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Мечеті Єгипту  

Мечеть Ібн Тулуна (879 р.) - найбільш рання збережена без перебудов мечеть Каїра (рис. 

115.). Форма мечеті являє собою прямокутник 122 х 140 м. Молитовна зала, що замикає 

двір, складається з п'яти нефів. Із трьох інших сторін двір обрамлений в два ряда аркадами 

зі стрілчастими арками, що опираються на пілони. Над пілонами між великими арками 

прорізані мініатюрні арочки, що повторюють форму великих. Вони служать для 

конструктивного й зорового розвантаження пілона, полегшуючи архітектурний образ 

аркади. У залі мечеті є п'ять міхрабів, споруджених у різний час. Головний міхраб - 

напівкругла ніша з аркою на чотирьох візантійських колонах.  

Загальна висота будівлі з декоративним фризом - 13 м. Посередині брукованого двору 

розташований купольний павільйон з фонтаном. Мінарет мечеті повторює форму 

знаменитого мінарету Самарри - рідного міста Ібн Тулуна, намісника аббасидського 

халіфа в Єгипті. Він складається із трьох частин: нижньої квадратної в підставі, середньої 

– циліндричної й верхньої - восьмигранної з куполом. Наверх ведуть зовнішні сходи. 

Стіни й пілони мечеті - цегельні, а мінарет складений з тесаного каменю. Покрівля зали 

опирається на дерев'яні балки, виконані з пальмових стовбурів, що обшиті дошками 

Мечеть Ал Азхар у Каїрі 

З часів Фатимідів дійшли до нас великі культові будівлі. Серед них - мечеть Ал-Азхар 

(970-972) (рис. 116.). Будівля має величезний внутрішній двір, 

оточений аркадою, що, на відміну від мечеті Ібн Тулуна, опирається не на стовпи, а на 

стрункі круглі колони. Тимпани стрілчастих арок у колонному залі, як 

килимом, покриті різьбленим візерунком, що складається зі спіралевидно 

вигнутих стебел рослин, геометричних мотивів і пасків з написами. На відміну 

від ранніх мечетей колонна зала Ал-Азхар прорізає Т-подібний трансепт, що 

виділяє прохід до міхрабу, і неф, що примикає до східної стіни. Купол вінчає 

місце їх перетинання. 

Чотирьохайванний тип мечеті. Із другої половини XII по XV ст. архітектура й мистецтво 

середньовічного Єгипту пройшли новий етап свого розвитку. Це був період загострення 

класових протиріч, пов'язаний зі зміцненням військової системи феодального 

землеволодіння, але разом з тим і час політичної могутності Єгипту при Ейюбідах (1170-

1250), потім Мамлюках (1250-1517). 

У монументальному зодчестві Єгипту XIII—XV ст. можна знайти риси, 

близькі до архітектури Передньої Азії, Ірану й навіть Західної Європи. На зміну 

простому орнаментальному ритму аркад колонної мечеті прийшли більш 



складні архітектурні композиції з величними куполами, порталами й монолітами високих 

стін. Грандіозні за розмірами архітектурні форми, створені зодчими 

цього часу, несуть у собі емоційний зміст, що народжує відчуття величезної 

мощі й надприродних сил. Виник, так званий чотирьохайванний тип мечеті: з  

кожної сторони внутрішнього двору тут замість колонад піднімається високий 

стрілчастий айван - склепінна зала, відкрита з однієї сторони в двір. У основу 

цього типу монументальних будівель Близького Сходу лягли традиції іраносасанідського 

зодчества. 

Архітектура Іспанії 

У 711 р. арабо-берберські війська омейядських халіфів під проводом полководця Тарика 

ібн Зіяда через протоку, що одержала згодом назву Гибралтару(тобто гори Тарика), 

вторглись на Піренейський півострів з Північної Африки. 

Королівство вестготів, ослаблене внутрішніми чварами, було розгромлене. 

Араби захопили більшу частину країни, за винятком малодоступних гірських 

областей півночі. Іспанія стала провінцією Дамаського халіфату. 

Первісне панування арабів у Іспанії переживало складний період внутрішніх смут і 

боротьби племінних угрупувань. Розквіт країни пов'язаний із правлінням Абд ар-Рахмана 

I, що підкорив у 756 р. своїй владі майже всі мусульманські володіння в Іспанії і заснував 

незалежний від Багдадського халіфату 

Кордовський емірат. Кордовська держава, що представляла собою сильну феодальну 

державу, вступила в епоху свого розквіту. Іспанія стала однією з найбільш багатих країн 

Європи. Особливо розвилося сільське господарство; араби вводили нові, невідомі 

європейцям культури - рис, цукрову тростину, шовковицю й різні східні плодові дерева. 

Значний підйом переживали й гірничорудний промисел, металургія, виробництво дорогих 

шовкових і вовняних тканин. 

У X ст. арабська Іспанія перетворилася в культурний центр не тільки Сходу, а й Європи. в 

столицю халіфату Кордову, що одержала горду назву «житла наук», приїжджали вчитися з 

Франції, Німеччини, Англії. Серед численних навчальних закладів особливою 

популярністю користувався Кордовський університет, у якому поряд з Кораном і 

мусульманським богослов'ям вивчалися й світські науки. 

Кордовська мечеть.  

Найбільш чудовим досягненням арабського зодчества в Іспанії, що здобуло світову славу, 

є столична соборна мечеть (рис. 119,120.). Будівлю було закладено в Кордові в 785 р. і 

згодом неодноразово перебудовано й розширено. Під двір, де в фонтанів робили 

обмивання, відведена лише невелика частина величезної площі, зайнятої спорудженням 



(180x130 м). Мечеть представляє колосальну залу, в якій розташовано понад 600 колон, 

що утворюють 19 нефів. Колони, що несуть двох'ярусні аркади, які підтримують 

перекриття, рівномірними рядами заповнюють простір інтер'єра. На відміну від 

візантійської базиліки розташування колон у Кордовській мечеті не направляє 

рух людей, що моляться, до святилища, скоріше навпаки - відвідувач, увійшовши під 

склепіння мечеті, повинен зупинитися, щоб охопити поглядом ряди колон, що йдуть від 

нього в усі сторони. В архітектурі будівлі, таким чином, немає центральної осі, що 

відобразилось і на фасаді: стіна, що оточує мечеть,має однаково оформлені входи - 

портали. 

У молитовній залі мечеті застосоване особливе рішення внутрішнього 

простору. Останній, ділиться на величезну кількість осередків, кожен з яких 

створений однаковими конструктивними й архітектурними елементами: двома 

колонами з аркою між ними. Колонну залу Кордовської мечеті справедливо порівнюють з 

густим лісом. Дійсно, круглі тіла невисоких колон з різнобарвного мармуру, яшми, 

порфіру не мають баз, немов вирослі з підлоги. Вони схожі на стовбури дерев, від яких, 

наче переплетені між собою гілки, відходять у сторони підковоподібні й напівциркульні 

арки. Ліс колон губиться в темряві. В глибині мерехтить різьблення затінених стін. 

Простір здається величезним і породжує почуття нескінченності, викликає думки про 

неосяжність всесвіту. 

Розквіт Кордовьского халіфату, що тривав протягом століття, змінюється наприкінці X ст. 

економічним і політичним занепадом. Мусульманські володіння в Іспанії розпалися на 

безліч дрібних феодальних держав, що ворогували між собою, - еміратів. Країна, що 

досягла настільки високого економічного підйому, переживала кризу. Ослабленню 

халіфату сприяв наступ іспанцівхристиян, що йшов з півночі. В XI ст. боротьба за 

звільнення країни, так звана реконкіста, очолювана кастільськими королями, досягла 

свого вирішального етапу. Небезпека іспанського вторгнення спонукала арабських емірів 

звернутися за допомогою до сформованої в Північній Африці берберської держави 

Альморавидів (1061-1140). Війська Альморавидів, що висадилися в Іспанії зачаровані 

багатством країни, енергійно відбивши натиск європейських лицарів, підкорили собі 

володіння іспанських мусульман. 

Однак, незважаючи на розпад халіфату, що відкрив тривалу смугу воєн і міжусобиць, 

культура Магриба й мусульманської Іспанії, що пережила в недавньому минулому 

настільки високий підйом, продовжувала розвиватися. На заході арабського світу 

створюються видатні роботи з філософії, медицини, математики, хімії, природничих наук. 



У XII ст. жив великий філософ Ібн Рушд (Аверроес), вчення якого дуже вплинуло на 

розвиток філософської думки середньовічної Європи. 

Альгамбра.  

Чудовим прикладом пізньої арабської архітектури є Альгамбра - палац емірів у Гранаді. 

Палац на високому пагорбі над хаосом середньовічного міста сприймався як райський сад, 

щось уже неземне, потойбічне. В його композиції поєднується раціональність осьових 

побудов як ідея космічного порядку й атектонічність архітектурних форм, що несуть ідею 

хиткості буття. 

Ансамбль Альгамбри було вбудовано в стару цитадель Гранади, аналогічно з прийомами 

Градчан (Прага) й Вавеля (Краків). Ця цитадель відокремлюється від міста неширокою 

долиною ріки Дарро (рис. 122,123.). В зв'язку з цим замок Альгамбра, що вінчає пагорб, 

здається нависаючим над містом у вигляді грізної зубчастої твердині. Однак з зовнішньою 

суворістю фортеці контрастує чарівність самого палацу, що уявляє собою систему 

затишних двориків і залів. 

Основу композиції становлять двори Миртовий і Левиний. На їх осі нанизано зали: 

Посланників, Двох сестер, Суду (рис. 124.). Інша дрібноосередчаста структура 

підпорядкована цій чіткій системі осей. Однак ця твердість побудови компенсується 

добірністю архітектурної обробки. Дематеріалізація землі водним басейном, що 

відображає небо, в «Миртовому дворику», або тонкі стовпчики, що тримають арки 

«Левиного дворика», створюють метафору міражу, ведуть до деформацій традиційної 

архітектоніки. Хиткість матеріального світу стає аргументом невагомої «небесності» 

Альгамбри. 

Завдання зодчого Альгамбри полягали у використанні всіх доступних йому засобів для 

створення розкішних, вражаючих багатством інтер'єрів палацу, призначеного й для 

пишних прийомів і для інтимного життя східного володаря. 

Як і в Кордовській мечеті, художній образ Альгамбри багатогранний. Хоча кожен елемент 

архітектоніки й декоративного оздоблення створений на основі точного математичного 

розрахунку, в архітектурі палацу домінує ірраціональний декоративний початок, що наче 

придушує конструктивні основи. Двори Альгамбри заповнені колонами, що несуть 

напівциркульні й стрілчасті арки або підтримують сталактитові склепіння. Здається, що 

цей ліс колон не має регулярного планування, що колони розставлені довільно, іноді вони 

здвоєні, іноді з'єднані по три. 

В архітектуру Альгамбри органічно включені вода й зелень (рис. 125.). 

Холодна й чиста вода, що йде давніми підземними водопроводами, постачає 

весь палац, його басейни й фонтани. В палаці блискаючі струмені, що б'ють з 



фонтанів, пожвавлюють і доповнюють вертикальний ритм колон. Їх відбиття на 

дзеркальній поверхні водойм ще більше підсилює враження легкості й крихкості 

архітектурних форм. Але природа, що стає тут невід'ємною частиною будівлі,за вдалим 

висловом одного дослідника, «художньо втихомирена»: вода заповнює басейн правильної 

геометричної форми, падіння її струменів точно розраховане; дерева й кущі підрізані. 

Відомий контраст зі штучно скованою живою природою становлять склепіння й стіни 

палацу. Вони покриті величезною кількістю барвистих декоративних прикрас, що 

мерехтять у променях світла, проникаючого в приміщення палацу. Сталактити, немов 

гігантські стільники, спускаються зі склепінь; на стінах, арках і карнизах (у обробці яких 

застосовано різнобарвний мармур і камінь, розфарбований алебастр, мозаїки й люстрові 

керамічні облицювання) розгортаються, як килими, складні, віртуозно виконані арабески з 

багатокутних геометричних фігур. Кожен зал не схожий на інші, але в цілому, архітектура 

й декор палацу підпорядковані «ритму повторення» тих самих елементів з різним 

масштабом і щоразу в особливому поєднанні. Ця художня закономірність середньовічного 

арабського зодчества характерна й для Альгамбри, і для архітектури Кордови. Але 

архітектура Альгамбри позбавлена могутньої життєвої сили й чіткої логічності 

Кордовської мечеті - в ній панує відвернений, доведений до витонченості декоративний 

початок. Архітектура Альгамбри - високий твір мавританського мистецтва - разом з тим 

таїла в собі зародки ущербності й здрібніння художнього образу й не могла вже відкрити 

нові шляхи в рамках середньовічної художньої культури. 



 



 



 


