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Abstract: This article is concentrated on describing traditional towns in Morocco known as medinas. The pattern of
these towns is completely different from their European counterpart that is based on the gridiron system. The urban
planning of medinas, for example the location of a mosque and another elements in the settlement, is influenced by
historical aspects and religious associations. The French colonialists changed the urban geometry and urban design
of these traditional Arabian towns. New European towns were built next to the medinas for the purpose of making it
possible to live separately from the colonized people and to demonstrate the spaciousness of their living and working
quarters relative to the dens and inward-looking attributes of the medina. Unexpectedly, that policy preserved and
saved most of medinas to the last the era of independence. Unfortunately, due to influence of the colonial period and
especially after independence, the traditional system and its associated were gradually replaced by a new European
system. New model urban forms appeared and disrupted traditional building design and planning practices. What is
more, the social factor has underground profound changes in the re-shaping of its built form as a result of its aspiration
to a luxurious and modern life. Nowadays, it seem to be obviously that medinas have to be revitalizing and
modernizing, but strategies and solutions of repairing the traditional rule system must be carefully considered.
In this paper the knowledge of urban geometry of traditional Moroccan towns were analyzed. Particular attention was
paid to the functional-spatial pattern change in: Casablanca, Fez, Marrakech, Meknes, Rabat and Tangier. In this
article aerial photographs were used. After this largely based upon personal field survey intending to achieve a better
understanding of the design and peculiarities of medinas which was supplemented with photographic documentation.
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Wstêp

Miasto, bêd¹ce specyficznym systemem spo³ecznym okreœlaj¹cym sposób ¿ycia mieszkañców oraz
funkcjonowanie dzia³alnoœci miejskiej, wci¹¿ rodzi problemy z jednoznacznym jego zdefiniowaniem.
Z za³o¿enia pojêcie miasta jest uwarunkowane historycznie, przestrzennie oraz czasowo, bo jak zauwa¿a
Maik (1992), osiedla uznane za miasta w staro¿ytnoœci, zasiedlane przez ludnoœæ rolnicz¹, nie by³yby
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miastami wed³ug wspó³czesnych kryteriów. Wed³ug Dziewoñskiego (1956), miasto jest historycznie
ukszta³towanym typem osiedla, wyznaczonym istnieniem konkretnej spo³ecznoœci cz¹stkowej,
skoncentrowanym na pewnym obszarze, w odrêbnej organizacji, uznanej prawnie oraz wytwarzaj¹cej
w ramach swojej dzia³alnoœci zespó³ trwa³ych urz¹dzeñ materialnych o specyficznej fizjonomii, która
odzwierciedla odrêbny typ krajobrazu.

Z procesem powstania i ewolucji miast zwi¹zane jest pojêcie urbanizacji, którego najbardziej
znamiennym przejawem jest wzrost liczby ludnoœci miejskiej na skutek imigracji z obszarów wiejskich lub
ze s³abiej zaludnionych. Koncentracja ludnoœci na danym terenie zwykle prowadzi do wzrostu z³o¿onoœci
i skomplikowania struktury spo³ecznej, wynikaj¹cej ze zró¿nicowania etnicznego, religijnego
i kulturowego, co z kolei przyczynia siê do specjalizacji przestrzennej. Ta struktura przestrzenna obejmuje
równie¿ rozplanowanie miasta i jego fizjonomiê, w której znajduje siê zapis dawnych form organizacji
gospodarczej, kulturowej i spo³ecznej mieszkañców miasta. Uk³ad przestrzenny (plan miasta), który
tworz¹: ulice, place, drogi, parcele miejskie – dzia³ki budowlane i budynki, rozwija siê i zmienia wraz
z przemianami spo³eczno-ekonomicznymi, a analiza form rozplanowania miasta pozwala okreœliæ jego
genezê (Werwicki 1973).

Zró¿nicowanie strukturalno-funkcjonalne miast poszczególnych regionów œwiata jest uzale¿nione od
uwarunkowañ przyrodniczych oraz wynika z rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego i kulturowego,
a jego okreœlony typ jest œciœle zwi¹zany z poszczególnymi formami osadnictwa miejskiego. Rozwój
historycznych miast muzu³mañskich Maghrebu, obszaru obejmuj¹cego swym zasiêgiem Maroko, Algieriê
i Tunezjê, kszta³towa³ siê pod wyp³ywem wymienionych czynników, jednak specyficzna struktura
morfologiczno-przestrzenna tych oœrodków zosta³a zdeterminowana przez religiê. Rozwój miast
muzu³mañskich odbywa³ siê przy œcis³ym przestrzeganiu zasad islamu, w którym zawarta jest ideologia
okreœlaj¹ca zasady ¿ycia religijnego i spo³ecznego (Danecki 2003). Pierwsza spo³ecznoœæ muzu³mañska
(umma), która sta³a siê wzorem dla tworzenia oœrodków miejskich, zosta³a za³o¿ona przez Mahometa
w Medynie (medina – miasto) (Armstrong 2004). Szczególn¹ dzielnic¹ w muzu³mañskich miastach
Maroka jest medyna, której odpowiednikiem w miastach europejskich jest stare miasto. Wspó³czesna
fizjonomia medyny zosta³a zmodyfikowana poprzez adaptacjê odmiennych kulturowo wzorców
urbanistycznych oraz na skutek zmian bêd¹cych wymogiem dostosowania struktury miasta do nowych
funkcji. W konsekwencji zostaje zatracona tradycyjna dla miast islamskich forma urbanistyczna.

Celem opracowania1 by³o okreœlenie czynników warunkuj¹cych powstanie i rozwój miast
muzu³mañskich w Maroku od momentu ekspansji arabskiej a¿ do czasów wspó³czesnych. Badaniem
objêto szeœæ miast: Casablankê, Fez, Marrakesz, Meknes, Rabat i Tanger. Zainteresowania badawcze
skupiono na analizie zró¿nicowania struktury przestrzennej wybranych oœrodków miejskich,
uwzglêdniaj¹c zw³aszcza ich morfologiê oraz pe³nione przez nie funkcje. Ponadto, zwrócono uwagê na
problem trwa³oœci struktury miast muzu³mañskich w zwi¹zku z przeprowadzan¹ odnow¹ historycznych
za³o¿eñ urbanistycznych. W pracy wykorzystano teledetekcyjne metody badawcze, inwentaryzacjê
terenow¹ oraz materia³y Ÿród³owe.
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1 Podjêty w pracy problem nawi¹zuje do pojawiaj¹cych siê w literaturze przedmiotu zagadnieñ dotycz¹cych rozwoju urbanizacji
w tradycyjnych krajach islamskich (Al-Hathloul, Edadan 1995, Akbar 1989, Bianca 2000, Bouchair, Dupagne 2003, Chorbachi 1989,
Hakim 1982, 1991, 1994, Mortada 2003, Serageldin et al. 2001, Saleh 2001, 2002). Natomiast w odniesieniu do krajów Maghrebu
zagadnienie to by³o szeroko dyskutowane na konferencji The living Medina: the walled Arab city in architecture literature and history,
która odby³a siê w 1996 r. w Tangerze.



Czynniki determinuj¹ce powstanie i rozwój oœrodków miejskich w Maroku

od czasów ekspansji islamskiej

Analiza struktury sieci miejskiej Maroka wykaza³a, ¿e na przestrzeni wieków zawsze istnia³a niewielka
liczba du¿ych oœrodków miejskich, tj. Fez, Marrakesz, Meknes, Rabat, Tanger i Casablanka,
rozproszonych na znacznym obszarze, natomiast ma³e miejscowoœci nale¿a³y do rzadkoœci. S³abo
rozwiniêta sieæ miejska by³a przyczyn¹ przeludnienia wielu oœrodków metropolitarnych.

Wp³yw na ukszta³towanie siê takiej sieci osadniczej mia³y warunki przyrodnicze: rzeŸba terenu oraz
klimat, przy czym oba te czynniki nie sprzyja³y rozwojowi osadnictwa. Pasma górskie zajmuj¹ce 1/3
powierzchni Maroka dziel¹ kraj na dwie strefy ró¿ni¹ce siê warunkami klimatycznymi.
Po³udniowo-wschodnie rejony s¹ zdominowane przez pó³pustynie i pustynie, poniewa¿ nie docieraj¹ tutaj
wilgotne masy powietrza, zaœ obszary górskie s¹ s³abo zaludnione. Jedynie nizinne tereny
pó³nocno-zachodniego Maroka ze sprzyjaj¹cym klimatem s¹ gêsto zaludnione, uwa¿ane za najbardziej
zurbanizowany obszar kraju. Czynniki spo³eczno-ekonomiczne, tj. handel, rzemios³o i przemys³, sta³y siê
silnym bodŸcem stymuluj¹cym rozwój miast dopiero od czasów ekspansji arabskiej rozpoczêtej pod
koniec VII w. Istotn¹ rolê w kszta³towaniu siê struktury funkcjonalno-przestrzennej odegra³y zasady
wi¹¿¹ce siê z wprowadzeniem nowej religii (islamem) oraz prawem muzu³mañskim. Ponadto du¿e zas³ugi
w zakresie rozwoju oœrodków miejskich wnios³y kolejne dynastie rz¹dz¹ce krajem, poniewa¿ powstanie
miast wi¹za³o siê z za³o¿eniem nowej siedziby w³adzy. W Maroku tê tradycjê zapocz¹tkowali Idrysydzi,
zak³adaj¹c Fez, Almorawidzi, lokuj¹c Marrakesz, a œwietnoœæ temu miastu dwukrotnie w póŸniejszych
okresach przywrócili Almohadzi i Saadyci. Natomiast Merynidzi za³o¿yli Nowy Fez, zaœ Alawici ws³awili siê
rozbudow¹ Meknesu.

Ukszta³towanie terenu w znacz¹cy sposób wp³ynê³o na zró¿nicowanie przestrzenne lokalnych
i regionalnych oœrodków handlowych. W przesz³oœci pasma Atlasu Wysokiego utrudnia³y rozwój
komunikacji miêdzymiastowej, dziêki czemu zosta³a zintensyfikowana wymiana lokalna oraz
wewn¹trzregionalna. Spowodowa³o to izolacjê najwa¿niejszych miast, jak równie¿ przyczyni³o siê do
podzia³u Maroka na dwie strefy wp³ywów: pó³nocn¹ z dominuj¹cym Fezem oraz po³udniow¹, gdzie
handel zosta³ skupiony w Marrakeszu. Ten podzia³ Maroka odzwierciedla³ te¿ ró¿nice w poziomie
rozwoju urbanizacyjnego. Podczas gdy pó³nocna czêœæ kraju by³a s³abo zurbanizowana (dominowa³
tu wielki oœrodek miejski Fezu, a pozosta³e miasta, w tym równie¿ Meknes, mia³y tylko lokalne
znaczenie), po³udniowe Maroko rozwija³o siê bardzo dynamicznie. Wp³yw na to mia³y wówczas
górnictwo oraz handel. Migracja ludnoœci do oœrodków górniczo-hutniczych wi¹za³a siê
z powstawaniem wokó³ nich osiedli mieszkaniowych. Natomiast bliskoœæ Sudanu, z którym Maroko
utrzymywa³o o¿ywione kontakty handlowe, by³a przyczyn¹ zak³adania miast le¿¹cych na szlakach
handlowych. W po³owie XIX w. ze wzglêdu na o¿ywienie morskich kontaktów handlowych wzros³o
znaczenie Tangeru i Casablanki, które odpowiednio by³y centrami wymiany handlowej dla Maroka
pó³nocnego oraz ca³ego wybrze¿a atlantyckiego. Rozwój miast nadmorskich spowodowa³ upadek
tych znajduj¹cych siê w g³êbi kraju, które straci³y znaczenie ze wzglêdu na os³abienie l¹dowej
wymiany towarowej z Afryk¹ Saharyjsk¹. Skutkiem tego by³a masowa emigracja ¯ydów z po³udnia
Maroka do rozwijaj¹cych siê miast portowych lub za granicê. Przyczyni³a siê ona do zubo¿enia
i wyludnienia wielu oœrodków (m.in. Marrakeszu) po³o¿onych przy szlakach komunikacyjnych
prowadz¹cych ku Saharze.

Ponadto uk³ad urbanistyczny miast marokañskich oraz ich elementy architektoniczne s¹ konsekwencj¹
zró¿nicowania kulturowego dwóch g³ównych grup etnicznych Maroka. Oœrodki miejskie zlokalizowane na
równinno-wy¿ynnych obszarach zamieszkuj¹ Arabowie, z których obecnoœci¹ wi¹¿¹ siê miasta
muzu³mañskie. Natomiast prowadzone w górzystej czêœci kraju walki plemienne pomiêdzy ludami
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berberyjskimi w istotny sposób zawa¿y³y na architekturze, poniewa¿ powstaj¹ce tu ksary i kazby2 mia³y
charakter obronny. Obecnie najwiêksza liczba ksarów i kazb wystêpuj¹ca w dolinach Dra, Dades oraz Ziz
s³u¿y wy³¹cznie celom mieszkaniowym. Budowane z nietrwa³ego materia³u, jakim jest glina, sprawdzaj¹
siê jedynie w suchym klimacie, lecz i tu niszczone przez deszcz, ulegaj¹ degradacji w ci¹gu zaledwie
kilkadziesi¹t lat (fot. 1).

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast muzu³mañskich w Maroku – rozwój

historyczny

Miasta muzu³mañskie pojawiaj¹ce w Maroku od VII w. wyró¿nia specyficzna struktura
funkcjonalno-przestrzenna, tworzona zgodnie z przepisami prawno-religijnymi. Elementami
morfologicznymi stanowi¹cymi centrum œredniowiecznego miasta muzu³mañskiego by³y: meczet,
madrasy, suki i karawanseraje. Pozosta³oœci¹ tego dawnego uk³adu przestrzennego w niektórych
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Fot. 1. Opuszczony i zaniedbany ksar w dolinie rzeki Dades
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 1. An abandoned and run-down ksar in the Dades river walleye
Source: Taken by the author.

2 Ksary to ufortyfikowane wioski-miasta, sk³adaj¹ce siê z centralnego placu, spichlerza, studni, meczetu oraz uliczek i domów,
otoczonych wysokimi murami z wie¿ami stra¿niczymi. Ksar zamieszkany jest przez ca³e spo³ecznoœci, w przeciwieñstwie do kazby,
obronnej warowni, w której mieszkaj¹ pojedyncze rodziny (Mazel 1975).



wspó³czesnych miastach marokañskich jest medyna. W jej strukturze morfologicznej uwagê zwraca
nieregularny uk³ad w¹skich i krêtych ulic, po których poruszaj¹ siê jedynie ludzie i juczne zwierzêta. Ulice
zabudowane s¹ po obu stronach wysokimi, stoj¹cymi ciasno jeden obok drugiego budynkami (riad),
których œciany maj¹ bardzo ma³e okna (fot. 2) lub s¹ ich zupe³nie pozbawione (fot. 3). Ma to zapewniæ
prywatnoœæ ich mieszkañcom, bardzo cenion¹ w spo³eczeñstwie muzu³mañskim, gdzie domy prywatne
odwracaj¹ siê od ulicy i otwieraj¹ ku swojemu centrum, jakim jest dziedziniec3 (Kelm 2000). Natomiast
wyjaœnieniem zwartego charakteru zabudowy mia³y byæ s³owa Mahometa: „Wierny dla wiernego jest tym,
czym podtrzymuj¹ce siê nawzajem czêœci budynku” (Vernoit 2001). Ponadto taki uk³ad zabudowy i ulic ma
równie¿ znaczenie praktyczne, poniewa¿ w gor¹cym i suchym klimacie pozwala na stworzenie
korzystnego mikroklimatu. Zwyczaj zabrania równie¿ stawiania budynków wy¿szych ni¿ meczet i z tego
wzglêdu w historycznej czêœci miast muzu³mañskich wystêpuj¹ niewysokie, dwu- lub trzypiêtrowe
kamienice.

Przeciwwag¹ dla tej zwartej zabudowy jest otwarta przestrzeñ publiczna wokó³ g³ównego meczetu.
Meczet (masd¿id – miejsce bicia pok³onów) (fot. 4), najwa¿niejszy element struktury morfologicznej miast
muzu³mañskich, by³ w przesz³oœci centrum przestrzeni publicznej i sakralnej ca³ego miasta oraz
symbolem jednoœci spo³ecznoœci muzu³mañskiej. Jako punkt gromadzenia siê ca³ej ludnoœci odgrywa³
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Fot. 2. Rabat, w¹ska ulica na terenie kazby al-Udaja
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 2. Rabat, a narrow street in al-Udaj fortress
Source: Taken by the author.

Fot. 3. Fez, ulica w strefie mieszkaniowej mediny
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 3. Fez, a street in a living area of medina
Source: Taken by the author.

3 Przestrzeñ budowli marokañskich, zarówno sakralnych (meczety, medresy, zawije), jak i œwieckich (pa³ace su³tañskie, domy
prywatne, fonduki), mia³a œciœle okreœlony uk³ad. Elementem centralnym by³ dziedziniec (sahn) z fontann¹ poœrodku, wokó³ którego
znajdowa³y siê pomieszczenia. Wyj¹tkiem od tej zasady by³y ³aŸnie i bazary, które ze wzglêdu na pe³nione funkcje mia³y odmienny
uk³ad wnêtrz.



tak¹ rolê jak europejski rynek, z t¹ wa¿n¹ ró¿nic¹,
¿e mieszkañcy przychodzili tu nie z nakazu w³adz
politycznych czy miejskich, lecz na wezwanie
w³adz religijnych. Meczetowi zwykle towarzyszy
madrasa (madrasat – szko³a koraniczna) (fot. 5).
Najwiêksza ich liczba zosta³a ufundowana przez
Merynidów, a faworyzowany pod tym wzglêdem
by³ Fez.

Integraln¹ czêœci¹ muzu³mañskiego za³o¿enia
miejskiego zawsze by³ suk (bazar). Liczne sklepy
i stragany po³¹czone s¹ ze sob¹ uliczkami
u³atwiaj¹cymi kupuj¹cym dostêp do wszystkich
jego czêœci, co jest istotne, gdy¿ ka¿da ulica
specjalizuje siê w handlu towarami okreœlonego
asortymentu. Ulice czêsto zakryte s¹ dachami
chroni¹cymi latem przed upa³em, zim¹ zaœ przed
deszczem (fot. 6). Suk spe³nia³ nie tylko funkcjê
handlow¹, ale by³ równie¿ miejscem spotkañ
towarzyskich, tak wa¿nych w spo³ecznoœci
muzu³mañskiej. Jak zaznacza Chaudhuri (2001),
cech¹ wyró¿niaj¹c¹ muzu³mañskie bazary jest ich
oddzielenie od osiedli mieszkalnych murami,
które zapewniaj¹ mieszkañcom wysoko tu
cenion¹ intymnoœæ.
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Fot. 4. Marrakesz, meczet D¿ami el Kutabijjin
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 4. Marrakech, D¿ami el Kutabijjin mosque
Source: Taken by the author.

Fot. 5. Fez, dziedziniec madrasy Bu Inanijja
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 5. Fez, an yard of Bu Inanijja madrasa
Source: Taken by the author.



Œredniowieczne miasta muzu³mañskie posiada³y wyraŸnie zaznaczaj¹ce siê w przestrzeni strefy
spo³eczno-zawodowe uk³adaj¹ce siê koncentrycznie w stosunku do meczetu jako punktu centralnego.
Przy rozmieszczeniu poszczególnych dzielnic rzemieœlniczych przestrzegano zasady, zgodnie z któr¹
„zak³ady nieczyste” by³y lokowane w najbardziej zewnêtrznej strefie miasta. W zwi¹zku z tym do strefy
centralnej przylega³y dzielnice rzemieœlnicze „czystych zawodów”. Obok meczetu wyznaczono miejsce
dla wytwórców œwiec oraz kadzide³, zaraz za nimi rozlokowanie byli z³otnicy, wytwórcy przedmiotów ze
srebra i tkacze jedwabiu (Ja³owiecki, Szczepañski 2002). Kolejne obszary zajmowali m.in.: stolarze,
kowale, metalowcy, farbiarze, garbarze, garncarze, reprezentuj¹cy „zawody nieczyste” (ryc. 1).

Kryterium spo³ecznej segregacji przestrzeni opiera³o siê m.in. na przynale¿noœci religijnej, w wyniku
czego dyskryminowani ¯ydzi i chrzeœcijanie zmuszeni byli zamieszkaæ w oddzielnych dzielnicach, tzw.
gettach wyznaniowych. Jednak atmosfera nietolerancji pojawi³a siê dopiero na pewnym etapie rozwoju
miast muzu³mañskich, za czasów panowania berberyjskiej dynastii Almorawidów (Dziubiñski 1983).
W miastach zak³adano mellah4, getto ¿ydowskie, a obie gminy wyznaniowe, muzu³mañska i ¿ydowska,
by³y od siebie œciœle odseparowane murem. Warto jednak podkreœliæ, ¿e ze wzglêdu na to, i¿ ¯ydzi
odgrywali istotn¹ rolê w rozwoju handlu i rzemios³a, getta ¿ydowskie zawsze by³y usytuowane
w s¹siedztwie kompleksu pa³acowego (meszwar).
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Fot. 6. Fez, targowisko
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 6. Fez, the market place
Source: Taken by the author.

Ryc. 1. Struktura przestrzenna medyny
Objaœnienia: 1 – meczet, 2 – madrasa, 3 – targowisko, 4 – zajazd, 5
– kompleks pa³acowy, 6 – mellah, 7 – dzielnica willowa oraz strefa
„zawodów czystych”, 8 – œredniozamo¿na strefa mieszkaniowa
oraz strefa „zawodów brudnych”, 9 – dzielnica nêdzy
Źród³o: Opracowania w³asne.
Fig. 1. A space pattern of a medina
Explanation: 1 – mosque, 2 – madrasa, 3 – market place, 4 – inn,
5 – palace complex, 6 – mellah, 7 – residential area and pure
profession area, 8 – middle living standard area and dirty
profession area, 9 – sub-standard housing
Source: Prepared by the author.

4 mellah – w jêzyku arabskim oznacza sól, a s³owo to nawi¹zuje do zwyczaju suszenia i solenia g³ów œciêtych buntowników, przed
przybiciem ich u bram miasta, czym tradycyjnie trudnili siê ¯ydzi.



Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast muzu³mañskich w Maroku – stan

obecny

Historyczne miasta muzu³mañskie przetrwa³y do pocz¹tku XX w. w praktycznie niezmienionej postaci.
Dopiero w dobie protektoratu francuskiego osiedlanie siê Europejczyków wymaga³o rozbudowy
istniej¹cych miast. Dynamiczna transformacja zwi¹zana by³a z dwoma równolegle przebiegaj¹cymi
procesami:

1. przebudow¹ medyny w zakresie przekszta³cenia jej struktury morfologiczno-przestrzennej,
2. rozwojem przestrzennym miast, co wi¹za³o siê z ekspansj¹ w dotychczasowej strefie peryferyjnej.
Bior¹c pod uwagê stopieñ zachowania struktury fizjonomicznej medyny i jej znaczenia w strukturze

funkcjonalno-przestrzennej wspó³czesnych miast marokañskich, omówione w pracy aglomeracje mo¿na
podzieliæ na dwie kategorie: miasta typu muzu³mañskiego oraz miasta typu europejskiego (tab. 1).

Koniecznoœæ przekszta³cenia medyn by³a podyktowana dostosowaniem istniej¹cej struktury
urbanistycznej do nowych standardów mieszkaniowych oraz komunikacyjnych. Jednak faktyczn¹
przyczyn¹ degradacji tych historycznych centrów miast muzu³mañskich by³y zaniedbania ze strony w³adz
Protektoratu w zakresie racjonalnego rozwoju urbanistycznego. Dynamiczny rozwój funkcji
mieszkaniowej w Rabacie i Casablance nieodwracalnie zniszczy³ dotychczasowy charakter miasta
muzu³mañskiego. Natomiast w dobrym stanie zachowa³y siê medyny w Fezie i Marrakeszu5. Przetrwanie
tych dzielnic muzu³mañskich by³o konsekwencj¹ wprowadzonego nakazu tworzenia strefy buforowej
miêdzy murami obronnymi miast muzu³mañskich a powstaj¹cymi dzielnicami europejskimi. Izolacja
medyny od dzielnicy europejskiej wi¹za³a siê z ró¿nicami obyczajowymi i kulturowymi ich mieszkañców.
Dopiero póŸniej dostrze¿ono potrzebê zachowania medyn ze wzglêdu na ich walory estetyczne
i historyczne oraz mo¿liwoœæ wykorzystania ich dla celów turystycznych. Zdarza³y siê jednak przypadki,
kiedy nowe budownictwo europejskie by³o œwiadomie wkomponowywane w istniej¹cy uk³ad miast. Mia³o
to miejsce m.in. w Rabacie, gdzie zbudowane przez Francuzów centrum by³o dawniej pastwiskiem miêdzy
medyn¹ a meszwarem. W tym poligenetycznym uk³adzie przestrzennym mamy do czynienia ze
zharmonizowanym wspó³wystêpowaniem dzielnic historycznych i nowoczesnych.

Na przedmieœciach powsta³y zamieszka³e przez Europejczyków rozleg³e dzielnice mieszkaniowe Villes

Nouvelles, które praktycznie funkcjonowa³y jako odrêbne miasta. Równie¿ na peryferiach tworzy³y siê
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Tabela 1. Porównanie cech miast
Table 1. The comparing of towns characteristics

Cechy miasta typu muzu³mañskiego Cechy miasta typu europejskiego

zachowany lub w niewielkim stopniu zmodyfikowany
pierwotny uk³ad morfologiczny medyny

zatracony pierwotny uk³ad morfologiczny medyny

istotna rola medyny w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej wspó³czesnego miasta

niewielkie znaczenie medyny w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej wspó³czesnego miasta

przyk³ady miast: Fez, Marrakesz, Meknes i Rabat przyk³ady miast: Casablanka i Tanger

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Source: Prepared by the author.

5 Œredniowieczn¹ czêœæ Marrakeszu od wspó³czesnego miasta oddzielaj¹ almorawidzkie mury, natomiast wielkopowierzchniow¹
medynê tworz¹ dwie dzielnice, dla których granice wyznacza plac D¿emaa el-Fna. Na pó³noc od tego placu skupiaj¹ siê suki,
z których ka¿dy specjalizuje siê w innej bran¿y. Na ty³ach bazarów znajduj¹ siê dzielnice mieszkalne z meczetami i madrasami.
Natomiast w po³udniowej czêœci medyny znajduje siê kompleks pa³aców królewskich z kazb¹ i towarzysz¹cy im mellah.
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Fot. 7. Marrakesz, fragment medyny
Źród³o: Google Earth
Phot. 7. Marrakech, a part of traditional medina
Source: Google Earth

Fot. 8. Marrakesz, fragment nowoczesnego miasta
Źród³o: Google Earth
Phot. 8. Marrakech, a part of modern section
Source: Google Earth

Fot. 9. Fez, widok ogólny medyny
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 9. Fez, a general view of medina
Source: Taken by the author.



dzielnice nêdzy bidonvilles, zamieszkane przez migrantów nie mog¹cych znaleŸæ pracy w miastach.
Wdra¿ane w tej czêœci miasta projekty urbanistyczne opiera³y siê na prostok¹tnym
i promienisto-koncentrycznym uk³adzie dzielnic, placów, ulic i g³ównych arterii komunikacyjnych. Takie
rozwi¹zanie pozwala³o na oddzielenie od siebie funkcji mieszkaniowej, przemys³owej i komunikacyjnej, co
by³o niemo¿liwe w tradycyjnym uk³adzie medyny. Ró¿nice w strukturze fizjonomicznej miasta pomiêdzy
czêœci¹ historyczn¹ i wspó³czesn¹ prezentuj¹ zamieszczone poni¿ej fotografie 7 i 8, przedstawiaj¹ce
fragmenty miasta Marrakesz. W¹skie ulice i zwarta zabudowa mieszkaniowa na obszarze medyny (fot. 7)
wyraŸnie kontrastuj¹ z szerokimi ulicami i odmiennym uk³adem arterii komunikacyjnych, jak równie¿
luŸnym charakterem zabudowy domów jednorodzinnych w dzielnicy europejskiej (fot. 8).

Odrêbnym zagadnieniem jest istnienie i funkcjonowanie medyn w przysz³oœci, a jako przyk³ad mo¿e tu
pos³u¿yæ ocena aktualnego stanu medyny fezkiej (fot. 9). G³ówne problemy, jakie pojawiaj¹ siê w tej
dzielnicy, wi¹¿¹ siê z niskim standardem ¿ycia mieszkañców, a w szczególnoœci dotycz¹:
• przeludnienia zwi¹zanego ze sta³ym dop³ywem migrantów poszukuj¹cych pracy,
• niszczenia zabudowy z powodu parcelizacji domów ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ liczbê ludnoœci oraz

naruszania konstrukcji budynków na skutek ha³asu i wibracji wywo³anymi prac¹ maszyn i urz¹dzeñ
zak³adów rzemieœlniczych,

• niewydolnoœci systemu infrastruktury przesy³owej, zw³aszcza niemodernizowanego
osiemnastowiecznego systemu wodno-kanalizacyjnego,
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Fot. 10. Fez, widok na farbiarniê
Źród³o: Zbiory w³asne autorki.
Phot. 10. Fez, a view of a works dye
Source: Taken by the author.



• stosowania w zak³adach rzemieœlniczych tradycyjnych metod produkcji (fot. 10), bêd¹cych Ÿród³em
degradacji œrodowiska przyrodniczego, zw³aszcza wody i powietrza.

Podsumowanie

Przez stulecia medyny by³y wa¿nymi centrami politycznymi i kulturowymi Maroka. Ranga tych oœrodków
muzu³mañskich utraci³a znaczenie stosunkowo niedawno, bo z pocz¹tkiem XX w. Niedostrzeganie
walorów architektonicznych oraz funkcjonalnych doprowadzi³o do ich systematycznej degradacji. Ponadto
nowe rozwi¹zania urbanistyczne szybko zosta³y zaadaptowane przez Marokañczyków, wypieraj¹c tym
samym tradycyjne budownictwo muzu³mañskie. W zwi¹zku z powy¿szym odnowa medyn jest konieczna,
jednak przed podjêciem dzia³añ zmierzaj¹cych do ich modernizacji nale¿y uwzglêdniæ ograniczenia
demograficzne i gospodarcze, poniewa¿ niew³aœciwie przeprowadzona rewitalizacja mo¿e przyczyniæ siê
do naruszenia b¹dŸ rozpadu struktury medyny.
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