stereotypowe wyobrażenie. Przyjdź tu i odpocznij – przez 14 wieków dla chrześcijan bliskowschodnich góry Liban były kierunkiem migracji, aby przeżyć liczne prześladowania.
Niniejsza książka pt. „Liban – więcej niż przewodnik” jest efektem wielu
lat miłości i do Libanu, i pracy w nim. Czytelnik znajdzie tutaj przekrój religijny,
historyczny, społeczny, jakim obdarzony został kraj cedrów. Uchwycenie pełnego
oblicza Libanu – z jego bogatą przeszłością i bujną teraźniejszością – jest zadaniem
trudnym, lecz nie niemożliwym. I o tym jest ten przewodnik – ma przewodzić czytelnika po czasie i przestrzeni tak, aby zwiedzanie Libanu, jak i lektura tej książki
była pełnym i wartościowym przeżyciem i doznaniem. Doznaniem zależnym od
indywidualnych potrzeb i oczekiwań – czy jest to doświadczenie religijne ziemi
biblijnej, pierwszego Kościoła apostolskiego i świętych, czy też źródeł naszej kultury i cywilizacji, jak i pasjonującej opowieści o dalekim kraju i narodzie, który po
tej lekturze okaże się być nie tak bardzo obcy ani tak odległy, jak pierwotnie może
się to wydawać.
Nasza książka jest przewodnikiem do wykorzystania przed i po, ale przede
wszystkim w trakcie pielgrzymki, wycieczki czy też indywidualnych wojaży po
Libanie. Poświęciliśmy wiele uwagi temu, aby czytelnik dostał solidną, lecz przystępną dawkę informacji praktycznych, historycznych, politycznych i społecznych.
Dodatkowo po wielu latach pracy z pielgrzymami i turystami, sugerujemy trasy,
jak i kolejność odwiedzanych miejsc, tak żeby zwiedzanie było efektywne oraz
efektowne i niezakłócone przez upiorne korki. Niekoniecznie trzeba szykować się
na pielgrzymowanie czy zwiedzanie Libanu, żeby sięgnąć po naszą książkę. Liban
jest prawie nieobecny na polskim rynku wydawniczym i informacyjnym, a te niewielkie strzępy wiadomości o kraju cedrów często obarczone są błędami lub nieścisłościami. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszej pracy uniknąć rażących
błędów, jak i chcemy też prostować błędne lub nieprawdziwe negatywne wieści
o Libanie. Mamy nadzieję, że już sama lektura tej książki pozwoli czytelnikowi na
wirtualną podróż.
Oddając tą książkę do Państwa dyspozycji musimy wyjaśnić, czego tutaj
czytelnik nie znajdzie. Nie informujemy o tym, co jest zmienne i co można wyszukać w Internecie. Hotele, restauracje, ceny wejściówek, kluby – to wszystko się
zmienia, zamyka lub otwiera i Internet szybciej i precyzyjniej dotrzymuje kroku
wszelkim zmianom czy przemianom. Przed wyjazdem prywatnym czy zorganizowanym zalecamy, aby prześledzić wszelkie informacje noclegowe czy gastronomiczne w sieci. Papier, chociaż cierpliwy, jest niezbyt zmienny w przeciwieństwie
do obiegu informacji internetowej. Nasza książka jest o tym, co niezmienne – dlatego jest czymś więcej niż zwykłym przewodnikiem. Pewności nie mamy, ale najprawdopodobniej jest to pierwsza książka w języku polskim, napisana w całości,
w mieście gdzie człowiek stworzył alfabet.
Kazimierz Gajowy
Paweł Rakowski

Od autorów

OD AUTORÓW
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TYTUŁEM WSTĘPU
Liban jest krajem, który ma bardzo dużo do zaoferowania dla złaknionego wrażeń turysty i przeżyć duchowych pielgrzyma. Chociaż sytuacja na Bliskim
Wschodzie daleka jest od pełnej stabilności politycznej, to Liban w ostatnich burzliwych dla regionu latach, jawi się jako oaza spokoju i porządku. Jest to korzystne
dla libańskiej turystyki, której dochód wzrósł o 4,2% w 2017 roku i ma się powiększać o 5,8% rocznie. Po wznowieniu przez PLL LOT całorocznego bezpośredniego połączenia na trasie Warszawa–Bejrut, w polskich biurach podróży można
zaobserwować wzrost ilości ofert wycieczek do Libanu. W większości są to pielgrzymki organizowane przez katolickie biura pielgrzymkowe. Ma to związek ze
wzrostem zainteresowania Polaków kultem libańskich świętych, ze św. Charbelem
i św. Rafką na czele. Niektóre duże biura podróży również umieszczają Liban w
swoim portfolio ze standardowym programem turystycznym.
Do Libanu się wraca, powtarzają zgodnie Polacy czekający na odprawę
paszportową na odlotach na bejruckim lotnisku im. Rafika Haririego. Co urzeka
polskich turystów w tym niewielkim, nieco mniejszym od woj. świętokrzyskiego, górzystym kraju cedrów położonym w objęciach Syrii i Izraela, będącym poligonem dla zwaśnionych mocarstw w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia? Polscy
pielgrzymi zachwycają się miejscami związanymi z kultem świętych libańskich,
wspomniany już św. Charbel i jego sanktuarium jest często głównym celem i powodem, który zdecydował o wyjeździe do Libanu. Niejednokrotnie, dopiero na
miejscu ze zdziwieniem odkrywają, że Liban to też Ziemia Święta, pełna epizodów
zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. Wielkie wrażenie robią cedry
wspominane ponad 80 razy w Piśmie Świętym, których Salomon użył do budowy
Świątyni Jerozolimskiej. Zaskakująca wręcz historia, sięgająca 5 tysięcy lat przed
Chrystusem, z takimi miastami fenickimi jak Byblos, które dało światu pierwszy
alfabet foniczny, z którego również my dzisiaj korzystamy, nie mówiąc o pieniądzach, które na nasze szczęście lub nieszczęście, też wynaleźli. Tyr, Sydon, Bejrut
czy Tripoli, w których możemy podziwiać zabytki mówiące nam o cywilizacjach
począwszy od prahistorii po dzień dzisiejszy. Na szczególne miejsce zasłużył sobie
Baalbek ze swoim kompleksem świątynnym, którego gigantyczne, największe na
świecie kamienie użyte do jego budowy do dzisiaj zadziwiają naukowców, niebędących wstanie wytłumaczyć metody, jakiej użyto do ich wydobycia i transportu. Również przyroda Libanu zadziwia i wprowadza w zachwyt, piękne wybrzeże
Morza Śródziemnego, góry wysokie do ponad 3000 metrów nad poziomem morza,
pocięte głębokimi wąwozami, pełne obfitych źródeł, porośnięte zieloną plamą bujnej roślinności śródziemnomorskiej, i tu, i ówdzie lasami cedrowymi.
Dla tych, którzy uwielbiają życie nocne, Liban jest najbardziej odpowiednim
miejscem. Takie miasta jak Bejrut, Byblos czy Jounieh, praktycznie nie kładą się
spać. Restauracje tętnią życiem do samego rana, a co najważniejsze, każdy czuje
się mile widziany. Można wręcz zauważyć „kult” obcokrajowca. Do tego śródziemnomorski klimat, wyśmienita kuchnia, wspaniałe znane na całym świecie wina, jak i swoboda obyczajowa.
Liban jest też pełen poloników i polskich miejsc pamięci! W Bejrucie
mieści się Polski Cmentarz Wojenny, albowiem w latach 1942–50 Liban stał się
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przytułkiem dla ponad 7000 Polaków, którzy wyszli wraz z armią gen. Andersa z
ZSRR, a po wojnie nie mieli dokąd wrócić. Na cmentarzu pochowana została m.in.
Hanka Ordonówna (ekshumowana i przeniesiona do Warszawy w 1991 roku), ks.
prof. Kamil Kantak, jak i lwowski inżynier, twórca wielu obiektów w Katowicach i
w Nowym Jorku Karol Szayer. Polska emigracja wojenna i powojenna zamieszkała
w okolicach miasta Ghazir, w którym w 1837 przebywał Juliusz Słowacki, to tu
stworzył arcydzieło swojego życia „Anhellego”, stąd pisał przepiękne „Listy do
Matki”, w których ukazał piękno kraju cedrów.
Liban, wbrew wszelkim stereotypom, jest krajem bardzo bezpiecznym, bardziej niż niejedna stolica europejska. Sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana. Jest to spowodowane nie tyle polityką wewnętrzną, co konfliktem syryjskim
i problemem palestyńskim. Libańczycy bardzo przyjaźnie i miło odnoszą się do
przybyszów znad Wisły. Znają naszych bohaterów i szanują naszą historię, lubią
Polskę i Polaków, a najbardziej św. Jana Pawła II. Potomkowie Fenicjan są dumni
ze swojego dziedzictwa i w pełni świadomi niewykorzystanego potencjału turystycznego, którym kraj dysponuje. Cieszą się każdym turystą.
Dlaczego warto pojechać do Libanu? Na pewno po to, żeby zobaczyć i poznać historię i geografię kraju bogatego w pozostałości architektoniczne i nie tylko,
tak wielu cywilizacji, które naznaczyły losy ludzkości. Warto podziwiać sztukę i
wyjątkowe piękno natury, góry, doliny, wąwozy, ale przede wszystkim warto spotkać wyjątkowych ludzi, którzy pomogą zrozumieć ten dziwny świat, a jednocześnie bardzo nas ubogacić. Piękno, urok podróży nie zależy tyle od miejsca, co od
spotkanych ludzi i od stanu ducha, w którym się znajdujemy Trzeba się śpieszyć,
bo dzisiejszy człowiek niszczy bezpowrotnie to, czego nie zniszczyły setki pokoleń
przez tysiące lat. Kto nie zdążył odwiedzić Syrii przed rozpoczęciem się kilka lat
temu wojny, którą trudno nazwać domową, wielu cudów świata już nie zobaczy. W
niedalekiej historii już grożono wysadzeniem w powietrze kompleksu świątynnego
w Baalbek.
Uwaga co do transkrypcji
Alfabety semickie, począwszy od fenickiego, poprzez hebrajski, aramejski, a skończywszy na arabskim, są o wiele bogatsze w różnorodne spółgłoski od
aktualnych nowożytnych alfabetów. Stąd niezliczona ilość transkrypcji wyrazów
pochodzących z tych języków, które możemy napotkać w przeróżnych publikacjach. Pomimo, że ustalono międzynarodowy uniwersytecki system transkrypcji,
nikt poza naukowcami z niego nie korzysta, na dodatek dla przeciętnego turysty
byłaby to enigma nie do rozszyfrowania. Dla wygody przyszłych turystów, autorzy
zdecydowali się na opcję transkrypcji bazującej na alfabecie języka francuskiego,
jaką zaadoptował Liban na swoich oficjalnych mapach i znakach informacyjnych,
co ułatwi czytelnikom i przyszłym turystom łatwiejsze rozeznanie teoretyczne, jak
i praktyczne w korzystaniu z tego przewodnika. Wyjątek stanowią wyrazy które
doczekały się typowo polskiej transkrypcji, będącej w szerokim użyciu, jak na
przykład nazwa stolicy Libanu „Bejrut” i wiele innych. Aktualnie, można zaobserwować wypieranie systemu francuskiego przez transkrypcje bazującą się na języku
angielskim.
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świątyni o średnicy 9 metrów archeolodzy znaleźli odmalowane krzyże, a także wizerunek cesarza Konstantego, który w 313 roku zalegalizował chrześcijaństwo. Świątynia była otoczona sześcioma monolitycznymi kolumnami o wysokości 8 metrów, zakończonymi pozłacanymi głowicami korynckimi. Do XVIII
wieku znajdował się tam kościół prawosławny i do dzisiaj obiekt ten uważa się
za „perłę Baalbek”, która stanowiła inspirację dla europejskich architektów i artystów, zwłaszcza baroku włoskiego. W kościołach barokowych rozrzuconych
po całej Polsce z łatwością można odnaleźć wiele elementów niejako żywcem
przeniesionych ze świątyni Wenus z Baalbek.
Świątynia Jowisza
Pielgrzym stojący w obliczu bóstwa miał się bać. I zapewne tak było, kiedy
to strudzeni górskimi przemarszami i w palącym słońcu przybysze stawali przed
dziedzińcem, który swoim rozmachem, majestatem i wielkością onieśmiela nawet współczesnego człowieka. Dlatego też cała inwestycja w Baalbek miała być
kampanią propagandową czy jak byśmy dzisiaj nazwali reklamową czy softpowerem. To Rzym i jego bogowie mają słuszność, a nie cieśla z Nazaretu. Skoro
bogowie mieszkają w takiej okazałości świątyni wybudowanej przez imperium,
to oni, a nie chrześcijanie mają słuszność i prawda jest z nimi, a nie z krzyżem.
Było to działanie na emocje i instynkty ludzkie i bezkrwawy atak na chrześcijan,
albowiem Rzymianie zorientowali się, że krew męczenników Kościół ukrzepiła,
tak więc należy ten Kościół skompromitować. Nie inaczej było w świątyni Heroda
w Jerozolimie, która wiemy jak wyglądała m.in. dzięki Baalbekowi. Monumentalne
schody, podzielone na trzy części składające się z 51 stopni, prowadziły bezpośrednio do szerokiego prostokątnego przedsionka zwanego propyleje81. Schody zostały

81

(gr. propylajon - przedsionek, łac. propylaeum) – w architekturze starożytnej Grecji, monumentalna
budowla, na planie prostokąta z kolumnami, prowadzący zwykle do wielkich świątyń.
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w całości rozebrane przez muzułmanów, którzy w ten sposób uzyskany materiał
budowlany używali do własnych celów. Po części zostały odrestaurowane w 1901
roku przez niemiecką misję archeologiczną.

Przedsionek, w którym ogrom kolumn i zdobnictwo filarów oraz poddasza wykazuje kunszt budowniczych, a więc i potęgę imperium i bóstw, które za
tą potęgą stoją. Ciągnący się z północy na południe gigantyczny przedsionek był
częścią głównego wejścia do świątyni. Wymiary przedsionka były proporcjonalne w stosunku do całego kompleksu, długość 54,86 metra, szerokość 13 metrów,

Dwie pozostałe, mniej okazałe, były używane przez ogół pielgrzymów,
dzisiaj są zamurowane. Podwórze heksagonalne ma średnicę o 62 metrach. Jest
to jedyny przypadek na świecie usytuowania takiej konstrukcji przed świątynią.
Orientalny charakter tej części kompleksu świątynnego świadczy o umiejętności Rzymian w przystosowywaniu się do zwyczajów podbitych przez nich ludów. Całość była otoczona 30 ośmiometrowymi kolumnami z różowego granitu. Podwórze po bokach było zadaszone, środek pozostawał pod gołym niebem.
Naukowcy uważają, że podwórze służyło do odprawiania rytów przygotowujących pielgrzymów do uczestnictwa w ofierze całopalenia już w dużej świątyni.
W czasach chrześcijańskich, na przełomie IV i V wieku, podwórze heksagonalne zostało wykorzystane do budowy Katedry Najświętszej Maryi Panny, świadczy o tym wyrzeźbiony na jednej z tablic z białego marmuru, krzyż bizantyjski.
W części centralnej, za czasów rzymskich niezadaszonej, skonstruowano kopułę kościoła. W VII wieku, po zdobyciu Baalbek przez Arabów, muzułmański generał Al Walid nakazał rozebranie kopuły i przetransportowanie jej do
Jerozolimy. Następujący po sobie szereg trzęsień ziemi doprowadził do obecnej
formy.
Panteon, a więc kolejna przestrzeń po przejściu przez ganek, to prostokąt
mający 135 m długości i 113 szerokości, zajmujący obszar 2110 metrów kwadratowych. Boczne nawy licznie ozdobione dwunastoma wgłębieniami okalają cały
plac, który tak jak w Świątyni w Jerozolimie był przeznaczony tylko dla wyznawców Jahwe, tak tutaj Baala/Jowisza. Zaraz za wejściem na główny plac świątynny
dwie nagie kolumny po obu stronach olbrzymiego na wysokość czterech pięter
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a wysokość to 10 metrów. Na samym froncie stało 12 kolumn wysokich na 8 metrów wykonanych z różowego granitu pochodzącego z górnego Egiptu, zakończonych korynckimi głowicami z pozłacanego brązu. Większość z nich została użyta
przez muzułmanów do budowy wielkiego meczetu. Całość była ozdobiona kunsztownymi ozdobami rzeźbionymi bezpośrednio w żywym kamieniu. Trzy bramy
prowadziły wprost do podwórza o kształcie heksagonalnym. Główna środkowa
brama miała 6 metrów szerokości i 8 metrów wysokości, wielu uważa, że była
używana jedynie przez kapłanów.

171

Baalbek
172

ołtarza całopalenia. Do dzisiaj tak
naprawdę nikt nie zdołał odgadnąć ich rzeczywistej funkcji. Warto
zauważyć, że takie same stały na
placu świątynnym w Jerozolimie.
Czyżby miały spełnić rolę anten
zapewniających łączność z bóstwem? Dwa rytualne baseny były
potrzebne do przygotowania ofiary.
Na zewnętrznych murach basenów
widniały przepiękne płaskorzeźby
o tematyce mitologicznej. Niestety
po przybyciu na te tereny muzułmanów wszystko, co przedstawiało postacie ludzkie czy zwierzęce,
zostało niemal doszczętnie zniszczone. Choć tu i ówdzie można
jeszcze dostrzec resztki ich piękna. Na głównym ołtarzu, tak jak
w Jerozolimie, kapłani składali
ofiary ze zwierząt (m.in. z byków).
Ołtarz był pozostałością po wcześniejszym fenickim kulcie Baala,
który Rzymianie przejęli i dostosowali do własnych potrzeb.
Tuż przy ołtarzu znajdowało się wysypisko na odpady. Dookoła placu świątynnego 84 kolumny wspierały zadaszenie, które chroniło pielgrzymów przed palącym słońcem. Dodatkowo 8 prostokątnych portyków i 4 eksedry, otwarte, półkoliste nisze, służyły za sanktuaria dla najważniejszych bóstw panteonu rzymskiego.
Ofiary krwawe, obecne w judaizmie do 70 roku i zdaniem niemalże wszystkich
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liczących się rabinów zostaną przywrócone, jeśli świątynia będzie odbudowana,
nie były znane chrześcijanom, ale św. Paweł przestrzegał przed spożywaniem mięsa, które mogłoby właśnie z takiej ofiary pochodzić. W tym momencie kończyła
się rola pielgrzyma, po złożeniu ofiary mógł na chwilę wejść na wieżę na wprost
dużych drzwi świątyni, aby przez jeden moment móc spojrzeć na stojącego w głębi
złotego Jowisza.
Imponujące schody prowadziły do potężnej świątyni (tak zwanej celi bóstwa) wybudowanej za cesarza Nerona (w latach 54–68 naszej ery), do której już
tylko kapłani mieli wstęp. Największej pod każdym względem ze wszystkich świątyń rzymskiego imperium. Na gigantycznym podium, usytuowanym 13 metrów powyżej otaczającego go terenu, do którego budowy użyto ważących ponad 1000 ton
bloków kamiennych, wzniesiono potężną świątynie dedykowaną Jowiszowi, która
była sercem całego kompleksu. Cechą charakterystyczną tej monumentalnej bryły
architektonicznej były otaczające ją 54 kolumny korynckie, których główną funkcją było zapewnienie stabilności całej konstrukcji, a jednocześnie ich perfekcyjna
forma zachwycała oczy pielgrzymów. Najwyższe na świecie, 21 metrów wysokości
i 2,20 m średnicy, dla przypomnienia przereklamowane kolumny w Atenach mierzą
zaledwie 7,31 metrów. W Baalbek do dzisiaj zachowało się tylko 6 kolumn skierowanych na wschód w kierunku świątyni Bachusa. Choć wiemy, że w XVIII wieku
było ich jeszcze 9, o czym świadczy rycina narysowana przez jednego z niemieckich podróżników.
Część kolumn została wywieziona do Konstantynopola i wykorzystana do
budowy kościoła Hagia Sofia przez cesarza Justyniana. Świątynia Jowisza była
dewastowana przez liczne trzęsienia ziemi, jak i kolejnych najeźdźców, którzy wykorzystywali jej elementy do własnych projektów budowlanych. Od XVI wieku
do końca pierwszej wojny światowej służyła armii tureckiej za koszary. Do dzisiaj
można dostrzec elementy z rzymskiej świątyni przerobione przez Turków na potrzeby wojskowe. Podziemne korytarze, które powstały, podczas budowy świątyni
w wyniku poszerzania głównego placu świątynnego, były wykorzystywane w epoce otomańskiej jako magazyny broni i amunicji.
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Kazimierz Jan Gajowy w latach 1987–1993 pracował jako wychowawca w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym w El-Houssoun
(w Libanie). W tym samym czasie ukończył Pontificium Institutum
Arabicorum et Islamologiae w Rzymie. W latach1993–1998 był dyrektorem Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego w Libanie. Następnie w latach 1998–2001 studiował na Uniwersytecie w Caen we Francji. W latach 2001–2006 był dyrektorem szkoły „Don Bosco Technique Fidar”.
Misjonarz na Bliskim Wschodzie, arabista i pedagog pracujący na rzecz
pokoju i solidarności między ludźmi, różnych kultur i religii.
Autor wielu publikacji na temat konfliktów na Bliskim Wschodzie
i dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego. Autor książki „Życie Obok
Wojny”, będącej obszernym kalendarium wydarzeń, jakie działy się w lipcu i sierpniu w 2006 roku,
podczas konfliktu zbrojnego pomiędzy Hezbollahem a Izraelem oraz tomiku poetyckiego „Malowane
Lustro”. Kompozytor i autor tekstów dziesiątek utworów wydanych w Polsce i za granicą.
Obecnie mieszka w Libanie i włączył się w nurt Kościoła maronickiego pozostającego w unii
z Rzymem. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się z licznymi pielgrzymami i turystami z Polski.
Od dłuższego czasu jest redaktorem naczelnym Studia Bejrut, polskiej rozgłośni Radio Wnet.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” za pomoc
w ewakuacji Polaków z Libanu w trakcie konfliktu zbrojnego.
Paweł Rakowski jest absolwentem Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Bliskiego
i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bloger i autor
tekstów oraz reportaży o tematyce bliskowschodniej, kresowej oraz
o przemianach współczesnego świata. Prowadzący cykl „Rozmowy
Kresowe” i „Rozmowy Bliskowschodnie” na vod.gp.i współprowadzący
Studio Bejrut w Radio Wnet. Komentuje wydarzenia bliskowschodnie
dla Telewizji Republika, Radia Wnet, Polskiego Radia 24, NCzasTV.
Przewodnik pielgrzymkowy i turystyczny po Bliskim Wschodzie
i Kresach Wschodnich. Interesuje się polską myślą polityczną i historyczną, Kościołami orientalnymi, krainami od Iranu po Suez, Kresami
Wschodnimi, geopolityką, mniejszościami etnicznymi i religijnymi w Lewancie, konfliktem arabsko-izraelskim, II Rzeczpospolitą, myślą i ideą konserwatywną.

...tym krajem cedrów jest Liban, więcej niż kraj,
który jest nam przedstawiony we wszystkich
jego historycznych, geograficznych, demograficznych, duchowych, kulturalnych, moralnych
i etycznych bogactwach w tej interesującej
książce, która słusznie została zatytułowana
„Więcej niż przewodnik”.
Biskup Hanna Alwan Wice Patriarcha
Kościoła Maronickiego

