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Meczet egipski nowych i najnowszych czasów w Egipcie,  

w Europie, Azji i Ameryce 

 

 

Uznanie przez europejskie i światowe społeczeństwo uniwersalnego znaczenia egipskiej 

sakralnej architektury muzułmańskiej (jej klasycznego dziedzictwa oraz osiągnięć 

ówczesnych) zaczyna się w XIX wieku wraz z budową meczetu Muhammada Alego w kairskiej 

cytadeli (1824-1848) i jego postrzeganiem przez obserwatorów europejskich (m.in. takich jak: 

Gustave Flaubert, Ida Pfeiffer, Georg Ebers, Pierre Loti) jako nowego „cudu świata”. 

Nawiązania do arcydzieł egipskiego dziedzictwa artystycznego przez mistrzów europejskiej 

i amerykańskiej architektury XX w. zostały wykorzystane do rozwiązania kwestii budowlanych 

pierwszych meczetów kamiennych w ich własnych krajach, np. kairski meczet Al-Azhar/ 

Jaśniejący (X w.) posłużył jako wzorzec sunnickiego meczetu zbudowanego przez polskiego 

architekta Józefa Płoszko we Władykaukazie w 1906 r. Meczety Kait-Beya, Faradża Ibn 

Barkuka i inne pomniki architektury Mameluków (XIII-XV w.) stanowiły obiekty do 

naśladowania, interpretacji twórczej i „cytowania architektonicznego” przy projektowaniu 

meczetów w europejskich stolicach XX wieku (np. Główny Meczet w Kownie 1933 r., 

architekt: Wacław Michniewicz) oraz w samym Egipcie (architektoniczny zespół El-Sayyida 

Safiyya w Kairze (1977-1990), architekt: Mohamed Rachid Abdullah Sabounji Eissa). 

Twórczość włoskiego architekta Mario Rossi (1897-1961) zamieszkałego od 1917 r. 

w Kairze stanowi nić łączącą Egipt z muzułmańską kulturą w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

W I poł. XX w. zbudowano według jego projektów meczety w Aleksandrii i Kairze, a w 1957 

r. Islamskie Centrum w Waszyngtonie.  

Egipski architekt Remzy Omar pod koniec lat 40. XX w. był autorem pierwszego, choć 

w końcu niezrealizowanego, projektu Głównego Meczetu w Londynie. Gdy w 1969 r. 

powrócono do pomysłu wzniesienia tego meczetu i ogłoszono międzynarodowy konkurs na 

najlepszy projekt, znaczący był w nim udział Egipcjan.  

Hassan Fathy (1900-1989) był wybitnym mistrzem muzułmańskiej architektury XX w. 

Od nurtu tradycjonalistycznego, w którym tworzył w latach 20. i 30., odstąpił już w latach 40. 

i wypracował nowy program muzułmańskiej architektury współczesnej związany z używaniem 



ekologicznie czystych i energooszczędnych materiałów oraz z rozwojem tradycji architektury 

ludowej (dlatego też Hassan Fathy określany jest „poetą cegły samanowej”) 

i z technologicznymi rozwiązaniami nowatorskimi. Według jego projektów w latach             

1945-1948 powstało nowe osiedle z meczetem – New Gourna w pobliżu Luksoru oraz meczety 

i ośrodki islamskie w różnych państwach Azji i Ameryki, np. w Karachi (Pakistan, 1950 r.) 

oraz Bostonie (USA, 1984 r.). Arcydziełem współczesnej architektury jest zbudowany przez 

niego w 1981 roku zespół architektoniczny “Dar Al-Islam” (stan New-Mexico, USA). Pracując 

na całym świecie, Hassan Fathy zawsze zachowywał tożsamość egipską, odczuwał duchowy 

związek z ojczyzną, był przedstawicielem jej kultury narodowej. Jako jeden z pierwszych 

architektów muzułmańskiego Orientu sięgał do doświadczeń postępowej architektury Zachodu, 

rozwijającej się w paradygmacie modernizmu. Jednocześnie był przekonany o tym, że 

muzułmański artysta powinien opierać się na tradycji, ponieważ “tradycja nie jest ani rzeczą 

przestarzałą, ani synonimem stagnacji”. Wielkie znaczenie dla historii i teorii muzułmańskiej 

architektury mają jego książki Architektura meczetu i Architektura dla ubogich (1973).  

Kolejnym egipskim architektem XX wieku, który zyskał rozgłos i popularność 

ogólnoświatową jest Abdel Wahed El-Wakil. Przyczynił się on do rozwoju współczesnej 

sakralnej architektury w samym epicentrum świata muzułmańskiego – Arabii Saudyjskiej. 

Zbudował tam Główny Meczet (Meczet króla Sauda) w Dżuddzie (1989) oraz cały szereg 

innych pod płynnymi śnieżnobiałymi kopułami (np. Meczet Szejka Sulejmana, Meczet              

Al-Harita, Przybrzeżny, Wyspiarski). W jego dziełach szacunek do tradycji architektury epoki 

Mameluków łączy się z nowatorskim myśleniem mistrza postmodernistycznej architektury, 

który realizuje swoje projekty za pomocą środków współczesnej industrii budowlanej. 

 

 


