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W ostatnim okresie wzrasta w Polsce zainteresowanie Bliskim Wschodem, krajami 
Półwyspu Arabskiego, a szczególnie Arabią Saudyjską. Świat arabski cieszył się 
sporym zainteresowaniem w poprzednich dekadach, m.in. w związku z proarabską 
polityką władz PRL i atrakcyjnymi finansowo w czasach komunistycznych wyjaz
dami Polaków do pracy do takich krajów, jak Libia czy Irak. Zainteresowanie to 
osłabło w latach dziewięćdziesiątych, przede wszystkim z powodu prozachodniej 
reorientacji polskiej polityki zagranicznej, nowych priorytetów gospodarczych po 
transformacji ustrojowej 1989 roku i spadku atrakcyjności wyjazdów zarobkowych 
za granicę. Sytuacja zaczęła się jednak ponownie zmieniać pod koniec dekady lat 
dziewięćdziesiątych. Po pierwsze, zamożniejsi już nieco Polacy zaczęli masowo 
wyjeżdżać turystycznie do krajów arabskich (zwłaszcza do Tunezji i Egiptu) i, po 
drugie, Polska wzięła udział w interwencji w Iraku w 2003 roku. Po upadku komu
nizmu rozwinęły się także kontakty Polski z monarchiami Zatoki Perskiej. Wcze
śniej tylko Kuwejt utrzymywał z Polską stosunki dyplomatyczne. W 1990 roku 
Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Bahrajnem, Katarem, Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi i Omanem, a w 1995 roku z Arabią Saudyjską. Utworzono 
polskie ambasady w Abu Zabi i Rijadzie.

Tym zainteresowaniom politycznym i ekonomicznym towarzyszyło także 
zainteresowanie światem arabskim ze strony polskiego środowiska naukowego. 
Wielu polskich naukowców prowadziło badania i publikowało prace dotyczące te
go regionu. Czołowym polskim badaczem problematyki państw Półwyspu Arab
skiego stał się profesor Jerzy Zdanowski. Od 1988 roku publikuje on regularnie 
cenne prace dotyczące historii tej krainy, wydał m.in. takie książki, jak: Czynniki inte
gracji społecznej Kuwejtu w okresie przednaftowym (1990); Początki państwowości 
Kuwejtu 1743-1932 (1991); Emiraty wahhabickie. Z  dziejów Arabii 1743-1932 (1992); 
Arabia w opisach europejskich podróżników i badaczy XVIII-XX w. (1993); Arabia



Wschodnia od czasów najdawniejszych do XII wieku (2002). Obecnie przedstawia on 
polskiemu czytelnikowi monografię Arabii Saudyjskiej. Publikacja ta wypełnia istotną 
lukę w polskim piśmiennictwie naukowym -  jest pierwszą opublikowaną w Polsce 
kompleksową historią tego największego i najważniejszego kraju Półwyspu.

Książka Jerzego Zdanowskiego zajmie trwałe miejsce w polskiej historio
grafii. I nie tylko polskiej. Oprócz prac historyków arabskich, brytyjskich i amery
kańskich niewiele jest opracowań tego tematu powstałych w innych kręgach kultu
rowych. Książka Zdanowskiego wyróżnia się na ich tle; oprócz dogłębnej teore
tycznej wiedzy autora o Arabii Saudyjskiej posiada on wyniesioną z autopsji dobrą 
znajomość krajów Półwyspu Arabskiego, zamieszkujących go społeczności i ich 
kultury.

Arabia Saudyjska Zdanowskiego omawia praktycznie całą historię krain 
wchodzących w skład dzisiejszej Arabii Saudyjskiej; szczegółowo autor zajmuje 
się w niej wydarzeniami od połowy XVIII wieku, analizując dzieje emiratu 
dir’ijjskiego i emiratów rijadzkich, a następnie okresy panowania kolejnych wład
ców Arabii Saudyjskiej: Ibn Sa’uda, Sa’uda, Fajsala, Chalida i Fahda.

Autor przedstawia historię Arabii Saudyjskiej w kontekście przemian 
struktur społeczno-politycznych, wiodących od organizacji plemiennej aż do po
staci dojrzałego państwa, słusznie zwracając przy tym uwagę na znaczenie ekono
micznych uwarunkowań tego procesu, a zwłaszcza, w drugiej połowie XX wieku, 
na rolę dochodów z ropy naftowej. Równocześnie trafnie analizuje znaczenie soju
szu ideologicznego, religijno-politycznego pomiędzy wahhabitami a rodem Su’u- 
dów, który umożliwił powstanie Królestwa i do dziś posiada kluczowe znaczenie 
w rządzeniu państwem. Sam układ książki -  od czasów Ibn Sa’uda poszczególne 
rozdziały poświęcone są wydarzeniom w okresach panowania kolejnych królów -  
zwraca także uwagę na rolę jednostek w historii tego państwa. Równocześnie autor 
nie pomija znaczenia różnych grup społecznych w rozwoju tej krainy, w tym, w os
tatnich dekadach, napływowej siły roboczej. Na zakończenie autor słusznie zauwa
ża, że dla zachowania obecnego systemu politycznego największym wyzwaniem 
nie są zagrożenia zewnętrzne, lecz wewnętrzne -  „społeczne konsekwencje przy
spieszonej modernizacji gospodarczej”. Może warto jednak odnieść się w tym 
miejscu do dość powszechnych w świecie zachodnim (ale także i w części świata 
muzułmańskiego) poglądów o negatywnych konsekwencjach, jakie na funkcjono
wanie współczesnej Arabii Saudyjskiej ma ortodoksyjna forma praktykowanego 
tam islamu (autor podkreśla bowiem w Zakończeniu jedynie pozytywne cechy wahha- 
bizmu jako ideologii odrodzenia islamu czy ideologii państwo- i narodotwórczej).

Wątpliwości budzą tytuły niektórych rozdziałów. I tak np. rozdział I po
święcony jest w dużej mierze wydarzeniom sprzed tytułowej cezury czasowej, 
1774, daty, której znaczenie notabene nie zostało wyjaśnione w tym rozdziale. 
Niejasne jest nazwanie okresu rządów króla Chalida „czasem próby”. Podobnie 
trudno raczej określić politykę Królestwa po II wojnie w Zatoce terminem: „Ku libera
lizacji politycznej”.

Mapa na stronie 327 nieprecyzyjnie przedstawia granicę Królestwa z ZEA, 
mimo że na s. 195 autor zwraca uwagę na odstąpienie Rijadowi przez Abu Zabi



dostępu do Zatoki na wschód od Kataru. Na marginesie: porozumienie w tej spra
wie podpisane zostało tylko przez emirat Abu Zabi, co spowodowało, że do nie
dawna ta zmiana granic nie była formalnie uznawana przez ZEA.

W spisie literatury autor zapewne zapomniał powołać się na własną pracę 
Emiraty wahhabickie, skąd czerpał wiele informacji do pierwszych rozdziałów oma
wianej książki.

Można też zastanawiać się, czy potrzebny jest w omawianej książce aneks 
z chronologią wydarzeń z lat 2002-2003 (zawierający również informacje o wyda
rzeniach o drugorzędnym z punktu widzenia historii kraju znaczeniu), a równocze
śnie brak w niej odniesienia do ważnych wydarzeń z 2001 roku, na przykład do 
konsekwencji udziału wielu obywateli Arabii Saudyjskiej w zamachach 11 wrześ
nia (przedstawiana w książce historia Królestwa kończy się na dekadzie lat 90.).

Obok wielu ważnych informacji zawartych w ramkach niepotrzebne wy
daje się zamieszczenie na stronach 182-185 komentarzy o kuchni saudyjskiej.

Uwagi krytyczne nie obniżają ogólnej wysokiej oceny pracy Jerzego Zda
nowskiego. Przejrzyście napisana książka stanowić będzie podstawowe źródło 
wiedzy dla interesujących się Arabią Saudyjską. Na podkreślenie zasługuje impo
nująca znajomość wielojęzycznej literatury przedmiotu, zamieszczone w tekście 
mapy, genealogie władców tej krainy, zdjęcia i indeks nazw etnicznych i geogra
ficznych. Polskiego czytelnika zainteresują także na pewno informacje dotyczące 
stosunków polsko-saudyjskich.




