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ABSTRACT: The vast majority of the works concerning the image of the Islamic peoples 
in pre-partition Poland is based predominantly, or even exclusively, on the image of 
the Ottoman Turks.
The following paper concerns the image of Arabs/Saracens in two 18th-century printed 
Polish geographical compendiums: Nowe Ateny (New Athens) by Benedykt Chmielowski, 
and wiat we wszystkich swoich cz ciach… (The World in All Its Parts…) by W ady-
s aw Aleksander ubie ski. Both these works contain some information on the Arabs/
Saracens, both Medieval (7th–15th century) and Early Modern (16th–18th century).
The Arabs are known to the authors not only as the ‘inventors’ of Islam, opponents 
of the crusaders, or nomadic brigands of the Near East, but also as poets, scientists 
and philosophers.

KEYWORDS: the image of Arabs, Polish printed books, the history of the Oriental stu-
dies in Poland

Zagadnienie obrazu wiata islamu w nowo ytnej Polsce nie doczeka o si  jak dot d 
kompleksowego opracowania. Cho  wiele napisano na temat obrazu islamu jako reli-
gii1, niewielu uczonych zaj o si  wyobra eniem, jakie mieszka cy Rzeczypospolitej 
mieli o wyznawcach islamu innych ni  geograficznie (i geopolitycznie) bliscy im Turcy 
i Tatarzy2. Szczególnie ma o napisano o postrzeganiu przez naszych przodków ludno ci 
arabskoj zycznej.

Podobnie, mimo prób rewidowania warto ci Nowych Aten3 Benedykta Chmielow-
skiego4, nie próbowano dotychczas spojrze  na Chmielowskiego jako na popularyzatora 
geografii czy orientalistyki. Dzieje si  tak pomimo, i  tre ci geograficzne (sensu largo), 
stanowi  znacznie wi ksz  cz  Nowych Aten, ni  rozdzia y o magii i si ach nieczy-
stych, tak cz sto przywo ywane przez krytyków Chmielowskiego jako dowód na znikom  
warto  jego dzie a, czy wr cz na upadek ycia umys owego w Polsce doby saskiej5.

1 Jerzy Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamiczna XVI, XVII i XVIII w., Akademia 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1974.

2 Piotr Tafi owski, Imago Turci. Studium z dziejów komunikacji spo ecznej w dawnej Polsce 

(1453–1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2013.
3 Pe ny tytu  utworu jest bardzo d ugi, ale zasadnicza jego cz  brzmi nast puj co: Nowe Ateny 

albo akademiia wszelkiej sciencyi pe na, na ró ne tytu y jak na classes podzielona, m drym dla 

memoryja u, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melankolikom dla rozrywki erygowana…
4 Por. Halina Rybicka-Nowacka, Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, j zyk, 

PWN, Warszawa 1974; Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny traktat Dubitantius, oprac. Jerzy Kroczak, 
Oficyna Wydawnicza ATUT, Bibliotheca Curiosa 3, Wroc aw 2009. 

5 Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572–1795, PWN, Warszawa 2008, s. 491.
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Zaj cie si  Nowymi Atenami jako kompendium geograficznym wymaga uwzgl dnienia 
w dalszych rozwa aniach innego pó nobarokowego dzie a po wi conego geografii – 

wiata we wszystkich swych cz ciach wi kszych i mniejszych…6 W adys awa Aleksandra 
ubie skiego, przysz ego prymasa i ostatniego interreksa Rzeczypospolitej. Chmielowski, 

bowiem, nie przyznaj c si  do tego, korzysta  z kompendium ubie skiego7, w czwartym 
tomie przepisuj c ze  ca e zdania8.

Oba dzie a, zw aszcza za  partie dotycz ce ludno ci arabskoj zycznej, maj  charakter 
kompilatorski; autorzy nigdy na Bliskim Wschodzie nie byli, ani nie znali j zyków orien-
talnych. ród a wiedzy obydwu autorów mo na ledzi  zarówno dzi ki zamieszczonym 
przez nich bibliografiom, jak i znajduj cym si  w samym tek cie odniesieniom do wyko-
rzystywanych dzie  (cho  tych ostatnich nierównie wi cej znale  mo na u Chmielowskie-
go). Chmielowski przypuszczalnie czyta  jedynie po polsku i acinie, natomiast ubie ski 
z pewno ci  zna  równie  francuski i w oski.

Pomi dzy omawianymi w niniejszym artykule ród ami wyst puje kilka znacz cych 
ró nic. wiat… stanowi kompendium geograficzne, czy te  geograficzno-historyczne, opubli-
kowane od razu w ca o ci, natomiast Nowe Ateny pretenduj  do bycia kompendium wiedzy 
jako takiej (cho  przede wszystkim wiedzy, wedle dzisiejszej terminologii, humanistycznej). 
Ponadto na Nowe Ateny sk adaj  si  cztery tomy, z których pierwszy zosta  oddany do 
druku w roku 17459, ostatni za  w 1754. Co wi cej, tomy trzeci i czwarty maj  charakter 
suplementów do dwóch pierwszych, które pierwotnie pomy lane by y jako ca o 10.

Taki uk ad sprawia, e tematy, o których ubie ski pisze w jednym miejscu, w Nowych 

Atenach pojawiaj  si  kilkukrotnie, cz sto omawiane na podstawie relacji ró nych autorów, 
co czyni tekst Chmielowskiego mniej spójnym, cho  znacznie bogatszym w – nieupo-
rz dkowane co prawda – informacje.

POJ CIA „ARABA”, „SARACENA” I „MAURA” W OMAWIANYCH RÓD ACH. 
ARABOWIE STARO YTNI

Na samym pocz tku niniejszych rozwa a  nale y zaznaczy , e tak Chmielowski jak 
i ubie ski okre laj  mianem „Arabów” przede wszystkim (cho  nie tylko) wspó czesnych 
sobie mieszka ców Pó wyspu Arabskiego, zw aszcza za  koczowniczych beduinów11. Nie 

 6 W adys aw Aleksander ubie ski, oryginalny zapis tytu u: Swiat we wszystkich swoich cz sciach 

wi kszych y mnieyszych, to iest: w Europie, Azyi, Affryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, 

xi stwach, prowincyach, wyspach y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryslony 

(...), Wroc aw 1740. Dalej w skrócie wiat…
 7 Jest to dla Chmielowskiego bardzo nietypowe – zazwyczaj wymienia ród a, z których korzy-

sta . Nie uda o mi si , jak dot d, ustali , dlaczego W.A. ubie skiego wiat… nie zosta  nigdzie 
wymieniony.

 8 Np. charakterystyka Persów: por. Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey 

scyencyi pe na, (…), cz  trzecia albo suplement (…), Lwów 1754 (dalej w skrócie Nowe Ateny III), 
s. 520; W.A. ubie ski, op. cit., s. 581.

 9 Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pe na, (…), Lwów 
1745 (dalej Nowe Ateny I).

10 wiadczy o tym errata, zamieszczona pod koniec tomu II, jak równie  czas, jaki up yn  pomi -
dzy pierwszym wydaniem drugiego a trzeciego tomu; por. Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo 

Akademia wszelkiey scyencyi pe na, (…) cz  wtóra, Lwów 1746 (dalej: Nowe Ateny II), s. 762–764.
11 Podobn  nomenklatur  stosuje te  Miko aj Krzysztof Radziwi  „Sierotka”, por. Miko aja 

Krzysztofa Radziwi a peregrynacja do Ziemi wi tej (1582–1584), Wydawnictwo PAU, Kraków 
1925 (dalej utwór oznaczony skrótem: Peregrynacja), s. 74.
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oznacza to jednak, e pisarze ci nie s  wiadomi, i  j zykiem arabskim pos uguj  si  
równie  ludzie mieszkaj cy poza Pó wyspem Arabskim, obaj autorzy wiedz , e j zyk 
ten dotar  na zachodzie a  do Hiszpanii12, Chmielowski nie ma za  w tpliwo ci, co do 
tego, e pos uguj  si  nim mieszka cy ca ego wiata islamu13.

W Nowych Atenach, w rozdziale po wi conym ró nym, g ównie staro ytnym, ludom 
istnieje te  wzmianka o Arabes, którzy „dwie obserwowali lata, dwie zimy, cztery solistitia. 
Mi dzy krewnymi u nich communis Uxor [wspólna ma onka; M.P.B.]. Pod czas weso ey 
chwili nad 12. kieliszków, lub kubków pi  wi cey niegodzi o si  u Arabów. Strza y iadem 
napawai , aby by y miertelne. Na swoich nieprzyjació  oby cia kamienie rzucali, mogi y 
niby miertelney im ycz c. Inaczey si  zwali Thurilegi, e thus legunt, alias kadzid o 
zbieraj , tam si  rodz ce Panchaei &c14”. Owi „anchaei” to wzmiankowani przez Diodora 
Sycylijskiego mieszka cy kadzid ono nej wyspy Panchei15, przypuszczalnie bajecznej, 
cho  niewykluczone, e chodzi o o jaki  rzeczywisty l d (Bahrajn? Sokotr ?). Chmielow-
ski uto samia te  Arabów, po rednio, z ludami biblijnymi – Amalekitami i Madianitami, 
na co wskazuje stwierdzenie, e „Arabski i zyk, w Arabii Troiakiej si  konserwuj cy, 
inaczey nazwany [jest] lingua Amalectica, Madianitica, a tych czasów Ismaelitica”16.

Omawiani autorzy u ywaj  równie  terminu „Saraceni”, który odnosz  najcz ciej albo 
do twórców pa stwa kalifów prawowiernych i jego kontynuacji za Umajjadów i Abba-
sydów, albo do muzu ma skich (niekoniecznie abbasydzkich) przeciwników krzy owców 
na Bliskim Wschodzie. W obydwu omawianych ród ach w odniesieniu do arabskich 
(i berberyjskich) muzu ma skich mieszka ców Maghrebu i Hiszpanii pojawia si  te , 
wymiennie z okre leniem „Saracen”, termin „Maur”17.

ARABOWIE JAKO TWÓRCY ISLAMU

Cho  islam postrzegany jest przez omawianych autorów przede wszystkim jako religia 
Turków osma skich18, to jednak zarówno Chmielowski, jak i ubie ski nie w tpi  co 
do tego, e pierwsi wyznawcy tej religii mieszkali na Pó wyspie Arabskim. Nie jest to 
wszystko, co Chmielowski i ubie ski wiedz  o pocz tkach islamu. Obaj podaj  pra-
wid ow  dat  hid ry19. Oprócz Mahometa znaj  tak e, przynajmniej z imienia, postaci 
Abdallaha20, Eminy21, Bahiry22, Chadid y23 czy kalifów prawowiernych. Potrafi  te  
wskaza  filary islamu, z pewnymi jednak b dami.

12 W.A. ubie ski, op. cit., s. 554; B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 18.
13 Ibidem, s. 749.
14 Ibidem, s. 681.
15 Por. The Library of History of Diodorus Siculus, ks. V, rozdz. 41–46, w: http://penelope.

uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/5C*.html [16.11. 2014].
16 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 749.
17 W.A. ubie ski, op. cit., s. 182.
18 Takie postrzeganie islamu widoczne jest nawet w staropolskiej leksyce – czynno  przyjmo-

wania islamu zwano ‘poturczeniem si ’, a muzu ma skich neofitów – ‘poturcze cami’.
19 W.A. ubie ski, op. cit., s. 182, B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 762. Co prawda 

w innym miejscu (Nowe Ateny I, s. 196) Chmielowski wskazuje jako mo liw  dat  hid ry tak e 
rok 591, ale bierze si  to przypuszczalnie z próby powi zania roku hid ry z kalendarzem gregoria -
skim, podj tej przez autora Nowych Aten lub którego  z jego informatorów. 

20 W.A. ubie ski, op. cit., s. 182; B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 750.
21 Ibidem.
22 B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 751.
23 W.A. ubie ski, op. cit., s. 182; B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 750.
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Chmielowski jako jeden z pi ciu „Punktów y Artyku ów (…) które [muzu manie] 
mai  za nieomylne znaki obserwancyi Machometa skiey Religii”24 wskazuje ablucj  przed 
modlitw , pomija natomiast szahad , któr  zreszt  przytacza w innych miejscach, acz 
zwykle w formie nader zniekszta conej („Nie jest BÓG jeno BEG i Machomet Aposto  
iego”25). ubie ski wskazuje a  sze  g ównych zasad islamu, równie  jednak brakuje 
w ród nich szahady, niejako zast pionej przez obrzezanie, które w lepiej mu znanym 
judaizmie pe ni podobn  do szahady funkcj .

Omawianym autorom nieobcy jest podzia  na szyitów i sunnitów, cho  same te ter-
miny w ich pracach si  nie pojawiaj . Ich autorzy wiedz  te , i  podzia  ów wzi  si  
ze sporu pomi dzy zwolennikami Alego a stronnikami Usmana ( ubie ski) lub Umara 
(Chmielowski). Obaj autorzy s  wiadomi, e Koran spisano w oparciu o nauczanie 
Mahometa ju  po jego mierci (zdaniem ubie skiego za Abu Bakra, zdaniem Chmie-
lowskiego za Umara), podaj  te  w a ciw  liczb  s ów i liter w Koranie (odpowiednio 
77639 i 32301526), nie odnalaz em jednak ród a, z którego pochodz  ich informacje.

Nale y doda , e wiedz  obydwu pisarzy na temat zasad islamu i wierze  muzu ma-
nów, mimo jej pewnego nieuporz dkowania, nale y oceni  raczej wysoko. Przyk adem 
ich orientacji w tej tematyce mo e by  podany przez Chmielowskiego – zniekszta cony 
wprawdzie – opis w drówki Mahometa do Nieba (al-mi’r )27. Z wiedzy tej, co oczy-
wiste u katolickich duchownych, nie wynika sympatia do Mahometa ani islamu, lecz 
pomimo kunsztownych nieraz z o liwo ci (w których celuje zw aszcza pos uguj cy si  
bardziej barokowym stylem Chmielowski), przek amania dotycz ce osoby Proroka nie 
s  ra co liczne. Nale y do nich np. pos dzenie Mahometa o epilepsj  (której skutkiem 
mia y by  rzekome objawienia) czy zaczerpni ty przez Chmielowskiego od Guadagno-
li motyw tresowanego go bia, który „siada  na ramieniu Machometa, gdy [on] swoie 
g upie baia  Kazania”28.

Na osobne omówienie zas uguj  ród a, z których korzystali obaj duchowni. Poni sza 
lista nie powinna jednak, w adnym razie, by  uwa ana za kompletn , gdy  omawiani 
autorzy nie zawsze wskazuj , e z jakiej  pozycji korzystali (czasem tylko cytat pozwala 
to ustali 29). Nie wszystkie podawane przez nich tytu y daj  si  te  atwo zidentyfikowa .

Chmielowski (którego ród a atwiej jest wy ledzi , gdy  cz ciej si  do nich odwo-
uje) zawdzi cza informacje dotycz ce pocz tków islamu przede wszystkim polskiemu 

t umaczeniu Baroniusza (Cesare Baronio), w oskiego kardyna a i historyka z ko ca XVI w. 
Najwi cej informacji o wierzeniach i praktykach muzu manów czerpie jednak ze wspo-
mnianego anonimowego t umaczenia dzie a Filipa Guadagnoli, Alkoran na wywrócenia 

24 B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 760–761.
25 Ibidem, s. 756 i 758. Na s. 766, podaje Chmielowski du o lepsze t umaczenie: „niemasz tylko 

ieden Bóg y ieden iego Prorok Machomet”.
26 W.A. ubie ski, op. cit., s. 507; B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 753.
27 B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 758–759.
28 Ibidem, s. 752.
29 Tak jest w wypadku korzystania przez ubie skiego z Giro del Mondo neapolita skiego 

podró nika Giovaniego Francisco Gemelliego (por. ubie ski, op. cit., s. 581; John Francis Gemelli, 
A Collection of Voyages and Travels, przek ad anonimowy, London 1704, s. 158; Giovanni Francisco 
Gemelli, Giro del Mondo, Napoli 1708, s. 140). W wypadku Chmielowskiego najlepszym przyk adem 
korzystania ze ród a, którego nigdzie w tek cie nie wskazuje jest tekst ubie skiego (por. przyp. 7).
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wiary Chrze cia skiey, od Machometa spisany…30. Korzysta te  z polskiego przek adu 
dzie a wybitnego osmanisty w s u bie angielskiej Paula Rycauta, zwanego przeze  swoj-
sko „Rykotem”31.

Trudniej ustali  ród a, z których korzysta ubie ski. Jedynie raz powo uje si  on 
w cz ci tekstu dotycz cej kalifów umajjadzkich na „Erpeniusza”32, tj. Holendra, Thomasa 
van der Erpe (1584–1624), autora dwuj zycznego aci sko-arabskiego wydania cz ci 
dzie a Al-Makina, które po arabsku nosi tytu  Al-Mad mu al-Mubarak33.

ARABOWIE JAKO TWÓRCY KALIFATU I PRZECIWNICY KRUCJAT

Obaj autorzy s  wiadomi, e politycznym (i militarnym) nast pstwem dzia alno ci 
Mahometa by o powstanie kalifatu. Omawiane ród a cz  podboje muzu manów z poli-
tyk  cesarza bizanty skiego Herakliusza. Chmielowski sugeruje wr cz swego rodzaju 
autokonkwist  Bizanty czyków, twierdz c, e Mahometa obwo ali swoim wodzem zbun-
towani, z powodu niewyp acenia im o du, o nierze bizanty scy34. Utrzymuje równie , 
nie bez pewnych podstaw, e do Egiptu sprowadzili Arabów niech tni Bizanty czykom 
Egipcjanie. Z kolei ubie ski uwa a, e Mahomet wraz ze swymi arabskimi stronnikami 
walczy  wcze niej po stronie Bizanty czyków w wojnie z Persami35.

ubie ski, korzystaj c z dokonanego przez Erpeniusa przek adu Al-Makina, wymienia 
umajjadzkich kalifów a  po Marwana II, po którym „by a k ótnia ale Abbasa Familia 
wzi a gor , i obrany Machomet Abdalla Saffah z Familii Abbasa w Syryji, a Salin 
w Egipcie. Po Saffahu Abujabar brat nast pi  i inni w innych pa stwach, i tak rozdzieli y 
si  kalifostwa mi dzy sukcessorów Machometa na ró ne rz dy, jedni w Syryji panowali, 
drudzy w Egipcie, inni w Persyji, w Afryce, Hiszpanii &c”36.

Informacje podawane przez przysz ego interreksa s  jednak dosy  lakoniczne – ogra-
niczaj  si  w zasadzie tylko do podania rocznej daty mierci ka dego z kalifów (czasem 
uwzgl dniaj c, czy zosta  zabity) oraz wymienienia, z kim i gdzie kalif ów prowadzi  
wojny. U Chmielowskiego wprawdzie brakuje „serii” kalifów umajjadzkich (i jakichkol-
wiek pó niejszych od Mu’awiji), autor ten wymienia jednak z imienia kilku w adców 
„sarace skich”, informacje o nich czerpi c zapewne od Baroniusza. I tak stwierdza m.in., 
e „Gizido II Wódz Sarace ski, Haumara sukcesor, który roku 723 na wygubienie obra-

zów wi tych edykt wyda , na Perswazy  yda, lat 30 mu panowania obiecuj cego, lecz 
w rok umar  Scelerat a yd fa szywy prorok od syna Gizidowego stracony”37. 

30 Filippo Guadagnola, Alkoran na wywrócenia wiary Chrze cia skiey, od Machometa spisany 

(…), przek ad anonimowy, Chrystianopol 1699.
31 Paul Rycaut, Monarchia Turecka opisana przez Ricota sekretarza pos a angielskiego u Porty 

Ottoma skiey residui cego, przek ad anonimowy, S uck 1678.
32 W.A. ubie ski, op. cit., s. 508.
33 Georgius Elmacinus, Historia Saracenica, qua res gestae muslimorum (…), prze . Thoma 

Erpennius, Lugdunum Batavorum 1625. 
34 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 727–728.
35 W.A. ubie ski, op. cit., s. 507.
36 Ibidem, s. 508. Por. Georgius Elmacinus, op. cit., s. 93–94.
37 Roczne dzieje ko cielne od narodzenia Pana y Boga Naszego Jezusa Christusa wybrane z rocz-

nych dziejów ko cielnych Cesara Baroniusza cardina a S. R. K. nazwanych Annales ecclesiastici 

przez. X Piotra Skarg  Societatu Iesu, Kraków 1603 (dalej: Baroniusz), s. 788.
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Innym wymienionym w Nowych Atenach kalifem jest „Madi Wódz Sarace ski w Syrii 
na Chrze cian tyran, przez tortury przymuszaj cy Chrze cian do abiuracyi Wiary”38. 

Informacje Chmielowskiego s  do  precyzyjne – Jazid Ibn Abd al-Malik, nast pca Umara 
II, istotnie og osi  dekrety wymierzone w kult obrazów39 i zmar  w roku 72440. Bardziej 
zastanawiaj ce jest powi zanie z prze ladowaniami chrze cijan kalifa Al-Mahdiego, za 
którego mia a powsta  apologia chrze cija stwa, przypisywana potem patriarsze nestoria -
skiemu, Tymoteuszowi41. By  mo e, z faktu istnienia tej apologii, jacy  jego informatorzy 
wywnioskowali, e za czasów tego kalifa prze ladowano chrze cijan.

W cz ci Nowych Aten po wi conej „Saracenom” pojawia si  te  podsekcja „Mi dzy 
wiadomo ci  o Saracenach Scienda podai  o Kalifach”42. Dotyczy ona jednak tylko 
kalifów fatymidzkich, istnienie innych dynastii jedynie zasygnalizowano43. Chmielowski 
wiedzia  natomiast, e Fatymidzi byli zwolennikami „sekty Halego” (tj. Alego), czyli 
szyitami.

Saraceni najcz ciej s  jednak przez Chmielowskiego i ubie skiego wzmiankowani 
w kontek cie prowadzonych z chrze cijanami wojen. Zaobserwowa  mo na wa n  ró nic  
w prezentacji tego materia u: u Chmielowskiego wszystkie wojny pomi dzy chrze cija-
nami a Saracenami omawiane s  w porz dku chronologicznym, w cz ci Nowych Aten 
dotycz cej Saracenów w a nie, co tworzy wra enie, e wszystkie konflikty pomi dzy 
chrze cijanami a Saracenami od czasów Abu Bakra a  po upadek emiratu Grenady sta-
nowi  niejako fronty i etapy jednej wielkiej wojny sarace sko-chrze cija skiej. Z tak  
narracj  nie spotykamy si  u ubie skiego, cho by dlatego, e nie pozwala na to czysto 
geograficzny uk ad jego dzie a.

Najwi cej miejsca przypad o w omawianych ród ach krucjatom acinników do Pale-
styny, która obydwu autorów interesuje bardziej ni  jakakolwiek inna kraina po o ona 
poza Europ . Maj cy do  skomplikowany stosunek do wojen religijnych Chmielowski 
krucjaty uzasadnia zniszczeniem przez muzu manów (zach conych jakoby do tego przez 

ydów) Bazyliki Grobu Pa skiego w 1009 r. Chmielowski nie zapomina jednak tak e 
o konfliktach, jakie mia y miejsce pomi dzy Turkami a Bizanty czykami; zaznacza te , 
e Turcy nie zawsze dzia ali w zgodzie z Saracenami, którzy sprowadzili ich „na swoie 

a potym ca ey Azyi nieszcz cie”44.
Pomimo uwagi po wi conej przez obydwu omawianych autorów krucjatom, niewiele 

pisz  oni przy tej okazji o przeciwnikach krzy owców. Jedynym muzu maninem wymie-
nionym przez nich w tym kontek cie z imienia jest Saladyn45, o którym wiedz  jednak 
w zasadzie tylko tyle, e by  su tanem Egiptu i odebra  krzy owcom Jerozolim .

Zarówno Chmielowski, jak i ubie ski sporo miejsca po wi caj  równie  wojnom 
pomi dzy chrze cijanami a muzu manami na Pó wyspie Iberyjskim. Obaj autorzy utrzy-

38 Ibidem, s. 831.
39 Danuta Madeyska, Historia wiata arabskiego: okres klasyczny od staro ytno ci do ko ca epoki 

Umajjadów (750), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 183. 
40 Phillip K. Hitti, Dzieje Arabów, prze . W. D bski, M. Skuratowicz, E. Szyma ski, PWN, 

Warszawa 1969, s. 164.
41 P.K. Hitti, op. cit., s. 293.
42 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 727–729.
43 Ibidem, s. 728.
44 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 722.
45 W.A. ubie ski, op. cit., s. 574; B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 723–724.
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muj , e Maurowie zostali do Hiszpanii sprowadzeni przez Gotów46 przeciw ich w a-
snemu królowi Roderykowi. ubie skiemu znana jest nawet historia o gwa cie, którego 
król wizygocki Roderyk dopu ci  si  na córce swego hrabiego Juliana. Podobnie jak 
w wypadku cz ci dotycz cych krucjat, obu autorów bardziej ni  opisanie Maurów inte-
resuje chronologia bitew, stoczonych przez nich z chrze cijanami i bardziej szczegó owy 
opis dzia a  tych ostatnich. Obaj autorzy notuj  tylko fakt narzucenia królom Asturii 
rocznego trybutu ze stu katolickich dziewic (!)47. Co ciekawe, tak Chmielowski, jak 
i ubie ski wiadomi s  istnienia w swoich czasach Berberów, nie wspominaj  jednak 
o nich ani s owem, pisz c o dawnych walkach pomi dzy chrze cijanami a Maurami 
na Pó wyspie Iberyjskim. Innym odnotowanym przez Chmielowskiego „frontem” walki 
pomi dzy chrze cijanami a Saracenami jest Pó wysep Apeni ski, gdzie – jak wspomina 
Chmielowski – dosz o do z upienia przez „Afrika skich Saracenów” klasztoru na Monte 
Cassino48, a w „roku 936 Genu  Miasto W oskie ci  Afrika scy Saraceni, niespodziewanie 
opanowali, z upili, Dzieci pobili, Bia og owy m ode zabrali”49.

Pomimo e obaj autorzy sporo miejsca po wi cili wojnom pomi dzy chrze cijanami 
a Saracenami, ci drudzy s  jednak w ich narracji do  bezosobowymi wrogami chrze ci-
jan, o których nie pisze si  zbyt szczegó owo nawet, gdy odnosz  zwyci stwa. Pewnym 
wyj tkiem od tej regu y s  opisy ich okrucie stw (wymordowanie 7000 chrze cijan, 
w Trypolisie50 czy wspomniany trybut z katolickich dziewic narzucony jakoby w adcom 
Asturii), nawet one s  jednak bardzo lakoniczne i dosy  rzadkie, a ich oddzia ywanie na 
czytelnika równowa  podawane niekiedy przy chrze cija skich zwyci stwach ogromne 
liczby pobitych Saracenów51.

Narracj  Chmielowskiego dotycz c  Saracenów na Bliskim Wschodzie ko czy nast -
puj cy opis: „Cassanus Han Tatarski cudownie o wiecony, ochrzczony, Syna mai c uro-
dzonego Czarnego, á przez Chrzest zbiela ego, dwa kro  sto tysi cy mai c Woyska, 
Saracenow bardzo pogn bi , y wyp dzi , y uda  si  do Persyi: a tu Turcy Anatoli , 
y Bythni  mai cy, pod manudukcy  Ottomana Roku 1300. na reszt  Saracenow pozosta-
ych od Kassana [sic!] potencyi, napadai , ich wyp dzai , y swemu Pa stwu Tureckiemu, 

czyli Ottoma skiemu w Azyi rzucai  mocne Fundamenta, Sarace sk  Monarchi  lat 678. 
stoi c , obaliwszy”52.

Wida  tu, e Chmielowski nie uwa a, aby istnia a ci g o  pomi dzy wspó czesnym 
mu pa stwem tureckim i pa stwami sarace skimi. Za pa stwo sarace skie uwa a przy 
tym tak e emirat Grenady i ko czy ca  narracj  dotycz c  Saracenów jego upadkiem, 
nie postrzegaj c adnego ze wspó czesnych sobie pa stw muzu ma skich w Afryce jako 
kontynuacji pa stw „sarace skich”. Takie uj cie sprawy mo e mie  dwojak  przyczyn . 
Autor dostrzega ró nic  pomi dzy Arabami, czy te  Saracenami z jednej, a Turkami 
z drugiej strony, i to pomimo wspólnej religii, a nawet p acenia potomkom Mahometa 
pensji przez pa stwo osma skie53. Móg  tak e chcie  zako czy  narracj  o Saracenach 

46 Ibidem, s. 719; W.A. ubie ski, op. cit. s. 187.
47 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 721, W. A. ubie ski, op. cit., s. 187.
48 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 721; W. A. ubie ski, op. cit., s. 182.
49 Ibidem.
50 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 726.
51 Np. W.A. ubie ski, op. cit., s. 129; B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 721 i 725.
52 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 726.
53 Ibidem, s. 485.
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tryumfem chrze cijan, co by oby trudne, gdyby za Saracenów uwa a , pot nych w jego 
czasach, Osmanów.

Z kolei u ubie skiego wzmianki o Mahomecie i pierwszym kalifacie, podobnie jak 
te dotycz ce imperium bizanty skiego, poprzedzaj  opis pa stwa tureckiego, co sugeruje, 
e autor uwa a pa stwo tureckie za – w pewnym sensie – kontynuacj  zarówno kalifatu, 

jak i imperium wschodniorzymskiego, na co wskazuje te  nast puj ca wzmianka: „Roku 
1055. TOGRUL BEK z Prowincyi Turkesta ikiey albo z Turkii wyszedszy z zebranym 
bitnym Woyskiem Persy  naszed , potym Syry  a na ostatek Bagdad odebra  Stolic  
Kalifów y Kalifa z Familii Bowiow [chodzi tu o panuj c  wówczas w Bagdadzie dyna-
sti  Bujidów – M.P.B.] przymusi , e na Osob  Iego w adz  wszystk  y Rz d z o y , 
y odt d wzi  na siebie honor Cesarstwa, Kalifoski zostawiwszy Kalifom Sukcessorom 
Machometa Rz d im tylko Duchowny zleciwszy, y pensye niektóre wyznaczywszy”. Po 
opisie owym zaczyna si  series (tj. krótka lista, podobna do wy ej opisanej dotycz cej 
kalifów) su tanów tureckich, najpierw seld uckich, potem za  osma skich, ubie skiemu 
umyka bowiem ró nica pomi dzy Turkami Seld uckimi a Osmanami54.

ARABOWIE WSPÓ CZE NI AUTOROM. NAUKA ARABSKA

W obu omawianych ród ach opisy wspó czesnych autorom Arabów znajduj  si  
w cz ciach dotycz cych Pó wyspu Arabskiego. Charakteryzuje je dwoisto  – z jednej 
strony omawiani autorzy przedstawiaj  Arabów jako trudni cych si  z odziejstwem noma-
dów (co w du ej mierze odpowiada temu, jak widzieli ich tureccy mieszka cy Stambu u), 
z drugiej za  akcentuj  ich wysok  (przynajmniej jak na Azjatów) kultur , co wynika 
zapewne z autentycznego szacunku, jaki ywi  do niektórych autorów arabskoj zycznych, 
np. Awicenny55. O ile jednak u ubie skiego dwoisto  t  znale  mo na na tej samej 
stronie, o tyle u Chmielowskiego mniej rzuca si  ona w oczy, gdy  w jednych miejscach 
swej olbrzymiej encyklopedii zachwyca si  on nad uczono ci  dawnych Arabów, w innych 
za  pisze o rozbójnictwie bardziej sobie wspó czesnych beduinów.

Tak ubie ski, jak i Chmielowski wywodz  Arabów od biblijnego Izmaela. Ten 
drugi utrzymuje co prawda, e „Machomet ten iest autorem e familia Ismaelitów od 
Ismaela pochodz ca, potym nazwana Agarenami, od Agar matki Ismaelowej, a s u ebnicy 
Abrahamowej rzeczona, tandem nowym Imieniem to iest Saracenów nazwana od Sary 
prawdziwej ony Abrahamowej, co nies usznie uczyni ”56, zarazem jednak za Baroniu-
szem przypisuje matce Mahometa pochodzenie ydowskie57. ubie ski sugeruje te , e 
obecna nazwa Arabów jest w u yciu od czasów biblijnego króla Dawida, a wywodzi 
si  „od s owa Arab co znaczy kry , chowa  si ”. Taka etymologia nie jest bynajmniej 
bezpodstawna58.

Obaj autorzy przypisuj  Arabom trudnienie si  rozbojem. Chmielowski pisze, e 
„O ARABACH osobliwie w skalistey y pustey Arabiach obywatelach generalnie scien-
dum e s  Rozbóynicy, sta ego mieszkania nie mai cy upieztwem si  bawi , na Kup-
ców napadaj c […]. Mai  swoie dywizye i Wodzów, na dzikich polach lokui c si . 
[…] Napadai  ci  Arabowie czasem na Karawany alias pielgrzymskie kompanie ale 

54 W.A. ubie ski, op. cit., s. 508–510.
55 B. Chmielowski, Nowe Ateny III, op. cit., s. 583.
56 B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 751.
57 Ibidem, s. 750.
58 Marek Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, PWN, Warszawa 2008, s. 35.
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od nich bier  repressalia mai c z sob  Hussari , Janczarów y armatki”59. Informacje 
te pochodz  niemal na pewno od Miko aja Krzysztofa „Sierotki” Radziwi a, którego 
„Peregrynacj ” Chmielowski dobrze zna 60. Niewykluczone, e omawiani autorzy przy-
pisuj  Arabom zap dy upieskie pod wp ywem ich nomadyzmu, co sugeruje nast puj cy 
passus z ubie skiego: „ten Naród iest wszystek przyzwyczajony do z odzieyskiego 
ycia, nie mai  zwyczaiu uprawia  ziemi, tylko z mieysca na mieysce si  przenosz  

dla ywno ci, ze wszystkim sprz tem gospodarskim”61. Do uto samienia nomadyzmu 
z brakiem poszanowania cudzej w asno ci omawiani autorzy mogli doj  sami, widz c 
obie te cechy u dobrze znanych w Rzeczypospolitej krymskich Tatarów, czy pos dza-
nych o z odziejstwo Cyganów. Z drugiej strony mogli te  taki obraz beduinów przej  
(za po rednictwem autorów wykorzystywanych przez siebie dzie ) np. od Turków, tak 
jak uczyni a to dobrze znaj ca europejsk , lecz du o gorzej azjatyck  cz  Imperium 
Osma skiego Salomea Regina Pilsztynowa62.

ubie ski zwraca tak e uwag  na m ciwo  Arabów: „Arabowie s  tak zem ciwi 
e cz sto mszcz  si  na synach [winowajców – M.P.B.] zabiai c ich63”. Opisywane 

w Nowych Atenach i wiecie… obyczaje arabskie charakteryzuje prostota. Chmielow-
ski pisze, e Arabowie „osobliwie in Arabia Deserta chleba nie znai , mi sa nie iedz , 
tylko daktyle, napój maj c mleko kozie dlatego d ugo yi cy”64. Równie osobliw  diet  
przypisuje on arabskim wierzchowcom: „Konie mai  r cze na g ód cierpliwe, których 
nie traw , którey tam dla spieki, piasków ska  ma o co, lecz Kozim mi sem w dzonym, 
a potym t uczonym jak obrokiem karmi  dwie gar ci dai c im na godzin 24, iednemu, od 
którego pragnienie trac ”. Trudno powiedzie , komu zawdzi cza Chmielowski informacj  
o karmieniu przez beduinów koni ko l cin . Przypomina ona nieco passus z Opisania 

wiata Marco Polo, które Chmielowski bez w tpienia zna i cytuje, w relacji Wenecjanina 
za pasz  dla arabskich koni s u y y jednak sproszkowane ryby65.

Charakterystycznym elementem opisu Arabów u Chmielowskiego jest przypisywanie 
im, niew tpliwie za „Sierotk ”, e rano chodz  w koszulach, a oko o po udnia poruszaj  
si  nago66. Obaj omawiani autorzy utrzymuj , e Arabowie chowaj  swoich zmar ych 
w miejscu, gdzie ci umarli, przykrywaj c ich groby deskami lub kamieniami67. ubie ski 
opisuje tak e, jak wygl da u Arabów ma e stwo: „kiedy za  Arab który poymie Pann  
iak  za on , to ka e zabi  Wielb da albo 2. Y daie iey w dyspozycy , ie eli zas 
który z krewnych nie iest przytomny, y nie approbuie Ma e stwa to oddawszy M owi, 
wszystkie expensy, odbiera on  chocia  po o nicy”68. Niew tpliwie ubie skiego w tym 

59 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 519, M.K. Radziwi , op. cit., s. 21–22.
60 Por. B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 519; M.K. Radziwi , op. cit., s. 21–22.
61 W.A. ubie ski, op. cit., s. 554.
62 Salomea Regina z Rusieckich Pilsztynowa, Proceder podró y i ycia mego awantur, Wydaw-

nictwo Literackie, Kraków 1957, s. 256–257.
63 W.A. ubie ski, op. cit., s. 554.
64 Por. B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 519. Przypomina to wzmiank  znanego 

Chmielowskiemu Herodota na temat d ugowieczno ci mieszka ców Etiopii, którzy dzi ki diecie 
ubogiej w chleb i bogatej w mleko mieli do ywa  ponad dwustu lat, por. Herodot, Dzieje, Czytel-
nik, Warszawa 2006, s. 177. Podobnych informacji udziela te  Pilsztynowa, por. S.R. z Rusieckich 
Pilsztynowa, op. cit., s. 257.

65 Marco Polo, Opisanie wiata, prze . Anna Ludwika Czerny, W.A.B., Warszawa 2010, s. 391.
66 M.K. Radziwi , op. cit., s. 22; B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 519.
67 Ibidem; W.A. ubie ski, op. cit., s. 554.
68 Ibidem.
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zwyczaju gorszy mo liwo  uniewa nienia skonsumowanego ju  ma e stwa z powodu 
braku zgody krewnego. Sugeruje tu równie  (mylnie), e Arabowie nie ceni  dziewictwa 
swoich kobiet. Z tym opisem ma e stwa kontrastuje jednak nast puj cy tu  po nim pas-
sus: „Arabowie iednak mai  rozum pi kny i subtelny, Osobliwie do Poezyi której zwyczay 
i Nauk  Europie komunikowali natenczas kiedy Hiszpani  byli odebrali, z Hiszpanii potym 
przenies a si  ta Poezya do Toskany, o czym pisze Huetian roku 1722”69. Przywo anym 
tu autorytetem jest niemal na pewno Pierre Daniel Huet, francuski uczony, autor dzie a 
Traitté de l’origine des romans, z którego owa teza przypuszczalnie pochodzi70.

ubie ski nie odmawia te  Arabom uzdolnie  matematycznych: „S  sposobni do 
Matematyki i w niey mocno biegli, y onym przypisui  e pierwsi wynale li cyfry Mate-
matyczne, zwane Arabskie”. Równie  Chmielowski jest pod wielkim wra eniem osi gni  
naukowych dawnych Arabów, cho  nie pisze o nich w cz ci swej encyklopedii dotycz cej 
Pó wyspu Arabskiego, gdzie omawia tylko obyczaje beduinów. W innym miejscu pisze 
jednak o poszanowaniu, jakie maj  dla arabszczyzny wszystkie ludy muzu ma skie, które 
„niezliczone eriguia Szko y dla uczenia si  tego idioma, e Machomet w tym j zyku 
mówi  i swój napisa  Alkoran”71.

J zyk arabski jest zdaniem Chmielowskiego zepsut  hebrajszczyzn . Rodowód ten to 
w optyce Chmielowskiego co  nobilituj cego, jako e uwa a on hebrajski za j zyk ludz-
ko ci przedpotopowej, w którym Bóg zwraca  si  do pierwszych ludzi i który w zwi zku 
z tym „naylepiey y genuine ka dey rzeczy wyra a natur , propriissima vocabula wszel-
kim rzeczom akommodui cy bo od BOGA Adamowi pierwszemu Cz ekowi inspirowany 
byd  tedy musi w tym J zyku ka da denominacya istot  y natur  in ipso sono nale ycie 
wyra ai ca”72. O arabszczy nie Chmielowski pisze te , e „ca y Oriens tego i zyka 
ma usum y mo e byd  [on] zlustrowany od Tartaryi a  do Chin beneficio tego i zyka, 
tak iest wzi ty w s owa niesk py”. J zyk arabski spotykaj  wi c, w Nowych Atenach 
pochwa y nie tylko za du y zasi g terytorialny, lecz tak e za bogate s ownictwo, rzecz 
dla Chmielowskiego bardzo wa na73.

Z kolei w tomie III, pod tytu em Katalog osób wiadomo ci o sobie godnych, Chmie-
lowski zawar  krótkie biogramy dwóch arabskich (lub raczej – uwa anych przez Chmie-
lowskiego za arabskich) autorów – Awicenny i Awerroesa. Obu Chmielowski podziwia 
za osi gni cia medyczne, zarazem gani c ich filozofi . Znamienne jednak, e Awicenna 
budzi wi cej podziwu (nazywany jest nawet „xi ciem medyków arabskich”), wzmianki 
o Awerroesie przepe nia natomiast wstr t tak do herezji, jak i samej jego osoby.

Autor Nowych Aten ma pewne trudno ci z umieszczeniem obydwu uczonych w cza-
sie i przestrzeni, jako e nie wie, czy Awicenna y  w Persji, czy w Hiszpanii ani czy 
by  Arabem, czy Persem. By  mo e ta niepewno  Chmielowskiego bierze si  st d, e 
dopuszcza mo liwo  tego, i  Awerroes by  uczniem Awicenny w sensie dos ownym, 
a nawet… e go otru . Jako dat  mierci Awicenny Chmielowski podaje rok 1151, co 
równie  niewiele ma wspólnego z prawd .

Prawdziwe zainteresowanie autora Nowych Aten budzi spu cizna Awicenny, a zw asz-
cza, co ciekawe, r kopisy napisane w nieznanych mu j zykach semickich: „Ksi g iego 

69 Ibidem.
70 Huetius, The History of Romances, prze . Stephen Lewis, London 1715, s. 20.
71 B. Chmielowski, Nowe Ateny II, op. cit., s. 749.
72 Ibidem, s. 747.
73 Por. B. Chmielowski, Nowe Ateny I, op. cit., s. 50–77.
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wielkich r k  pisanych po Arabsku, iest w Bibliotece Ko cio a Toleta skiego o m, pewnie 
tam przez Maurów, Aranów, gdy byli Hiszpani  opanowali zawiezionych. Te  same po 
Hebraysku wyt umaczone asservantur w czterech Woluminach w Bibliotece OO. Jezuitów 
in Collegio Romano”74. Chmielowski stwierdza te , e Awicenna pisa  nie tylko o medy-
cynie, ale te  o alchemii, logice i metafizyce. Chocia  zostaje on pot piony za to, e 
„by  (…) b dów Machometa skich Sectator, iako si  sam w Metaphyzyce obiawia” , to 
generalnie przedstawiony jest w Nowych Atenach tak przychylnie, jak to tylko mo liwe 
w przypadku muzu manina, którego pogl dy filozoficzne Ko ció  pot pi . Chmielowski 
przypisuje równie  Awicennie – w przeciwie stwie do Awerroesa – zacno  rodu, cho  
nie wie, czy by  on Persem, czy Arabem75.

Chmielowski przyznaje, e Awerroes by  wybitnym medykiem. Uwa a go jednak 
za apostat  od chrze cija stwa i religijnego indyferenta: „z Chrze ciainina yd, z yda 
Machometanin, ledwie nie Atheista”. Ponadto, jak ju  wspomniano, Chmielowski nie 
wyklucza, e Awerroes otru  Awicenn , najwi ksze jednak jego zgorszenie budz  teolo-
giczne pogl dy Awerroesa, który „BOGU uymowa  niesko czono ci, Opatrzno ci, y wia-
domo ci rzeczy ni ey miesi ca si  dziei cych, BOGU y ludziom wolno ci”76.

Dychotomia ta nie jest zapewne dzie em Chmielowskiego, który raczej nie wymy li  
ani otrucia Awicenny przez Awerroesa, ani apostazji tego ostatniego od chrze cija stwa 
(autor Nowych Aten w ca ym swym dziele nie napisa  chyba niczego, co nie mia oby 
poparcia w wykorzystywanych przez niego ksi gach77).

Tak ró ny stosunek do dwóch muzu ma skich autorów, których Chmielowski uwa a, 
za yj cych w tych samych czasach (a by  mo e nawet za mistrza i ucznia), nale y 
t umaczy  tym, e Awicenn  zna on przede wszystkim jako wielkiego lekarza, Awer-
roesa za  przypuszczalnie jedynie z jego heterodoksyjnego, zdaniem Ko cio a, dorobku 
filozoficznego.

PODSUMOWANIE

Obaj omawiani autorzy, szczególn  uwag  po wi caj  przede wszystkim tym, wspó -
czesnym sobie, ludom, które mo na powi za  z jakim , dobrze znanym ich informatorom, 
pa stwem. Dlatego te , nowo ytnym Arabom po wi ca si  w omawianych ród ach sto-
sunkowo niewiele miejsca w porównaniu z Turkami czy Persami. Informacje o Arabach 
s  w obu omawianych dzie ach bardzo rozproszone. Nie powinno to dziwi , bior c pod 
uwag , jak rozleg e, ró norodne i odleg e od Rzeczypospolitej by y obszary zamieszkane 
przez ludno  arabskoj zyczn . Wi ksz  koncentracj  informacji o nich w obr bie oma-
wianych róde  utrudnia tak e fakt istnienia wielu pa stw arabskich przy jednoczesnym 
pozostawaniu du ej cz ci Arabów (sensu largo) pod w adz  osma sk .

Na wizerunku Arabów w omawianych dzie ach ci y te  sk onno  ich róde  (np. 
Miko aja Krzysztofa Radziwi a) do okre lania tym mianem g ównie, lub nawet wy cznie 

74 Nie jest to jedyny przyk ad zainteresowania autora Nowych Aten ksi gami napisanymi w egzo-
tycznych dla niego j zykach. Chmielowski boleje te  nad spaleniem kodeksów maja skich (por. 
B. Chmielowski, Nowe Ateny IV, op. cit., s. 568).

75 B. Chmielowski, Nowe Ateny III, op. cit., s. 583.
76 Ibidem, s. 584.
77 W mo liwo  przy apania ks. Chmielowskiego na zmy leniu w tpi nawet niech tny mu 

w gruncie rzeczy Jan Józef Lipski, por. Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszel-

kiej sciencyi pe na, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966, s. 7.
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nomadycznych beduinów78. Co wi cej, autorzy dzie  wykorzystywanych przez twór-
ców omawianych kompendiów, cz sto czerpali informacje o tak zdefiniowanych Ara-
bach od, niejednokrotnie im niech tnej, ludno ci osiad ej. Mimo niech ci ubie skiego 
i Chmielowskiego zarówno do islamu, jak i nomadyzmu, przynajmniej ten ostatni potrafi 
pochwali  pewne aspekty prostego trybu ycia plemion bedui skich.

Wi cej uwagi omawiani autorzy po wi caj  Arabom (Saracenom) jako twórcom isla-
mu i przeciwnikom krzy owców (i rekonkwistadorów). Ci dawni Arabowie zwracaj  
te  ich uwag , zyskuj c nawet co  na kszta t podziwu obydwu omawianych autorów 
(cho  mniejszego ni  ten, jakim darz  oni staro ytnych Greków i Rzymian) swymi 
osi gni ciami w poezji, medycynie czy matematyce. Zarazem Chmielowski i ubie ski 
sk onni s  uwa a  za Saracenów czy te  Arabów wszystkich w zasadzie muzu manów 
(a przynajmniej sunnitów, szyizm bowiem uto samiaj  z Persami79) przed pojawieniem 
si  Seld uków – cznie z Persem Awicenn  czy Kurdem Saladynem. 

Zarazem, pomimo cz stego nazywania islamu „religi  tureck ” przy jednoczesnym 
wskazywaniu na Arabów jako jego twórców, obaj autorzy dalecy s  od prostego uto sa-
mienia Osmanów z Saracenami. Zw aszcza u Chmielowskiego „imperium Sarace skie” 
jawi si  jako byt polityczny pozbawiony wspó czesnej autorowi kontynuacji (tak jak 
kontynuacj  Imperium Rzymskiego, jest dla nich, wspó czesne im wi te Cesarstwo 
Rzymskie80).
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