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ABSTRACT: The article presents the history and specifics of Polish travelers traveling 
to Arabian lands (and Arab travelers to Poland) in the context of benefits (and possi-
ble losses) for both societies. Intercultural contact is analysed – how mutual relations 
(as a result of travelling) and Polish-Arab relations favoured cultural transfer and what 
forms it took and also how journeys influenced the Arab image in Poland.
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Wydawać się może, że Polska ze światem arabskim ma niewiele wspólnego, jednak 
od wieków posiadała z nim różnego rodzaju kontakty, które pozostawiły w dziedzictwie 
kulturowym Polski liczne ślady. Są one potwierdzeniem, że do kultury rodzimej przenikały 
elementy arabskiej cywilizacji1. Ten transfer kulturowy dotyczy bardziej wpływów pośred-
nich lub przenikania zabytków kultury materialnej – będąc efektem wypraw Polaków na 
ziemie arabskie od średniowiecza po dziś dzień – w mniejszym stopniu jest wynikiem 
bezpośrednich interakcji z osobami arabskiego pochodzenia, które liczniej zaczęły przy-
jeżdżać do Polski dopiero w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Motywy wypraw Polaków do krajów arabskich oraz Arabów do Polski były różne 
i zależne od okresu historycznego, a jednym z głównych problemów w stosunkach pol-
sko-arabskich pozostaje sporadyczność i incydentalność wzajemnych kontaktów mię-
dzykulturowych. Skutkują one wciąż niskim poziomem wiedzy o arabskim świecie oraz 
postrzeganiu jego mieszkańców na podstawie stereotypów i uprzedzeń, a nie obiektyw-
nych faktów.

Stosunki polsko-arabskie mają wielowiekową tradycję. Pierwsze kontakty sięgają 
okresu kiedy kultura i nauka arabska osiągnęły już wysoki stopień rozwoju. Dla Polski 
był to okres tworzenia państwowości, który cechuje się głównie jednostronnymi zain-
teresowaniami przypadkowych podróżników arabskich trafiających na polskie ziemie2. 
Pierwsze wzmianki o Słowianach występują już w VII wieku w zbiorze Dywan (zbiór 
kasyd) Al-Aẖṭala. Ibn Al-Kalbī, żyjący na przełomie VIII i IX w., napisał, iż „Słowianie 
to liczny lud, jasnowłosy i o różowej cerze”3. Liczba informacji o Słowianach szybko 
wzrasta w VIII i IX wieku – wspominali o nich w swoich traktatach i poematach liczni 
podróżnicy, historycy i poeci arabscy, m.in. Al-Farġānī, Ibn Qutaybah, Al-Ğāḥiẓ4. Od 
przełomu IX i X wieku źródła arabskie coraz częściej wspominają o krajach zamieszkałych 

* Artykuł powstał w ramach projektu NPRH MNiSW na lata 2016–2019 o numerze 
2bH 15 0156 83.

1 M.in. Agata Skowron-Nalborczyk, Orient w oczach Sarmatów, w: 14 wieków cywilizacji, której 
nie znamy. Historia Arabów, „Polityka. Pomocnik Historyczny” 2011, nr 11, s. 82–83.

2 Jerzy Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi, PISM, Warszawa 1989, s. 5. 
3 Tadeusz Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 1, Zakład Narodowy im. Osso-

lińskich, Wrocław 1956, s. 6.
4 Jacek Głuski, Stosunki polsko-arabskie po II wojnie światowej, PISM, Warszawa 1973, s. 2.
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przez Słowian. Często nie były to informacje zdobyte na podstawie własnych obserwacji, 
a zapożyczenia z dzieł klasycznych lub starszych autorów bądź innych podróżników5.

Doniesienia dotyczące Polski znalazły się przede wszystkim w relacji arabskojęzycz-
nego Ibrāhīma Ibn Ya‘quba z X w. oraz w późniejszych relacjach arabskiego geografa 
Al-Idrísíego (z XII w.), który napisał tzw. Księgę Rogera, zawierającą niezwykle ciekawe 
opisy ówczesnej stolicy Polski, Krakowa6. Relacja Ibrāhīma Ibn Ya‘quba zachowała się 
fragmentarycznie w czterech przekazach: Al-Bakrīego (XI w.), Al-Qazwīnīego (XIII w.), 
Ibn Sa‘īda (XIII w.) i Al-Ḥimyarīego (XV w.)7. Tłumaczenie i opracowanie jego relacji 
(zawierające dodane przez Al-Bakrīego informacje z innych źródeł) autorstwa wybitne-
go krakowskiego orientalisty, Tadeusza Kowalskiego, pt. Relacja Ibrahima Ibn Jaquba 
z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego, zostało wydane w serii 
„Pomniki Dziejowe Polski” przez Polską Akademię Umiejętności w 1946 roku. Niewąt-
pliwą korzyścią z tej relacji o Polsce jest jej waga historyczna – po dziś dzień stanowi 
bowiem dla polskich historyków ważne źródło poznania najdawniejszej historii Polski8.

Jak wskazuje Jacek Głuski, wiedza Arabów o Polsce była w średniowieczu bez porów-
nania większa niż wiedza Polaków o świecie arabskim. Średniowieczna Europa, podążająca 
wówczas na wyprawy krzyżowe, była pogrążona w obskurantyzmie. Rycerze europejscy 
po dotarciu do imperium muzułmańsko-arabskiego zetknęli się tam z wysoką kulturą 
i wysokim poziomem wiedzy. W Europie zaczęto tłumaczyć dzieła uczonych arabskich, 
które wywarły ogromny wpływ na rozwój nauki europejskiej9 i tym samym przyczyni-
ło się do wzrostu zainteresowania nauką i kulturą arabską w Europie10. Dzieła takich 
uczonych jak np. astronoma Al-Farġānīego, filozofa i fizyka Al-Kindīego, matematyka 
Al-Ḫuwarizmīego, chemika Ar-Rāzīego czy astrologa Abu Ma‘šara i innych przekłada-
no na języki europejskie i tak pośrednio trafiły też do Polski11. O ich randze naukowej 
świadczy m.in. fakt, że największy polski astronom, Mikołaj Kopernik, w swoim słynnym 
na całym świecie dziele O obrotach ciał niebieskich, w którym wskazał, że centralnym 
punktem w układzie słonecznym jest Słońce, a wszystkie inne planety wokół niego krążą, 
powoływał się na badania arabskiego uczonego Al-Battānīego12.

Średniowieczni uczeni arabscy mieli ogromny wpływ na rozwój wiedzy w Europie, 
a tym samym w Polsce. Widoczne jest to nie tylko w geografii – relacje arabskich 
podróżników i kupców są źródłem wiedzy nie tylko dla polskich historyków, ale także 
w matematyce, na przykład w przekazaniu podstaw algebry i geometrii czy cyfrach 
arabskich, które w Polsce po raz pierwszy pojawiły się w zapisach z czasów Kazimierza 
Wielkiego w XIV w.13, następnie w filozofii – tłumaczenie dzieł starożytnych filozofów 

 5 Tadeusz Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego 
z XII w. al-Idrīsī’ego, cz. 1, PAU, Kraków 1945, s. VII.

 6 T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie…, op. cit., s. 137.
 7 Tadeusz Lewicki, Znajomość krajów i ludów Europy u pisarzy arabskich w IX i X w., „Slavia 

Antiqua” 1961, t. 8, s. 67.
 8 J. Głuski, op. cit., s. 3.
 9 Ibidem, s. 6.
10 Katarzyna Pachniak, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, 

Trio, Warszawa 2010.
11 J. Głuski, op. cit., s. 6; J. Piotrowski, op. cit., s. 5.
12 T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie…, op. cit., s. 27.
13 Stanisław Wielgus, Średniowieczna filozofia i nauka islamska oraz jej wpływ na filozofię 

i naukę zachodnią, s. 18, http://katedra.uksw.edu.pl/awicenna/sredn_filozofia_i_nauka_islamska.pdf 
[18.10.2017].
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jak Arystoteles czy Platon na język arabski uratowało je od zapomnienia, astronomii, 
czego dowodem są nazwy gwiazd i gwiazdozbiorów pochodzenia arabskiego, medycynie, 
m.in. Kanon medycyny Awicenny, przetłumaczony na język łaciński był podstawowym 
podręcznikiem na europejskich uczelniach medycznych, w tym na Akademii Krakowskiej 
do XVII w., czy chemii i alchemii – w tej dziedzinie pozostawili m.in. terminy techniczne, 
jak np. alkali, alkanna czy alkohol14. Pożytki z wiedzy arabskich i arabskojęzycznych 
uczonych w polskiej nauce są nie do przecenienia.

Wśród europejskich rycerzy, którzy w średniowieczu uczestniczyli w wyprawach krzy-
żowych, byli także Polacy: dwaj synowie Bolesława Krzywoustego – książę krakowski 
Władysław II i książę sandomierski Henryk, wielmoża małopolski Jaksa z Miechowa 
oraz (prawdopodobnie) Władysław Odonic, książę kaliski15. Na potrzeby wypraw krzy-
żowych zbierano dziesięciny w całym świecie chrześcijańskim, w tym także w Polsce16. 

Oprócz wypraw krzyżowych, Ziemia Święta była dla wielu Polaków celem peregry-
nacji, od XII wieku do dziś. Wśród udokumentowanych przypadków jednym z pierw-
szych Europejczyków, którzy przeszli na islam był Polak. Rycerz Jan Winke wyruszył 
z Krakowa do Palestyny na pielgrzymkę w 1446 roku, przeszedł na islam i do Polski 
już nigdy nie wrócił17. Ewentualne korzyści z podróży tych pojedynczych pielgrzymów 
rozpatrywać należy z perspektywy zaspokajania indywidualnych potrzeb duchowych.

Kontakty polsko-arabskie, od średniowiecza do chwili obecnej, oprócz pielgrzymek 
łączą się głównie z handlem. Znajdowane na terenie Polski i krajów sąsiedzkich monety 
kufickie stanowią „dobitne świadectwo istnienia stosunków handlowych pomiędzy tymi 
obszarami a krajami arabskimi w IX–XI w.”18. We wczesnym średniowieczu, kiedy polski 
rynek pieniężny dopiero się kształtował, środkiem płatniczym w Polsce było różnoposta-
ciowe srebro pochodzenia nie tylko zachodnioeuropejskiego, ale i arabskiego19. Srebro 
(w postaci monet arabskich i ozdób – także pełniących funkcję środka wymiany) było 
we wczesnym średniowieczu głównym przedmiotem eksportu muzułmańskiego wschodu 
do Europy20. Oprócz dirhamów na tereny polskie przywożono przyprawy: pieprz, imbir, 
goździki, tkaniny jedwabne i wełniane, szklane paciorki i naczynia, słodycze, suszone 
owoce i uzbrojenie21. Po raz pierwszy pojawiły się zatem korzyści materialne z pośred-
niego kontaktu ze światem arabskim.

Jeśli chodzi o wizerunek mieszkańców krajów arabskich, w tym muzułmanów, można 
zaobserwować, że średniowieczne chrześcijaństwo dostarczało przykładów postaw styg-
matyzujących, a stereotyp Murzyna jako diabła przetrwał, w zmodyfikowanej formie, 
do czasów współczesnych22. W efekcie zetknięcia się Europejczyków z „prymitywny-

14 Marek M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, PWN, Warszawa 2008, s. 244–250.
15 Stanisław Korwin-Pawłowski, Stosunki Polski z Ziemią Świętą, PAX, Warszawa 1958, s. 37.
16 Marian Biskup, Historia dyplomacji polskiej, t. 1., PWN, Warszawa 1980, s. 192.
17 S. Korwin-Pawłowski, op. cit., s. 61.
18 Maria Czapkiewicz, Władysław Kubiak, Tadeusz Lewicki, Niektóre wiadomości o monetach 

kufickich z VIII–XI w. znajdowanych na ziemiach polskich, „Zapiski archeologiczne” 1956, z. 8, s. III.
19 Agnieszka Felczak, Dorota Malarczyk, Sylwia Małachowska, Skarb monet i ozdób z X wieku 

z Obry Nowej, „Wiadomości Numizmatyczne” 1997, R. XLI, z. 1–2 (159–160), s. 1.
20 Franciszek Kmietowicz, Drogi napływu srebra arabskiego na południowe wybrzeża Bałtyku 

i przynależność etniczna jego nosicieli, „Wiadomości Numizmatyczne” 1968, R. XII, z. 2, s. 65.
21 Tadeusz Lewicki, Handel Samanidów ze wschodnią i środkową Europą, „Slavia Antiqua” 

1972, R. XIX, s. 16–17.
22 Mirosław Sobecki, Rasizm i antysemityzm a tożsamość kulturowa, w: Jerzy Nikitorowicz 

(red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, IMPULS, Kraków 2013, s. 66–67.
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mi” ludami podczas zamorskich wypraw powstał obraz świata, według którego istnieje 
niewzruszony porządek kultur, a biali Europejczycy zajmują miejsce najwyższe, przed 
ludami azjatyckimi i Afrykanami. Był to światopogląd propagowany przez największe 
umysły nowożytne, w tym m.in. przez Davida Hume’a, Immanuela Kanta, Voltaire’a czy 
Johna Locke’a, na nim też oparta była teoria ewolucji Karola Darwina23.

Od późnego średniowiecza, w okresie od ok. XVI do początków XX wieku, świat 
arabski wchodził w skład Imperium Osmańskiego, wówczas kultura arabska przesączała się 
do Polski za pośrednictwem Turcji. Z Polski na wschód prowadziły liczne drogi handlowe, 
a naturalnymi łącznikami ze światem muzułmańskim byli zamieszkujący Rzeczpospolitą 
Karaimi, Ormianie i Tatarzy, zatem nadal podstawowy profit z wzajemnych kontak-
tów stanowiły korzyści handlowe. Popularne w Polsce były zwłaszcza tkaniny i sukna 
z terenów arabskich, w tym z Bagdadu, Aleppo czy Damaszku, broń – najpopularniejsze 
wśród szabli były demeszki, której jedną z odmian zwano karabelą prawdopodobnie od 
nazwy miasta Karbala w Iraku, gdzie je pierwotnie produkowano, mydło arabskie oraz 
przyprawy indyjskie. Z Egiptu sprowadzano też szmaragdy, a kosztowne perły z wybrze-
ży Bahrajnu i Kataru. Z Turcji do Polski importowano też m.in. kadzidła z Półwyspu 
Arabskiego, egipski barwnik niebieski (indygo) oraz jemeńską kawę. W przeciwnym 
kierunku zachodził transfer osób, niewolników – jednak jakie były rozmiary nielegalne-
go handlu żywym towarem, uprawianego przez przemytników między Rzeczpospolitą 
a Imperium Osmańskim w XVI w., nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy, bowiem 
pisanych śladów pozostało niewiele24.

Bezpośrednie kontakty polsko-arabskie przynosiły nie tylko korzyści, ale i straty. Ich 
podstawowym i głównym deficytem było opóźnienie w eksploracji świata arabskiego. 
Europejczycy z krajów zachodnich byli pierwsi i szybsi – podróże Polaków pozostały 
nieliczne. W czasach nowożytnych ponownie pielgrzymki i kwestie religijne pozostały 
głównym, choć nie jedynym, motywem podróży Polaków na Bliski Wchód (m.in. do 
Ziemi Świętej). Część relacji z podróży została opublikowana, lecz wiele z nich czeka 
jeszcze na opracowanie. Stanowią one dziedzictwo polskiej nauki i kultury.

Według Jana Reychmana przyczynami podróży Polaków do świata arabskiego były m.in.:
1) pielgrzymki, m.in. w XVI wieku – brat Anzelm, Jan Goryński, Mikołaj Krzysztof 

Radziwiłł „Sierotka”25, Andrzej Tęczyński, Jan Tarnowski26; w XVII wieku piel-
grzymów było niewielu, natomiast w XVIII w. rozpoczęły się liczne pielgrzymki 
do Rzymu; do Ziemi Świętej wyprawiali się zakonnicy np. o. Hieronim Lisowski27; 
na początku XIX wieku – m.in. Adam Potocki, Stanisław Tarnowski, hrabia Michał 
Tyszkiewicz; w drugiej połowie XIX wieku – ks. Feliks Gondek28;

23 Paul Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, przeł. E. Jusewicz-Kalter, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 326–333.

24 Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim 
w XVI–XVIII wieku, FnRNP, Wrocław 1997.

25 Jan Czubek, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584), PAU, 
Kraków 1925, s. V–VI.

26 Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500–1572 w kontekście 
międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

27 Jan Stanisław Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147–1914, Księgarnia Geo-
graficzna „Orbis”, Kraków 1929, s. 55.

28 Jan Reychman, Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1972, s. 131–142.
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2) zakup koni i idee romantyzmu, od końca XVIII wieku – ród Sanguszków; hrabia 
Juliusz Dzieduszycki; Wacław Rzewuski29;

3) idee orientalizmu, od XIX wieku, m.in. Józef Sękowski, Aleksander Chodźko, Józef 
Kowalewski, Michał Bobrowski, Józef Nepomucen Wiernikowski, Józef Sułkow-
ski; na arabskim wschodzie byli też inni badacze, m.in.: Antoni Muchliński, Ignacy 
Pietraszewski, Karol Załuski, Aleksander Jabłonowski, Karol Lanckoroński, a Jan 
Grzegorzewski pisał o Arabii Południowej, więc możliwe, że tam przebywał, choć 
są co do tego wątpliwości30. Podobnie więc do tego jak w przeszłości podróżnicy 
arabscy opisywali kraje, w których nigdy nie byli, tak postępowali także podróżnicy 
polscy;

4) łowy – Karol Brzozowski, Leopold Starzeński31;
5) emigracja polityczna po powstaniu listopadowym, m.in. w służbie egipskiej – gen. 

Henryk Dembiński, dr Gustaw Haage, mjr Ludwik Bystrzanowski, a później turec-
kiej – dr Józef Kromer, gen. Józef Bem32, Piotr Adamowicz, Karol Brzozowski33. 
W wieku XIX i na początku XX stulecia pracowało w krajach arabskich wielu Pola-
ków-emigrantów, którzy choć byli w służbie tureckiej, to działali na rzecz rozwoju 
cywilizacyjnego i dobrobytu ludności arabskiej34. Polscy podróżnicy odnieśli ze swoich 
podróży korzyści raczej indywidualne. W skali Polski największym pożytkiem był 
rozwój hodowli koni arabskich.
Olbrzymie obszary Półwyspu Arabskiego były poza zasięgiem polskich podróżni-

ków, choć w tych czasach ziemie te stawały się coraz częściej polem poszukiwawczym 
wielkich europejskich naukowców: geografów, archeologów, arabistów i etnografów. Ich 
ekspedycje w drugiej połowie XIX wieku były sponsorowane przez majętne towarzystwa 
naukowe bogatych krajów kapitalistycznych, możnych mecenasów, a czasem nawet same 
państwa i ich władze. Polscy badacze nie mieli wsparcia, dlatego podróże do krajów 
arabskich w tym okresie są białą plamą w historii polskich wypraw. Żaden z Polaków 
nie kultywował tradycji po Rzewuskim, nikt też nie dotarł dalej na tereny pustynne i nie 
podjął poszerzonych badań terenowych35.

W okresie międzywojennym pomimo barier stwarzanych przez mocarstwa kolonial-
ne Polska prowadziła wymianę handlową z większością krajów arabskich. Była ona 
skoncentrowana głównie na Libanie, Syrii, Algierii, Iraku, Maroku i Tunezji. Z powodu 
utrudnień ze strony władz kolonialnych, które starały się utrzymać swój monopol w handlu 
z podporządkowanymi sobie państwami, handel z Polską nie mógł przybrać szerszych 
rozmiarów. Poza tym Polska, po wieloletniej niewoli, była państwem słabo rozwiniętym 
gospodarczo, zatem nie mogła zaoferować krajom arabskim wysoko przetworzonych 
wyrobów przemysłowych, których potrzebowały. We wzajemnej wymianie dominowały 

29 Powodem podróży Rzewuskiego była nie tylko chęć nabycia rasowych koni, lecz również chęć 
poznania Orientu. Był to początek epoki romantyzmu i fascynacji Orientem. Wówczas świat arabski 
zaczął przyciągać poetów, myślicieli i podróżników, którzy poszukiwali egzotyki, uroku pustynnego 
życia i doszukiwali się w Beduinach ideału wolności. Ibidem, s. 91–134.

30 Ibidem, s. 135–144.
31 Ibidem, s. 143.
32 Ibidem, s. 67–224.
33 J.S. Bystroń, op. cit., s. 231–240.
34 Ibidem, s. 17.
35 J. Reychman, op. cit., s. 144–145.
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półfabrykaty, surowce i artykuły spożywcze36. Polska jako partner handlowy arabskiego 
świata zajmowała bardzo daleką pozycję pomimo funkcjonowania polskich placówek 
w Kairze, Aleksandrii, Bagdadzie, Bejrucie, Tunisie, Oranie, Casablance i Algierze oraz 
mimo wysiłków ze strony handlowców37. 

W tym okresie organizowano nieliczne wyprawy polskich muzułmanów (Tatarów) 
do świata arabskiego. Podróżowali tam m.in. Olgierd Najman Mirza Kryczyński, Leon 
Najman Murza Kryczyński i imam Jakub Szynkiewicz38 oraz przedstawiciele polskich 
władz (w tym np. marszałka Józefa Piłsudskiego)39. Jeśli chodzi o podróże i migracje 
arabskie do Polski w tym okresie to w 1939 roku w Warszawie mieszkało tylko sześciu 
Arabów – czterech Egipcjan, których w przedwojennej Warszawie nie uznawano za Ara-
bów, bliżej nieokreślony mag oraz powszechnie lubiany muzyk jazzowy ‘Abd Al-qāder 
El H‘ueri z Omanu. Trzech Egipcjan było pracownikami poselstwa, a czwarty – Alex 
Craissati, był importerem drewna polskiego40.

W okresie II wojny światowej tysiące Polaków znalazło się na ziemiach arabskich – 
walcząc o „wolność waszą i naszą” z faszyzmem. Uformowana w 1940 roku na terenach 
Syrii Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich dzielnie broniła aż do końca 1941 roku 
libijskiej twierdzy w Tobruku, a w 1942 roku na tereny Bliskiego Wschodu przeszło 
115 tysięcy polskich żołnierzy, tworząc Armię Polską na Wschodzie pod dowództwem 
generała Władysława Andersa. W efekcie groby kilkunastu tysięcy Polaków, którzy polegli 
w walkach II wojny światowej znajdują się na terenach wielu krajów arabskich41. Był 
to pierwszy kontakt kulturowy polsko-arabski na masową skalę.

Okres po II wojnie światowej to lata rozkwitu współpracy polsko-arabskiej – i dla 
Polski, i dla większości krajów arabskich są to pierwsze lata niepodległości oraz okres 
obopólnych korzyści handlowych, kulturalnych i naukowych, zwłaszcza lata 70. i 80. XX w. 
To czas wzmożonych wizyt dyplomatycznych oraz otwierania kolejnych polskich placówek 
konsularnych w krajach arabskich i arabskich przedstawicielstw w Polsce, podpisywania 
bilateralnych umów o współpracy, w ramach których m.in. Polacy pracowali w krajach 
arabskich. Polskie firmy uczestniczyły w przedsięwzięciach infrastrukturalnych: w budowie 
portów, dróg, linii telekomunikacyjnych i kolejowych oraz w budownictwie. Pracowali 
tam polscy inżynierowie, naukowcy i robotnicy42, a do Polski przyjeżdżali kształcić się 
obywatele państw arabskich. Wówczas podróże do krajów arabskich stały się znacznie 
łatwiejsze, gdyż Polska podpisywała z nimi umowy o regularnej bądź cywilnej komunikacji 
lotniczej, np. z Egiptem w 1956 roku, Irakiem w 1961 roku Libanem – w 1966 roku43.

36 Do wyjątków należy sprzedaż przez Polskę w 1932 roku dużej liczby lokomotyw dla Maroka. 
J. Głuski, op. cit., s. 20–21; J. Piotrowski, op. cit., s. 8.

37 J. Głuski, op. cit., s. 22.
38 Piotr Borawski, Aleksander Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Iskry, 

Warszawa 1986, s. 155–158.
39 Ali Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939, PIW, Warszawa 1990, s. 146.
40 Jerzy S. Majewski, Ulice Mekki i Medyny, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,94900, 

1244226.html, [18.10.2017]. 
41 J. Piotrowski, op. cit., s. 9; J. Głuski, op. cit., s. 23.
42 M.in. Andrzej Kapiszewski, Wojciech Bożek, Polacy i Polonia w krajach arabskich w połowie 

XX wieku, „Przegląd Polonijny” 2001, R. 27, z. 1, s. 29–43; Jacek Knopek, Napływ kadr naukowo-
-technicznych do Afryki Północnej a stosunki Polski z krajami arabskimi po II wojnie światowej, 
„Studia polonijne” 2002, t. 23, s. 79–100.

43 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1979r. Informator, t. V, Wydawnictwa Akcydensowe, 
Warszawa 1982, s. 128–129.
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Kształcenie arabskich studentów na polskich uczelniach oraz praktyki studenckie, 
studia dyplomowe i podyplomowe były najważniejszą dziedziną we współpracy nauko-
wo-technicznej pomiędzy PRL a krajami arabskimi, jako że państwa arabskie cierpiały 
na poważne niedostatki wykwalifikowanych kadr. Z tego samego powodu do krajów 
arabskich wysyłani byli polscy specjaliści44. Ogólna liczba studentów i doktorantów z kra-
jów arabskich np. w roku akademickim 1987/88 była szacowana na ponad 2,5 tysiąca45. 
Z kolei w krajach arabskich (Syria, Egipt, Sudan) w 1956 roku polscy archeolodzy pod 
kierownictwem prof. Kazimierza Michałowskiego rozpoczęli wykopaliska, a odkrycia 
polskich zespołów stanowiły znaczenie nie tylko dla światowej nauki, ale rewidowały 
wiele istniejących wówczas poglądów co do przeszłości Bliskiego Wschodu46. W rezultacie 
archeologicznych badań ratunkowych polskie muzea pozyskiwały (i nadal pozyskują na 
zasadzie partażu) cenne starożytne zabytki.

Współpraca z krajami arabskimi po 1989 roku jest bardziej zdywersyfikowana i zin-
dywidualizowana. Najbardziej dynamiczne relacje łączą Polskę z Katarem, Kuwejtem, 
Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską, Marokiem i Tunezją47, a obec-
ność Polaków w tych państwach i obywateli państw arabskich w Polsce stała się bardziej 
powszechna. Dwustronne wizyty dyplomatyczne trwają po dziś dzień, a od transformacji 
ustrojowej Polski kraje zamieszkiwane przez Arabów dodatkowo stały się dla Polaków 
celem wyjazdów turystycznych i kontaktów biznesowych48. 

Obecnie w Polsce nadal kształcą się arabscy studenci, choć jest ich mniej, goszczą 
biznesmeni, pracownicy ambasad oraz turyści z państw arabskich. Mieszka tu także 
niewielka diaspora arabska, złożona głównie z byłych studentów, którzy po studiach 
zawarli związki małżeńskie z Polkami i pozostali w Polsce – jest to tzw. stara arabska 
diaspora. W jej skład wchodzą głównie lekarze, inżynierzy, przedsiębiorcy, którzy swoją 
indywidualną pracą przynoszą korzyści Polsce, jednak ich potencjał w celu intensyfikacji 
polsko-arabskiej współpracy nie jest wykorzystywany49. Nie wykorzystano też faktu, że 
tysiące arabskich absolwentów polskich uczelni powróciło do swoich krajów. W większości 
nie utrzymywano wzajemnych więzi, a wielu z nich zrobiło kariery w biznesie, admini-
stracji bądź dyplomacji50. Przemysław Gasztold-Seń stawia pytanie, czy niewykorzystanie 
potencjału arabskich studentów nie jest straconą szansą dla Polski51. Zwrócił on także 
uwagę na znaczną liczbę polsko-arabskich małżeństw zawieranych w tamtym okresie. 
Wiele z nich było krótkotrwałych, ale niemało jest takich, które przetrwały próbę czasu, 
a niekiedy i długiej rozłąki. Część z takich rodzin wyprowadziła się na Bliski Wschód 
i do Afryki Północnej, czego dowodem jest m.in. skład Polonii w arabskich państwach, 
którą do dziś w większości stanowią kobiety52. Aktywizacja tej grupy również mogłaby 
przynieść Polsce wymierne korzyści np. naukowo-handlowe.

44 J. Głuski, op. cit., s. 85–93.
45 J. Piotrowski, op. cit., s. 53–56.
46 J. Głuski, op. cit., s. 94–96.
47 www.msz.gov.pl [10.01.2017]
48 Szerzej: A. Kapiszewski, W. Bożek, op. cit.
49 M. Switat, Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora, Dialog, Warszawa 2017.
50 Ewa Winnicka, Przystanek Jelonki, „Polityka” 2000, nr 48.
51 Przemysław Gasztold-Seń, Arabscy studenci w Warszawie po 1956 r., w: Cudzoziemcy w War-

szawie 1945–1989: studia i materiały, Patryk Pleskot (red.), IPN, Warszawa 2012.
52 P. Gasztold-Seń, op. cit., s. 65–66.
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Natomiast pobyt arabskich studentów przynosił Polsce wymierne korzyści finansowe. 
Poprzednie władze traktowały kształcenie cudzoziemców jako działalność charytatywną wyni-
kającą z pobudek ideowo-politycznych, tj. wspierania „sił postępowych”, aby ukształtować 
nową inteligencję i usunąć niedobór wysokokwalifikowanych kadr53. Niemniej jednak, jak 
twierdzi Michał Chilczuk, władze PRL na studentach zarabiały, np. w roku 1985 przychody 
z tytułu odpłatności dewizowej na studia wyniósł 4 mln dolarów54. Także obecnie, choć 
studentów z krajów arabskich jest znacznie mniej, niż w poprzednim ustroju, ich kilkuletni 
pobyt w Polsce podczas studiów jest źródłem dochodu dla wyższych szkół i uczelni, które 
zaczynają coraz bardziej odczuwać skutki krajowego niżu demograficznego55. Studenci nie są 
źródłem dochodów jedynie sektora edukacyjnego, ich pobyt w danym mieście wspomaga też 
lokalny rynek usług. Zdają sobie z tego sprawę np. w Olsztynie – kiedy saudyjscy studenci 
wyjechali z miasta, mieszkańcy dążyli do jak najszybszego przywrócenia arabskich studentów 
i zwiększenia ich liczby, bo dla nich nieobecność Saudyjczyków oznaczała straty. Studenci 
z Arabii Saudyjskiej byli jednymi z bogatszych klientów korporacji taksówkowych, agencji 
nieruchomości, lokali gastronomicznych, sklepów z AGD, itp.56

Sporadyczność bezpośrednich kontaktów polsko-arabskich sprawia, że postrzeganie 
mieszkańców krajów arabskich przez Polaków jest efektem w głównej mierze przeniesie-
nia retoryki zachodniej, choć kontakty Zachodu ze światem arabskim mają zupełnie inną 
specyfikę i historię – są skutkiem m.in. kolonizacji, ściągania gastarbeiterów, emigracji 
zarobkowej oraz uchodźctwa; żadna z tych kwestii nie dotyczy stosunków polsko-arab-
skich. W latach 70. XX wieku ukazał się Orientalizm Edwarda W. Saida, w której autor 
stwierdził, że orientalizm to europejski twór ideologiczny, który narzucił istniejące do 
dziś stereotypowe postrzeganie Orientu, zwłaszcza islamu. Said zwrócił uwagę, że „Orient 
był w dużej mierze europejskim wymysłem; już od starożytności wyobraźnia europejska 
lokowała tu romanse i awantury, egzotyczne istoty, groźne pejzaże, niezwykłe i pamiętne 
doświadczenia”57. Potwierdzeniem tez Saida mogłyby być wypowiedzi polskich podróż-
ników, w tym np. Józefa Sękowskiego, który w XIX wieku skrytykował orientalistów 
za propagowanie kłamstw o ludności arabskiej, jakoby były to ludy dzikie, podczas gdy 
część koczowniczych plemion znała pismo, książki, literaturę i sztukę58. W tym samym 
prawie okresie Wacław Rzewuski pisał o naturalności, wolności i prostocie arabskiego 
życia, pełnego cnót i żywiołowości uczuć, dowodząc, że barwne opowieści o rozpuście 
w haremach to jedynie wytwór europejskiej fantazji59.

Częstsze podróże Polaków do krajów arabskich nie przyczyniły się do wzrostu wiedzy 
o tym świecie – jej poziom nadal jest znikomy. W większości przypadków są to krótkie 
wyjazdy wycieczkowe (tylko do kurortów turystycznych), które w niewielkim stopniu 
przekładają się na zwiększenie zasobu wiadomości o kraju wyjazdu i jego mieszkańcach. 

53 E. Winnicka, op. cit., s. 94.
54 Michał Chilczuk, 50 lat kształcenia studentów zagranicznych w Polsce, „Kontakt” 2001, t. 7, 

nr 1, http://www.copernicus.org.pl/kontakt/chilczuk.htm, [7.10.2017].
55 Zespół do Spraw Migracji, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 

MSWiA, Warszawa 2012, s. 132.
56 Grzegorz Szydłowski, Saudyjscy studenci opuścili Olsztyn. Następni przyjadą?, http://olsztyn.

gazeta.pl/olsztyn/1,35189,13048052,Saudyjscy_studenci_opuscili_Olsztyn__Nastepni_przyjada_.html, 
[20.10.2017].

57 Edward W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991, s. 23.
58 J. Reychman, op. cit., s. 128. 
59 Ibidem, s. 111.
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W badaniach arabskiej diaspory w Polsce60, na prośbę o wymienienie krajów arabskich, 
polscy respondenci oprócz kilku poprawnych odpowiedzi wymieniali jeszcze m.in. Afga-
nistan, Turcję, Pakistan, Iran, Turkmenistan czy Tadżykistan, czyli kraje muzułmańskie, 
ale nie arabskie. Prawdopodobnie więc także mieszkańców tych krajów uważają za Ara-
bów61. Arabowie są myleni z obywatelami np. Iranu, Turcji, Pakistanu i w ten sposób na 
wizerunek Araba „pracują” także przedstawiciele innych narodowości. Przez to mamy do 
czynienia z wizerunkiem uproszczonym, w którym wszyscy Arabowie to muzułmanie. 
W efekcie z powodu islamofobii cierpią też Arabowie-niemuzułmanie.

Ta niewiedza o arabskim świecie potwierdza opinię Perry’ego R. Hintona, zgodnie 
z którą stereotypy trwają dzięki niedostatecznej wiedzy62. Większość osób, które w ww. 
badaniach cechują antyarabskie lub antymuzułmańskie postawy nigdy w życiu nie spo-
tkała przedstawiciela tej społeczności i nie spotykają się z nimi prywatnie; nie byli nigdy 
w krajach arabskich (ponad połowa badanych); mylą się przy definicji krajów arabskich; 
nie znają arabskiej kuchni; spotykają członków społeczności arabskiej przelotnie na ulicy, 
w sklepie lub restauracji; nie znają małżeństw mieszanych (ponad jedna trzecia), ale brak 
wiedzy nie przeszkadza im w ocenie kultury czy członków diaspory arabskiej w Polsce.

Na brak wiedzy Polaków o krajach arabskich i mylenie np. mieszkańców Iranu 
z Arabami, narzekali już arabscy uczestnicy badań socjologicznych przeprowadzonych 
w 1988 roku. Już wtedy okazało się, że tożsamość arabska była kłopotliwa – słowo „Arab” 
było już negatywnie nacechowane, więc badani woleli się określać według narodowości 
lub mówiąc – „nie jestem Arabem, jestem człowiekiem”63.

Historia tworzenia obrazu Arabów w świadomości Polaków jest bardzo interesująca, 
jakkolwiek jest ona stosunkowo krótka – do późnych lat 60. ubiegłego stulecia „pro-
blem arabski” nie istniał i nie wzbudzał zainteresowania socjologów. Przykładowo, Jerzy 
Szacki badał w 1966 roku stosunek Polaków do innych ras oraz narodów, lecz nie podjął 
badań dotyczących Arabów64. W badaniach z roku 1988 dla większości Polaków Arab 
był „obcym nieznanym”, z którym kontaktów jest niewiele, lub nie ma ich wcale, a wie-
dza o nim ograniczona65. Wiedziano, że taka grupa istnieje, ale nie funkcjonowała ona 
w świadomości polskiego społeczeństwa. Jan Nawrocki domniemywa, że obraz Arabów 
stał się jakby mniej amorficzny dopiero pod koniec lat 60. w związku z wydarzeniami 
na Bliskim Wschodzie i związaną z nimi propagandą. Badacze doszli do wniosku, że 
respondenci odczuwają do tej grupy głęboką niechęć, a zapewne i lęk. Arab był zatem 
postrzegany przez Polaków jako obcy, zły i niebezpieczny66. Także inne badania stosunku 
Polaków do innych narodów wskazują, że Arabowie nie są postrzegani przychylnie67.

60 M. Switat, op. cit.
61 Przykładowo, w jednym przypadku na pytanie – „Czy byłeś kiedykolwiek w kraju arabskim?” 

odpowiedziano: „Tak, trzy razy – w Turcji” (PN7).
62 Perry Roy Hinton, Stereotypes, Cognition and Culture, Psychology Press, USA, Canada 2013.
63 Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński (red.), Gość w dom: studenci z krajów Trzeciego Świata 

w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
64 Jerzy Szacki, Polacy o sobie i innych narodach, OBOPiSP, Warszawa 1969.
65 Ewa Nowicka, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, w: Ewa Nowicka 

(red.), Swoi i obcy, Instytut Socjologii, Warszawa 1990, s. 30.
66 Jan Nawrocki, Obraz Arabów, w: Ewa Nowicka (red.), Swoi i obcy, Instytut Socjologii, War-

szawa 1990, s. 118–124.
67 M.in. badania OBOP: Aleksandra Jasińska-Kania, Postawy Polaków wobec różnych narodów: 

sympatie i niechęci, „Kultura i Społeczeństwo” 1988, nr 4, s. 147–161; Aleksandra Jasińska-Kania, 
Zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw, w: Grażyna Gęsicka (red.), Bliscy i dalecy, 
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PODSUMOWANIE

Pomimo ograniczonych kontaktów polsko-arabskich, elementy tej ostatniej kultury 
przeniknęły do Polski. Świadczą o tym m.in. wpływy arabskie w nauce i języku polskim, 
arabskie konie i srebro (w tym dirhamy), zabytki z terenów Bliskiego Wschodu i towary 
handlowe. Z kolei Polacy od średniowiecza podróżowali do świata arabskiego. Wyprawy 
te miały różnorodny charakter, dobrowolny (pielgrzymki, krucjaty, wyprawy po konie lub 
inne towary handlowe, na łowy, wyprawy turystyczne, naukowe, odkrywcze, badawcze) 
bądź była to przymusowa emigracja polityczna. Do świata arabskiego zawitali m.in. 
polscy pątnicy, rycerze, duchowni, artyści, naukowcy, podróżnicy, publicyści, orientaliści, 
polityczni emigranci oraz żołnierze, którzy w arabskim świecie pozostawili liczne ślady 
swojej działalności. Polacy pracowali przy budowie mostów i dróg, łączności, rzemiośle 
oraz przy podnoszeniu poziomu gospodarczego.

Dopiero od II wojny światowej i w PRL nastąpiła intensyfikacja relacji polsko-
-arabskich. Pomimo zwiększenia częstotliwości podróży i kontaktów międzykulturowych 
wizerunek Arabów wśród Polaków jest nadal negatywny i oparty na stereotypach oraz 
doniesieniach medialnych (przejęcie retoryki z Zachodu niemającej pokrycia w specyfice 
i historii kontaktów polsko-arabskich), bowiem wiedza o świecie arabskim jest nadal nie-
wielka. Poza tym ocena pojedynczych osób pochodzenia arabskiego jest często tożsama 
z postrzeganiem Arabów jako całej społeczności. W efekcie negatywnego uogólniania 
mieszkańców wszystkich krajów arabskich ze względu na ich pochodzenie dochodzi nie 
tylko do strat indywidualnych, lecz ucierpieć może przede wszystkim kapitał społeczny 
oraz budżet Polski. Można zaapelować, że oprócz podróży należałoby podjąć również 
szerokie działania edukacyjne, mające na celu rzetelne poznanie arabskiego świata i jego 
mieszkańców. Jednak, jak twierdzi Marek M. Dziekan, mało komu chce się podejmować 
ten wysiłek poznawczy68. A mogłoby to przynieść wiele korzyści, wszak stosunki polsko-
-arabskie mają długą i zasadniczo bezkonfliktową historię, a elementy kultury arabskiej 
wzbogacają polskie dziedzictwo kulturowe. 
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