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Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto interesuje się nowożytnym Bliskim 
Wschodem. Mimo prawdziwego zalewu rynku przez nowe opracowania o re-
gionie (według moich, niepełnych, danych w księgarniach Londynu zaledwie od 
września do grudnia 2009 r. ukazało się ok. 100 nowych anglojęzycznych po-
zycji), ciągle niewiele jest syntez. Kanon całościowych ujęć historii Bliskiego 
Wschodu to zaledwie kilku autorów: A. Hourani, M. E. Yapp, W. L. Cleveland, 
R. Owen. Stąd też każda nowa próba syntetycznego ujęcia historii rozległego  
i zróżnicowanego regionu musi przyciągnąć uwagę.

Eugene Rogan, arabista i turkolog, związany z St Antony’s College w Oks-
fordzie i dyrektor tamtejszego The Middle East Centre, to doświadczony badacz i 
wytrawny znawca Bliskiego Wschodu. Badania terenowe oraz prace archiwalne 
zaowocowały licznymi publikacjami, z których za najważniejszą do niedawna 
można było uznać książkę Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: 
Transjordan, 1851–1921 (1999). Autor otrzymał za nią prestiżową Nagrodę Al-
berta Houraniego.

Recenzowana praca traktuje o rozległym obszarze od Maroka po Żyzny 
Półksiężyc, Mezopotamię oraz Półwysep Arabski i przedstawia historię Arabów  
w czasach nowożytnych. Narracja rozpoczyna się w wieku XVI wraz z podbojem 
Bliskiego Wschodu przez Osmanów, a kończy na orędziu prezydenta USA Ba-
racka Obamy do świata arabskiego i muzułmańskiego z lipca 2009 r. 
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Autor dzieli nowożytną historię arabskiego Bliskiego Wschodu na cztery 
okresy, a kryterium, które przyjmuje dla takiego podziału, jest charakter sił bądź 
rządzących regionem bezpośrednio, bądź decydujących o dynamice jego rozwo-
ju politycznego. Z tego punktu widzenia pierwszym okresem były czasy rządów 
Osmanów, drugim – era europejskich rządów kolonialnych. Trzeci okres w dzie-
jach Bliskiego Wschodu to lata zimnej wojny, kiedy dynamikę rozwoju regionu 
określały wielkie mocarstwa światowe i – wreszcie – ostatni okres to dominacja 
amerykańska. 

Można powiedzieć, że takie podejście sugeruje, że Arabowie byli w swojej 
nowożytnej historii jedynie przedmiotem rozgrywki sił zewnętrznych. W pew-
nym sensie tak właśnie się działo, ale E. Rogan zaznacza, że Arabowie nie byli 
jedynie obserwatorami zachodzących procesów politycznych. Wręcz odwrotnie, 
autor podkreśla niezwykle wysoką dynamikę arabskiej historii oraz ogromne za-
angażowanie ludności regionu w tworzenie swojej teraźniejszości i przyszłości 
(s. 6).

Jest oczywiste, że na 400 lat historii rozległego obszaru – od Maroka po 
Oman i Jemen – złożyła się ogromna liczba faktów, wydarzeń, działań, decyzji  
i ludzi. Naturalne jest więc pytanie, czy recenzowana praca jest czymś więcej niż 
opisem i chronologią, i jeśli tak, to w jaki sposób jej autor uporządkował owe 
fakty i wydarzenia. 

Odpowiedź na te pytania jest jednoznaczna: praca Eugene’a Rogana jest 
syntezą osnutą wokół myśli o tym, że procesem, który przenikał historię Arabów 
i jednocześnie ją tworzył, było kształtowanie się tożsamości ludności Bliskiego 
Wschodu. Ta myśl tworzy swojego rodzaju sieć, za pomocą której autor selek-
cjonuje fakty i jest jednocześnie klamrą, która spina wyselekcjonowane fakty 
w całość. Teza pomocnicza zakłada przy tym, że tożsamość ludności arabskiej 
Bliskiego Wschodu ewoluowała w nowożytności od osmańskości do arabskości,  
a następnie – do tożsamości opartej na islamie.

Nowożytna historia Arabów zaczyna się, według E. Rogana, w latach 1516– 
–1517 wraz z osmańskim podbojem Egiptu. Taki punkt widzenia jest powszechny 
w opracowaniach historycznych. Kiedy władzom osmańskim podporządkowane 
zostały w następnych latach kolejne części świata arabskiego, panowanie Osma-
nów zostało ugruntowane; trwało przez 4 stulecia aż do końca I wojny światowej. 
Kair, Damaszek i Bagdad – miasta metropolitalne – zostały teraz podporządko-
wane ośrodkowi centralnemu w Stambule. 

Władze osmańskie pozostawiły ludności arabskiej i jej elitom dużą swobo-
dę: wymagały jedynie uznania władzy sułtana oraz podporządkowania się prawu 
religijnemu. Dużą swobodę zachowały również mniejszości etniczno-religijne. 
W pierwszym wieku po podboju osmańskim ludność arabska postrzegała się 
jako integralny element rozszerzającego się imperium. Jednak w XVIII w. relacje 
osmańsko-arabskie zaczęły ulegać zmianie. 
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Porażki imperium na arenie międzynarodowej, straty terytorialne oraz sła-
bość władz centralnych w polityce wewnętrznej pobudziły tendencje odśrodko-
we. Na dodatek uwłaszczenie dzierżawców ziemi państwowej, którzy teraz mieli 
płacić regularny podatek gruntowy zamiast pełnić służbę wojskową, doprowa-
dziło do uformowania się warstwy wielkich posiadaczy ziemskich. Bogactwo  
i wpływy umożliwiły tym ludziom w Egipcie, Palestynie, Libanie, Syrii, Arabii  
i Iraku skutecznie kontestować monopol władz centralnych (zob. rozdział 1: 
From Cairo to Istanbul, s. 13–59).

Drugi okres w dziejach arabskich to czas reform wprowadzanych w życie 
przez władze osmańskie w ciągu XIX w. Eugene Rogan podkreśla, że reformy na 
polu wojskowości, oświaty, zarządzania i prawa przyniosły także nowe koncep-
cje obywatelstwa i państwa (s. 89–92, 98–104). Koncepcje te zostały zapożyczo-
ne z Europy i przewidywały równość praw oraz jednakową odpowiedzialność za 
osmańskie państwo wszystkich jego mieszkańców – Turków i Arabów. Koncep-
cje te promowały bowiem nową tożsamość – osmańskość, która miała złączyć 
wszystkich bez względu na odmienność etniczną i religijną. 

Reformy nie uchroniły imperium od zależności europejskiej, ale umocniły 
wpływy Stambułu w prowincjach arabskich, co było bardzo ważne w aspekcie 
erozji pozycji stolicy na Bałkanach w rezultacie narastania lokalnych nacjonali-
zmów (s. 106). Autor wskazuje na pewien paradoks. Otóż idee, które zainspiro-
wały reformy osmańskie i miały umocnić społeczeństwo pod sztandarem osma-
nizmu, pobudziły podobne procesy wśród Arabów, często niezadowolonych ze 
swojej drugorzędnej pozycji w imperium (s. 104–105, 127–129). 

Idea odrębności narodowej Arabów zaczęła dojrzewać i na przełomie XIX 
i XX w. nabrała wyraźnych kształtów. Wielu Arabów zaczęło nawoływać do zre-
formowania społeczeństw arabskich i oskarżać władze osmańskie o lekceważe-
nie potrzeb rozwojowych (s. 139–140).

Punktem przełomowym w kształtowaniu się tożsamości ludności arabskiej 
Bliskiego Wschodu był, według autora, rozpad imperium Osmanów po I woj-
nie światowej. Początkowo zrodziła się idea utworzenia na gruzach imperium 
jednego arabskiego królestwa. Arabskie elity społeczne przejęte były prawem 
narodów do stanowienia, zawartym w słynnych Czternastu Punktach prezydenta 
W. Wilsona. Jednak wkrótce nastąpiło głębokie rozczarowanie, gdyż okazało się, 
że nowy porządek będzie oparty nie na propozycjach Wilsona, lecz na zasadach 
podyktowanych przez mocarstwa europejskie. 

Wielka Brytania i Francja podzieliły Bliski Wschód na strefy swoich wpły-
wów i wykorzystały konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r. do narzucenia 
krajom arabskim statusu terytoriów mandatowych. Niemniej na mapie Bliskiego 
Wschodu pojawił się nowy element – państwa arabskie. 

Mimo że ich granice były czasami arbitralnie ustalone przez europejskie 
władze kolonialne i że wielu arabskich narodowców uważało, iż rozczłonko-
wanie świata arabskiego na kilkanaście odrębnych jednostek go osłabia, nie 
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zmieniło to faktu, że społeczeństwa arabskie zaczęły od tej pory funkcjonować  
w ramach organizmów państwowych i że państwo stało się punktem odniesienia 
lojalności tych osób, które mieszkały w jego obrębie. 

E. Rogan uważa, że ważnym dziedzictwem kolonializmu stały się na Bli-
skim Wschodzie napięcia między lojalnością względem państwa, wynikającą  
z faktu pozostawania jego obywatelem, a przywiązaniem do szerszej, ponad-
państwowej wspólnoty, przynależność którą określał fakt bycia Arabem. Społe-
czeństwa arabskie, zamknięte w granicach poszczególnych państw kształtowały  
w okresie kolonialnym swoją tożsamość w opozycji do tych władz kolonialnych. 
Poczucie bycia Arabem łączyło się z poczuciem bycia obywatelem danego pań-
stwa (s. 206–210, 246). 

W czasach obecności kolonialnej Wielkiej Brytanii i Francji tworzenie się 
więzów lojalności panarabskiej (ponadpaństwowej) było na drugim planie – za-
uważa autor. Kiedy jednak państwa arabskie zrzuciły kolonialną obecność, to – 
paradoksalnie – okazało się, że na drodze panarabskiej ideologii stoją poważne 
bariery w postaci różnic i sprzeczności interesów między arabskimi państwami. 
Lata kolonializmu sprawiły więc, że Arabowie utworzyli raczej wspólnotę naro-
dów niż wspólnotę narodową – konkluduje E. Rogan.

Zimna wojna, której istotą była rywalizacja między ZSRR a USA, zbiegła 
się na Bliskim Wschodzie z próbami państw arabskich wyemancypowania się 
spod „opieki” starych mocarstw kolonialnych i dążeniem arabskich liderów do 
umocnienia swoich państw w sferze gospodarczo-społecznej. 

Rywalizacja wielkich mocarstw o wpływy na Bliskim Wschodzie otwo-
rzyła przed państwami arabskimi pewne pole manewru, a nawet działań po stro-
nie tzw. państw niezaangażowanych. Na ten aspekt wskazuje wielu autorów.  
E. Rogan podkreśla natomiast, że w końcu państwa regionu musiały opowiedzieć 
się po którejś ze stron (s. 289–294, 297). Autor podkreśla, że decyzje te były 
wymuszone, gdyż Arabowie nie byli przekonani ani do amerykańskiego antyko-
munizmu, ani do radzieckiego materializmu. 

Dalej czytamy, że w sferze tożsamości zimna wojna pogłębiła wśród elit 
arabskich świadomość bycia Arabem i że świadomość ta formowała się ciągle 
(podobnie jak w okresie kolonializmu) w opozycji do ludzi Zachodu, którzy trak-
towali Arabów instrumentalnie. Towarzyszyła temu pewność, że mimo możliwo-
ści odnoszenia pewnych korzyści z rywalizacji radziecko-amerykańskiej, świat 
arabski wyszedł z okresu 1945–1990 niedorozwinięty i opóźniony w rozwoju 
wobec państw Zachodu w takim samym stopniu, w jakim był zacofany w okre-
sie kolonializmu. To pobudziło do działania ruchy islamistyczne, a dodatkowym 
czynnikiem okazały się wydarzenia polityczne: rewolucja w Iranie w 1979 r., 
interwencja izraelska w Libanie i – przede wszystkim – nierozwiązany problem 
palestyński (rozdział 13: The Power of Islam).
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Okres najnowszy, który zapoczątkował upadek muru berlińskiego, jest, 
według autora książki, najtrudniejszy do oceny. Z jednej strony, świat stał się jed-
nobiegunowy, a dowodem na to było, według E. Rogana, poparcie przez ZSRR 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 1990 r. operacji militarnej USA przeciwko 
Irakowi, długoletniemu sojusznikowi Kremla na Bliskim Wschodzie. 

Dla państw arabskich był to wyraźny sygnał zmiany międzynarodowych 
uwarunkowań ich rozwoju. Przystosowanie się do nich było o tyle trudne, że trzej 
prezydenci USA prowadzili w ostatnich dwóch dekadach zupełnie inna politykę: 
G. H. W. Bush działał na rzecz nowego ładu po upadku Związku Radzieckiego; 
B. Clinton stawiał na współzależność i powiązania międzynarodowe; G. W. Bush 
przeszedł do działań jednostronnych. 

Po atakach 11 września 2001 r. polityka ta skupiła się na tzw. wojnie  
z terroryzmem i miała dla Bliskiego Wschodu opłakane skutki – pisze E. Rogan  
(s. 8). Arabowie stali się najbardziej podejrzani o terroryzm i w konsekwencji 
region wkroczył w erę przemocy i destabilizacji. Jedynym wyjątkiem stały się 
kraje arabskie Zatoki Perskiej, które umiejętnie wykorzystały koniunkturę poli-
tyczną oraz ogromne bogactwa naturalne dla osiągnięcia imponującego wzrostu 
gospodarczego. 

Perspektywy rozwoju świata arabskiego nie były nigdy tak pesymistycz-
ne, jak obecnie – pisze Eugene Rogan (s. 496). Jednocześnie pozostawia światło 
nadziei, kiedy cytuje słynny już The Arab Human Development Report, przygo-
towany w latach 2002–2006 przez arabskich naukowców i intelektualistów, który 
jest świadectwem aktywności arabskiej elity społecznej w tworzeniu przesłanek 
dla nowego odrodzenia świata arabskiego.

Książka The Arabs. A History jest poważną syntezą, która na pewno zo-
stanie włączona do kanonu ogólnych opracowań o historii Bliskiego Wschodu. 
Konsekwencja i dyscyplina, z jaką Eugene Rogan buduje gmach arabskiej histo-
rii na fundamencie swoich założeń, jest godna uwagi. Dotyczy to zwłaszcza tych 
rozdziałów, które traktują o czasach osmańskich i kolonialnych.
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