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Tematem artykułu – wprowadzającego do problematyki niesakralnego 
wykorzystywania przestrzeni sakralnej – jest fenomen kairskiego kompleksu 
cmentarnego, przez Egipcjan nazywanego potocznie Al-Qarafa (arab. Cmen-

tarz), a zachodniemu turyście znanego pod niezwykle tajemniczo brzmiącą 

nazwą The City of the Dead (ang. Miasto Umarłych). 
Kairskie Miasto Umarłych w rzeczywistości nie jest pojedynczą ne-

kropolią, jak można by przypuszczać, kierując się jedynie jego nazwą. Ra-
czej należałoby je postrzegać, jako ogromny kompleks cmentarny składający 

się z dwóch wielkich części – Cmentarza Północnego i Południowego, do 

których niekiedy błędnie zalicza się także cztery pomniejsze nekropolie, sta-
nowiące jednak oddzielne części Miasta Umarłych, tj. dwa cmentarze poło-
żone u bram miejskich Starego Kairu - Bab al Wazir i Bab al Nasr

1 (Cmen-
tarz Północny) oraz Al Ashriffiyya (arab. Cmentarz Wielkich, ang. Cementary 

of the Great) i Al Basateen (arab. Cmentarz Ogrodów) - oba położone są na 

południe od Cytadeli i przylegają do Cmentarza Południowego
2. 

Historia Al-Qarafy jest tak długa, jak dzieje samego Kairu. Jej począt-
ki należy wiązać z pojawieniem się islamu w Egipcie, tj. za panowania dru-

giego arabskiego kalifa Umara w 639 roku n. e., kiedy to armia arabska pod 
dowództwem Amr Ibn Al-Asa podbiła (wówczas jeszcze chrześcijański) 

                                                 
1 Bab al Nasr – brama al-Nasr została zbudowana w 1087 roku przez wezyra Badr 

al-Jamaliego; stanowi część murów miejskich starego Kairu. 
2 Więcej na temat położenia Miasta Umarłych w: J. A. Nedoroscik, The City of the 

Dead. A History Cairo’s Cemetery Communities, West Port 1997, s. 1-11. 
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Egipt3. Z podbojem tym wiązało się nie tylko pojawienie się nowej religii, 

ale też wierzeń i zwyczajów pogrzebowych, które z czasem - na bazie mie-
szanych małżeństw i konwersji na islam - scaliły się z rdzenną tradycją fune-
ralną Egiptu, tworząc z nią niezwykle spójną całość. Wtedy też zaczęły po-
wstawać pierwsze mauzolea kairskich możnowładców, łączące w sobie za-
równo egipską, jak i muzułmańską tradycję

4. 

 

Zdjęcie 1: Miasto Umarłych w Kairze – Cmentarz Bab al Wazir (for. Aleksandra Wilczura). 

 
Status najważniejszej kairskiej nekropolii Al-Qarafa uzyskała jednak 

nieco później, bo dopiero za czasów mameluckiej dynastii Bahri (1250-
1382). Przy czym jej największy rozwój przypadł na okres panowania kirgi-
skich Mameluków (1382-1517). To od tego okresu na obszarze Al-Qarafy 
zaczęto grzebać zarówno zwykłych mieszkańców Kairu, jak i egipskich 

władców, którym dedykowano kolejne nowo powstające obiekty architektu-
ry sakralnej – mauzolea, meczety, grobowce oraz ogrody. Niektóre z nich 

przetrwały do dnia dzisiejszego i obecnie są sukcesywnie odnawiane przez 
instytucje zajmujące się renowacją kairskich zabytków

5. 

 

                                                 
3 A.L. As-Sajjid Marsot, Historia Egiptu. Od podboju arabskiego do czasów 

współczesnych, Warszawa 2009, s. 12. 
4 J.A. Nedoroscik, Walking in the City of the Dead: A Visitor Guide, Bloomington 

2010, s. 12-13. 
5 Ibidem. s. 1-5. 
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Zdjęcie 2: Miasto Umarłych w Kairze – Cmentarz Wielkich (fot. Aleksandra Wilczura). 

 
Do końca XIX wieku Al-Qarafa pełniła jedynie funkcję pochówkową. 

Z początkiem XX wieku jej charakter zaczął się stopniowo zmieniać, co 

związane było z przyspieszonym wzrostem liczby mieszkańców Kairu. Pod 

koniec XIX wieku rozwój metropolii kairskiej spowodował tak niespotykane 

wcześniej zagęszczenie ludności i ekspansję terytorialną samego miasta, iż 

dla jego mieszkańców zaczęło brakować tzw. przestrzeni życiowej oraz 

mieszkań. Ten stan rzeczy - w połączeniu z brakiem przemyślanej polityki 

urbanizacyjnej państwa - stał się powodem powstania dość specyficznego 

zjawiska, jakim było nielegalne zasiedlanie przestrzeni miejskich, dotych-
czas pozbawionej zabudowy mieszkalnej (np. cmentarzy). Precedens ten 
spowodował z czasem powstanie nowej kategorii społecznej Kairu, tj. lud-
ności cmentarnej, której liczebność w 1987 roku szacowano już na 179 ty-
sięcy mieszkańców

6. 
Obecnie, według oficjalnych danych, kairska metropolia liczy około 

17 milionów mieszkańców, co stawia ją w czołówce najliczniej zaludnio-
nych miast świata

7
. Zjawisko przeludnienia Kairu należy wiązać z XX-

wiecznymi procesami modernizacyjnymi, jakie następowały zarówno w 

Egipcie, jak i na całym Bliskim Wschodzie. Spowodowały one masową mi-
grację ludności wiejskiej do miast, w tym przede wszystkim do Kairu, który 

                                                 
6 A. Raymond, Kair, Warszawa 2005, s. 317. 
7 http://www.mapsofworld.com/cities/egypt/cairo/population.html (12.06.2010). 
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pod względem urbanistycznym nie był przygotowany na wchłonięcie tak 

dużej liczby ludności w stosunkowo bardzo krótkim czasie
8. 

Zdjęcie 3: Miasto Umarłych w Kairze – Cmentarz Południowy (for. Aleksandra Wilczura). 

 
Należy podkreślić, że osiedlanie się ludności na terenie cmentarzy ka-

irskich początkowo miało mieć charakter jedynie przejściowy. Dla nowo 

przybyłych Al-Qarafa był najdogodniejszym miejscem do tymczasowego 

zamieszkania, gdyż proces osiedlania odbywał się tam poza jakąkolwiek 

kontrolą ze strony państwa i nie wiązały się z nim żadne dodatkowe opłaty, 

np. za czynsz, wodę czy gaz. Z drugiej strony tymczasowe pomieszkiwanie 
na cmentarzu nie było dla Egipcjan zjawiskiem nowym, gdyż w kulturze 

muzułmańskiej od wieków funkcjonowała tradycja przebywania krewnych 

przy grobie zmarłego w okresie trwania po nim żałoby
9. 

Z czasem jednak - z braku innych lepszych perspektyw mieszkanio-
wych - okresowe zamieszkiwanie zamieniało się w stałe rezydowanie (już w 

1937 roku kairskie cmentarze zamieszkiwało ponad 50 tysięcy osób). W ten 

oto sposób Al-Qarafa stopniowo zamieniała się w oddzielną dzielnicę Kairu, 
będąc zarazem nekropolią, jak i tętniącym życiem przedmieściem

10.  
Dalszy wzrost liczby mieszkańców egipskiej stolicy skutkował ko-

niecznością zajmowania przez ludzi budynków cmentarnych, którzy szybko 

                                                 
8 A.Z. Rageh, A tale of three cities, “Al-Ahram”, 28 June - 4 July 2007, Issue No. 

851, http://weekly.ahram.org.eg/2007/851/sc3.htm (12.06.2007); por.  D. Sims, 
Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control, Cairo 2010. 

9 F. Hassan, A place in the city, „Al-Ahram”, 5-11 October 2000, Issue No. 502, 
http://weekly.ahram.org.eg/2000/502/li1.htm  (12.06.2007). 

10 A. Raymond, op. cit., s. 316-317. 
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adaptowali grobowce oraz drawniano-ceglane obiekty (osłaniające pojedyn-
cze groby) na potrzeby mieszkaniowe. Nowi lokatorzy grobowców - w mia-
rę swoich możliwości - rozbudowywali je razem z sąsiednimi dziedzińcami 

(arab. howsh), tworząc z czasem specyficzne cmentarne „blokowiska”, które 

w ciągu kilkudziesięciu lat przerodziły się w rozległe nielegalne osiedla
11. 

   

 
Zdjęcie 4: Miasto Umarłych w Kairze – Cmentarz Bab al Nasr12. 

 
Badania przeprowadzone w latach osiemdziesiątych XX wieku wska-

zały, że 90% ówczesnych rezydentów kompleksu cmentarnego stanowiły 

osoby, które musiały opuścić starą część Kairu z powodu złych warunków 

życia oraz przeludnienia. Większość z nich stanowili ludzie trudniący się 

rozmaitymi profesjami: karawaniarze, urzędnicy, rzemieślnicy i kupcy. W 

mniejszości natomiast pozostawali migranci z obszarów wiejskich. Z bie-
giem czasu te proporcje się odwróciły i na chwilę obecną mieszka tam wię-

cej ludności napływowej, niż rdzennych kairczyków
13. 

Rzeczywista liczba mieszkańców Miasta Umarłych nie jest tak na-
prawdę znana. Szacuje się, że może tam przebywać (stale i tymczasowo) 
około 1-5 milionów ludzi. Al-Qarafa jako dzielnica Kairu nie różni się ni-
czym szczególnym od pozostałych części miasta o podobnym standardzie. 
Jest całkowicie zelektryfikowana i posiada stały dostęp do wody oraz gazu, z 

których mieszkańcy korzystają nieodpłatnie. Na terenie każdego cmentarza 

                                                 
11  P.I. Kalwas, Kair, 

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81947,2666422.html?as=2 (12.06.2007). 
12  http://www.lonelyplanet.com/egypt/cairo/images/woman-cleaning-house-bab-el-

nasr$26480-2 (15.11.2010). 
13 A. Raymond, op. cit., s. 317. 
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działają ponadto liczne małe przedsiębiorstwa (sklepy, kawiarnie, warszta-
ty), poczta oraz straż pożarna. Tam też odbywają się największe nielegalne 

bazary w Kairze. 

 

Zdjęcie 5: Miasto Umarłych w Kairze – Cmentarz Północny (for. Aleksandra Wilczura). 

 
Z perspektywy turysty Miasto Umarłych wydaje się być zwykłą dziel-

nicą biedoty, której atrakcją turystyczną są wyłaniające się niemal na każ-

dym kroku groby i popadające w ruinę mauzolea, świadczące o całkowicie 

innym przeznaczeniu tej dzielnicy, niż tętniące życiem osiedla mieszkanio-
we. Jest to więc, z jednej strony, fenomen urbanistyczny, z drugiej nato-
miast, społeczny; gdyż mieszkańcy miasta musieli przyzwyczaić się do życia 

w ekstremalnych warunkach bytowych. Permanentny brak przestrzeni ży-
ciowej w kairskiej metropolii wymusił także zmiany w tradycyjnym muzuł-

mańskim postrzeganiu rozdziału pomiędzy przestrzenią publiczną a prywat-
ną. 

W tradycji muzułmańskiej dzielnice miejskie były organizowane dla 

ochrony przestrzeni prywatnej – domu, który posiadał status nienaruszalnej, 
zasłoniętej przestrzeni tabu – haram

14. Natomiast przestrzeń publiczna zwią-

zana była z życiem bazarów, miejscem pracy mężczyzn, placami, budynka-
mi i instytucjami użyteczności publicznej. Dopiero wzmożone procesy urba-
nizacyjne na Bliskim Wschodzie, których największe nasilenie datujemy na 

koniec XIX wieku, przyniosły zachwianie tego rozróżnienia i wydzielenie 

się obszarów zmarginalizowanych. Zasiedlająca te obszary ludność, pod 

                                                 
14 Por. L. Ammann, Private and Public in Muslim Civilization, [w:] Islam in Public. 

Turkey, Iran, and Europe, red. N. Göle, L.  Ammann, Istanbul 2006. 



 

24 
 

wpływem wysokiego zagęszczenia populacji oraz względów ekonomicz-
nych, nie mogła już odtworzyć tradycyjnego podziału przestrzeni

15. 
W praktyce oznaczało to, że na terenie Miasta Umarłych powstał fe-

nomen tzw. przestrzeni trzeciej – przestrzeni hybrydalnej, łączącej w sobie 

zarówno cechy przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Cmentarze w kulturze 
muzułmańskiej należały do przestrzeni publicznej, po przekształceniu ich w 

osiedla mieszkaniowe przeistoczyły się w przestrzeń prywatną, w której po-
jawił się swoisty dysonans pomiędzy jej otwartością i oddzieleniem. 

Zdjęcie 6: Dzielnica biedoty kairskiej (fot. Daniel Płatek). 
 
W tej nowo powstałej przestrzeni hybrydalnej możemy zaobserwować 

pomieszczenia grobowcowe, przekształcone na podobieństwo zwyczajnych 
domów, w których nagrobki pełnią funkcję stołów lub półek. Często też 

można zaobserwować suszące się na nich pranie. Fenomen Miasta Umarłych 

stanowi w egipskiej stolicy temat wstydliwego tabu i traktowany jest jako 
marginalny. Jest on jednak ilustracją największych problemów współcze-
snego Kairu, jakim są: bieda, rozwarstwienie społeczne i ekstremalne prze-
ludnienie, którym towarzyszy przestępczość. Władze uważają cmentarną 

część miasta za jedną z najbardziej niebezpiecznych dzielnic. Mimo to, zda-
rza się, że do nekropolii przyjeżdżają autokary z odwiedzającymi ją turysta-
mi, co wzbudza mieszane uczucia nawet wśród jej mieszkańców. 

 
 

                                                 
15 Por. D. Płatek, Islam and the Public Sphere: Mediation Between Religion and the 

State in the Middle East, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, No. 

22, 2007, s. 75-86. 
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Władze państwowe starały się ukryć Miasto przed wzrokiem nieprzy-
zwyczajonych, do traktowania cmentarzy jako miejsca zamieszkania, Euro-
pejczyków. Wstyd przed ukazywaniem prawdziwej twarzy metropolii kom-
pensowany był skłonnością do promowania bogatych dzielnic i sztandaro-
wych symboli panującego reżimu: złoconych sfinksów na frontonach hiper-
marketów, pomników i tras turystycznych wiodących od centrum miasta do 
faraońskich piramid.  

Wizyta w Mieście Umarłych jest okazją do obserwacji jednej z naj-
biedniejszych dzielnic współczesnego miasta – megalopolis. Pozwoli ona na 
głębszą refleksję nad tymi obszarami i wyciągnięcie na światło dzienne wie-
lu „niewidocznych” wcześniej zjawisk i czynników kształtujących zarówno 

egipskie życie polityczne, jaki i – w mikroskali – życie codzienne mieszkań-

ców tej pełnej paradoksów nowoczesności metropolii. 
 
Abstract 

 
The Phenomenon of the City of the Dead in Cairo 

 
The City of the Dead in Cairo was originally the cemetery complex consist-
ing of several interconnected cemeteries. As a result of the nineteenth cen-
tury urbanization fever necropolis build in the sixth century completely 
changed its original character in the urban area of the capital of Egypt. The 
old burial place now full of living is home of Cairo's poor very often margi-
nalized from social life. The City of the Dead is a unique social and cultural 
phenomenon. It is also an excellent example of the emergence of the so-
called third space, which blur the distinction between private space of Mus-
lim house and the public space of the city. 
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