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Kedyw Egiptu Ismail Pasza wydał fortunę na modernizację Kairu na wzór europejski. 

Zaciągniętych przez niego pożyczek kraj nie był jednak w stanie spłacić, na czym skorzystali 

Brytyjczycy, odkupując od niego w 1875 r. po korzystnej cenie akcje Kanału Sueskiego. 

Rozmowa z dr Anettą Łyżwą-Piber  

BEATA JANOWSKA: Przed wyprawą Napoleona do Egiptu w 1798 r. prawie nie znano 

zabytków tego kraju. Dopiero praca ponad 2 tys. francuskich uczonych i rysowników, 

którzy z fotograficzną dokładnością wykonali grafiki starożytnych i innych budowli, 

sprawiła, że zaczęto się nimi interesować. 

ANETTA ŁYŻWA-PIBER: Gdy przybył tam Napoleon, najbardziej wpływowymi ludźmi 

byli bejowie mameluccy wywodzący się pośrednio z potomków wspaniałej ongiś dynastii 

mameluckiej (1250-1517). W 1517 r. sułtanat mameluków został podbity przez Turków 

osmańskich, którzy tym samym na stulecia przejęli władzę na Bliskim Wschodzie. Bejowie 

mameluccy jako pierwsi stawili czoło napaści i ponieśli klęskę w „bitwie pod piramidami”. 

Rok później Napoleon powrócił do Paryża. Ostatecznie to siły turecko-brytyjskie wyparły 

Francuzów z Egiptu w 1801 r. 

Wcześniej jednak Napoleon odebrał pałac jednemu z mameluków i umieścił w nim 

założony przez siebie Instytut Egipski. To m.in. dzięki niemu powstały bogato ilustrowane 

tomy „Description de l’Égypte” („Opisanie Egiptu”). 

– Bywał tam m.in. historyk Al-Dżabarti, któremu zawdzięczamy opis okupacji napoleońskiej. 

Duże wrażenie wywarła na nim praca francuskich naukowców, dzięki którym zobaczył 

nieznane wcześniej w Egipcie eksperymenty naukowe. Francuzi zorganizowali także pokaz 

lotu balonem, ale Egipcjan on nie zachwycił. Kairskie autorytety religijne odniosły się do 

nowinek technicznych sceptycznie. Uznawały, że to, co zapisano w Koranie i innych pismach 

religijnych, powinno mieszkańcom wystarczać. 

Trwająca około trzech lat francuska okupacja miała chyba mniejszy wpływ na Egipt niż 

na Europę. Ilustracje z „Description de l’Égypte” zawładnęły wyobraźnią 

Europejczyków, stały się fundamentem mitu Orientu. 

– Pod koniec XVIII w. zaczyna się fascynacja starożytnościami. W Europejczykach budzi się 

chęć odwiedzenia krajów, które zaoferują powrót do źródeł, do kolebki cywilizacji. Podróżnicy 

podejmowali wyprawy na Bliski Wschód i do Afryki, co przyczyniło się do powstania legendy 

pustyni jako miejsca tajemnicy i wolności. Dla mieszkańca Paryża doby romantyzmu – coraz 

bardziej ograniczanego przez codzienne obowiązki i pracę – Arab na wielbłądzie uosabiał 

nieskrępowaną swobodę czynów, uczuć i myśli. 

Arab wyobrażony, bo w rzeczywistości na pustyni w dzień jest upalnie, w nocy chłodno, a 

poza tym – węże i skorpiony. W całym XIX w. popularne było malarstwo ukazujące 

bajkowe panoramy i sceny z codziennego życia Kairu. W tym mieście nie ma jednak 

starożytnych zabytków, są w pobliskiej Gizie. Od VII w., kiedy Arabowie podbili Egipt, 
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prawie każdy z władców czy potem tureckich namiestników wznosił budowlę 

upamiętniającą jego imię. 

– Podróżnicy przybywający do miasta w pierwszej połowie XIX w. mieli wrażenie, że czas się 

tam zatrzymał. W 1825 r. przyjechał Edward William Lane (1801-76), aby się nauczyć 

arabskiego. Napisał słynną pracę etnograficzną o życiu mieszkańców kraju, którym się 

zachwycił. Niewątpliwie przyczynił się do rozpowszechnienia fascynacji Kairem. 

Za nim podążył do Egiptu David Roberts (1796-1864), członek brytyjskiej Akademii 

Królewskiej, aby sporządzić dokumentację zabytków starożytności i miast. Przeszedł do 

historii jako autor licznych litografii, m.in. przedstawiających bazary, ulice i zaułki stolicy. Z 

kolei Francuz Jean-Léon Gérome (1824-1904) wykonał w Kairze wiele szkiców oddających 

realia dnia codziennego. Swoje obrazy, w tym sceny haremowe przesycone erotyzmem, 

malował jednak już po powrocie do Francji. Jego dzieła sprawiają wrażenie niezwykle 

realistycznych, jednak przedstawiał własną wizję miasta, dość swobodną, często niemającą 

wiele wspólnego z rzeczywistością. 

W XIX w., kiedy Europejczycy wypracowują własne wyobrażenie Kairu i Orientu, 

władcy Egiptu dążą do przekształcenia kraju na wzór europejski. Pierwszym 

modernizatorem był Muhammad Ali, z pochodzenia Albańczyk, oficer w wojsku 

imperium osmańskiego wysłany nad Nil, aby przegnać wojska Napoleona. 

– Mówiąc w wielkim skrócie, po opuszczeniu Egiptu przez wojska napoleońskie i po wycofaniu 

się Brytyjczyków Muhammad Ali zyskał na tyle silną pozycję, że w 1805 r. sułtan osmański 

mianował go namiestnikiem Egiptu i nadał tytuł paszy. Bejowie mameluccy nie chcieli uznać 

jego rządów, ostatecznie krwawo się z nimi rozprawił w 1811 r. Od sułtana i wielkich mocarstw 

uzyskał w 1841 r. zgodę na dziedziczenie władzy przez jego potomków. Przeprowadził wiele 

reform, m.in. administracji, armii i rolnictwa. Zapraszał europejskich inżynierów, aby pomogli 

modernizować kraj. Za jego panowania rozbudowano systemy nawadniające i uregulowano 

Nil, sprawiając, że uprawy nie były już tak uzależnione od jego wylewów. Zaczęto uprawiać 

bawełnę, co wyprowadziło kraj ze stagnacji gospodarczej. Dbano o oświatę, wysyłając 

najzdolniejszych młodzieńców na studia do Francji. Jednak za jego panowania w Kairze nie 

zaszły wielkie zmiany, bardziej interesowała go Aleksandria (główny port nad Morzem 

Śródziemnym), która wówczas rozkwitła. 

Ale wzniósł jeden z symboli obecnego Kairu – górujący nad panoramą miasta wielki 

meczet. 

– Zbudował tam także swój pałac oraz inne budowle, uprzednio wyburzając starsze. Pierwotny 

projekt wielkiego meczetu wykonał francuski architekt w stylu neomameluckim, nie został 

jednak zrealizowany. Zamiast niego wzniesiono ogromny gmach inspirowany osmańskimi 

budowlami Stambułu. Na ówczesnych Europejczykach nie zrobił wielkiego wrażenia, woleli 

magię starego Kairu.  

Wnuk Muhammada Alego, wykształcony we Francji kedyw Ismail, był zafascynowany 

Paryżem. 

– Podczas paryskiej Wystawy Światowej w 1867 r. zamieszkał w pawilonie egipskim. Na fali 

fascynacji Orientem przychodziły tam tłumy chcące ujrzeć otoczoną aurą tajemnicy egzotyczną 

kulturę, a spotykały człowieka ubranego po europejsku i nienagannie mówiącego po francusku. 
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Kedyw pragnął przenieść splendor Paryża nad Nil. Inspirowała go przebudowa stolicy Francji 

dokonywana właśnie przez barona Haussmanna. Podziwiał jego rozwiązania urbanistyczne – 

szerokie ulice, po których swobodnie mogły się przemieszczać wojska i nie można było stawiać 

barykad, place z odchodzącymi promieniście arteriami i ogrody. 

Na oczach Ismaila Paryż stawał się wizytówką nowoczesnej i bogatej Francji. Nic 

dziwnego, że zapragnął, aby Egipt dostał stolicę na miarę jego wyobrażeń o Europie. 

– Podczas wizyty na Wystawie Światowej zaciągał pożyczki na przebudowę miasta. Chciał 

godnie przyjąć europejskie koronowane głowy na uroczystym otwarciu Kanału Sueskiego w 

1869 r. W dwa lata zamierzał zmodernizować stolicę. Dla samej cesarzowej Eugenii, żony 

Napoleona III, która gościła w Kairze w trakcie tych uroczystości, wzniesiono wspaniały pałac 

na wyspie Dżezira. 

Przebudowę miasta zlecił inżynierowi Alemu Mubarakowi, który również studiował we Francji 

i był m.in. ministrem robót publicznych w okresie rządów Ismaila. Na szczęście obaj doszli do 

wniosku, że całkowita przebudowa starego Kairu jest niemożliwa i bezcelowa. Zdecydowali, 

że w pierwszej kolejności wybudują nowoczesną część stolicy na niezabudowanym obszarze 

położonym na zachód od starego miasta. Do współpracy przy wytyczeniu ulic i projektowaniu 

ogrodów zaprosili francuskich specjalistów. Długofalowy plan przewidywał rozbudowę miasta 

w kierunku zachodnim, przebudowę dzielnicy Azbakija oraz połączenie starego Kairu z 

nowymi dzielnicami. W tym celu od Azbakii do cytadeli poprowadzono bulwar Muhammada 

Alego, który przebijał serce starego Kairu. Ali Mubarak zajmował się także dokumentowaniem 

zabytków Kairu i aby urzeczywistnić wizje Ismaila, czasami musiał niszczyć to, co wcześniej 

opisywał. Uznawał to jednak za konieczne koszty modernizacji. 

Zręby współczesnego centrum Kairu powstały w ciągu zaledwie kilku lat, a opera – w pięć 

miesięcy. 

– Trzeba było zdążyć z jej budową do 1869 r. Giuseppe Verdi nie zdołał jednak ukończyć 

zamówionej „Aidy”, więc wystawiono „Rigoletta”. Dopiero potem odbyła się słynna kairska 

premiera „Aidy”. W latach 70. XIX w. kedyw otworzył ogród w dzielnicy Azbakija i zakończył 

budowę m.in. pałacu Abdin. 

Zachodnia część miasta długo była pusta, wyglądała jak dekoracja teatralna. 

– Choć oferowano tam preferencyjne warunki zabudowy, w nowej części długo było wiele 

pustych terenów. Ale kanalizacja, oświetlenie, szerokie ulice, po których mogły jeździć 

powozy, stwarzały podstawy do rozwoju miasta. 

Dzieło Ismaila nie zachwyciło Europejczyków. Okazało się, że ich wizja Orientu koliduje 

z modernizacją Kairu na wzór europejski. Z relacji Polki, żony austriackiego konsula 

przebywającej tu w latach 1880-90, wynika, że najbardziej podobała jej się architektura 

starego miasta, a nowe dzielnice uznała za niezbyt udane naśladownictwo. 

– Cóż, eklektyzm pretendujący do europejskości nie wszystkim się podobał. 

Koszt realizacji marzeń Ismaila był olbrzymi. 
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– Poniósł go cały Egipt i sam kedyw, który nie był w stanie spłacić olbrzymich pożyczek. 

Skorzystali na tym Brytyjczycy, odkupując od niego w 1875 r. po korzystnej cenie akcje Kanału 

Sueskiego. Tym samym razem z Francuzami umocnili wpływy polityczne w kraju. Naciski obu 

mocarstw na sułtana doprowadziły do tego, że w 1879 r. Ismail został zmuszony do przekazania 

władzy swemu synowi Taufikowi i udał się na wygnanie, najpierw w okolice Neapolu, a potem 

do Stambułu, gdzie zmarł. 

W 1882 r. Egipt znalazł się w brytyjskiej strefie wpływów, a po 1914 r. został uznany za 

brytyjski protektorat. Mocarstwa i tak dążyłyby do uzyskania nad nim kontroli. Zadłużenie 

kraju im to jedynie ułatwiło. 

Jak polityczna klęska wpłynęła na budowlany rozmach? Miasto nadal się zmieniało 

zgodnie z wizją Ismaila? 

– Mimo politycznych zawirowań zaplanowana przez niego modernizacja trwała, wkraczając z 

konieczności i do starszych dzielnic. W reakcji na liczne wyburzenia w 1881 r. powstał Komitet 

Konserwacji Zabytków Świata Arabskiego. Jego misją było przywrócenie blasku 

średniowiecznemu Kairowi – tak jak to sobie wyobrażali jego szacowni członkowie, w dużej 

mierze Europejczycy. Aby odtworzyć średniowieczny obraz miasta, często usuwano elementy 

zabudowy z czasów osmańskich. 

W Europie też bezlitośnie przywracano zabytkom gotycki wygląd, niszcząc dorobek 

późniejszych epok. Te szkody na obu kontynentach są już nieodwracalne. 

– Budowa nowych dzielnic odbiła się na jakości życia w starej części Kairu. Jej mieszkańcy 

pozostali bez kanalizacji i należytego dostępu do wody. Jeszcze w czasach Muhammada Alego 

epidemie dżumy i cholery dziesiątkowały ludność. Inwestycje Ismaila pochłonęły wszystkie 

pieniądze, stara część zyskała jedynie to, że regularniej usuwano z niej śmieci z obawy przed 

zarazą. Centrum handlowo-administracyjne przeniosło się do nowej części. Bogaci Egipcjanie 

przeprowadzali się tam, gdzie życie było wygodniejsze, a dzieci miały europejską edukację. 

Ten proces i związany z nim odpływ kapitału dodatkowo opóźniał rozwój starych dzielnic. 

Kiedy otwierano bulwar Muhammada Alego, dało się słyszeć, że Kair jest jak rozbita waza, 

której części już się nie połączą. W dobie kolonialnej podzielił się po raz kolejny na egipski i 

kosmopolityczny. Powstały ekskluzywne dzielnice europejskie. 

Przez większą część XIX w. to francuscy inżynierowie grali pierwsze skrzypce w 

rozbudowie Kairu. W epoce brytyjskiej to się zmieniło? 

– Tak, pojawili się specjaliści z innych krajów. Na przełomie wieków XIX i XX w Kairze 

mieszkało wielu Anglików, Francuzów, Greków, Włochów. Brytyjczycy dawali rozmaite 

przywileje firmom i osobom z całego świata. Takim międzynarodowym przedsięwzięciem była 

m.in. budowa dzielnicy Garden City nad Nilem wzorowanej na angielskich założeniach miast 

ogrodów. Dla turystów wznoszono hotele. Anglicy zainicjowali modę na zakładanie klubów 

sportowych. Na przełomie XIX i XX w. zaczął się napływ ludności egipskiej do starej części 

miasta oraz zwabionych możliwością zdobycia pieniędzy i zrobienia kariery Europejczyków – 

do nowej. Niezamożni Egipcjanie w nowych dzielnicach pracowali jako służba i sprzedawcy. 

Natomiast większość, która nie miała takiego szczęścia, osiedlała się w starszych częściach 

stolicy. 



Zakończmy opowieścią o szczęśliwej realizacji wielkiego marzenia. Belg baron Empain 

podjął próbę wybudowania dzielnicy idealnej, zgodnej z jedną ze społeczno-

urbanistycznych utopii początków XX w. 

– Empain, zaangażowany w budowę kairskiej sieci tramwajów i zafascynowany starożytnym 

Heliopolis, wymyślił, że na północny wschód od Kairu stworzy własne nowoczesne i przyjazne 

ludziom miasto. W 1905 r. kupił na preferencyjnych warunkach grunty na pustyni. Początkowo 

zamierzał wybudować dwa osiedla – pierwsze dla zamożnych, skoncentrowane wokół stojącej 

do dziś katolickiej katedry, i drugie dla egipskich robotników, które nigdy nie powstało. 

Heliopolis było oddalone od Kairu o blisko 10 km. W porozumieniu z władzami doprowadził 

tam wodę. Początkowo wielbłądami, a potem samochodami zwożono ziemię znad Nilu, żeby 

na pustyni posadzić drzewa. W przemyślany sposób skomunikował swoje osiedle ze stolicą 

dzięki podciągnięciu torów tramwajowych, uzyskał też koncesję na wybudowanie kolejki. 

Heliopolis to interesujący eksperyment urbanistyczny, w którego wyniku powstało wygodne i 

zielone miasto na pustyni. Z biegiem czasu stało się ono dzielnicą Kairu. Robi wrażenie na 

turystach dzięki niepowtarzalnemu urokowi eklektycznych budynków. 

Ale willa Empaina w stylu hinduskim jest ekstrawagancją? 

– Stanowi intrygujący, ekscentryczny akcent. Stacja Badawcza Centrum Archeologii 

Śródziemnomorskiej UW mieści się w tej dzielnicy. W Heliopolis osiedliło się wielu 

Lewantyńczyków, do tej pory na ulicy słychać język francuski. To założenie urbanistyczne 

zostało uznane za sukces nie tylko z tego powodu, że pomyślano o godnych warunkach 

mieszkania dla służby i innych osób pracujących fizycznie, ale też dlatego, że różnym 

społecznościom pozwalało się skupić wokół swoich centrów wyznaniowych i koegzystować w 

pokoju. 

Dr Anetta Łyżwa-Piber – archeolog, pracuje w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i 

Orientalnych PAN, w Zakładzie Cywilizacji Islamu. Prowadzi badania w Egipcie, m.in w oazie 

Dachla 
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