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Warto zasygnalizować ciekawą publikację, która skierowana jest przede wszyst-
kim do dyplomatów, ale powinna zainteresować także politologów, historyków, 
socjologów, prawników i kulturoznawców, którzy stoją przez poważnym wyzwa-
niem, jakim jest zbadanie i zrozumienie procesów rozwojowych współczesnego 
arabskiego Bliskiego Wschodu. Omawiana pozycja to na pierwszy rzut oka słow-
nik lub leksykon słownictwa arabskiego i polskiego. Jednak już po przejrzeniu 
pracy dochodzimy do wniosku, że nie jest to ani klasyczny słownik, ani klasycz-
ny leksykon. Ze względu na wielkość, jak i sposób omówienia haseł publikacja 
wykracza poza formę słownika, a jej zawartość nie ogranicza się do jednej kon-
kretnej dziedziny, jak to jest w przypadku leksykonu. Sam autor nazywa swoje 
dzieło „słownikonem” i proponuje czytelnikowi zapoznać się z hasłami będącymi 
tłumaczeniem jednego słowa lub wyrażenia, jak i z omówieniem zjawisk z zakre-
su specyfi cznego języka arabskiego używanego w dyplomacji. Autor wskazuje, 
że zjawiska te mają związek nie tylko z samym językiem, a więc jego strukturą 
i etymologią wyrażających je terminów – chodzi również o uwarunkowania histo-
ryczne i kulturowe, prawo i obyczajowość, kształtujące wyrazy i zwroty językowe. 
Poznając język dyplomacji arabskiej, możemy więc zrozumieć kulturę tego regio-
nu i mentalność jego mieszkańców. To genetyczne spojrzenie na język ma ogrom-
ne znaczenie przy badaniu innych kultur i zjawisk rodzących się w ich obrębie, 
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gdyż pozwala uzmysłowić sobie, że zwroty leksykalne kultury obcej przekładane 
na odpowiednie wyrazy naszej kultury nie muszą koniecznie nieść treści odnoszo-
nych przez nas do sfery leksykalnej wykorzystanej przez tłumacza. Prezentowane 
słownictwo dyplomatyczne oraz dokumenty używane w korespondencji dyploma-
tycznej wskazują na jeszcze jeden aspekt ważny dla badacza zjawisk społecznych 
i politycznych, mianowicie na zróżnicowanie świata arabskiego. W zależności od 
istniejącego systemu politycznego w praktyce dyplomatycznej stosowane są od-
mienne formy i konstrukcje językowe. 

Dr Jakub Sławek, autor publikacji, jest zawodowym dyplomatą, pracującym 
od wielu lat w polskich placówkach dyplomatycznych w państwach arabskich. Do-
bór tekstów i tematów wskazuje na duże doświadczenie zawodowe Autora oraz 
doskonałą znajomość bliskowschodnich realiów. W prezentowanym materiale 
główny nacisk położony został na terminologię i problematykę słownictwa dyplo-
matycznego. Zagadnienie to wypełnia pierwszą część publikacji. Dowiadujemy się 
w niej o notach werbalnych, okólnych i osobistych oraz o formach odpowiedzi na 
każdą z nich. Każdy przypadek omówiony jest na przykładzie licznych konkret-
nych dokumentów dyplomatycznych.  W następnej części omówiona została sfera 
języka prawniczego, w  szczególności przykłady dokumentów stanu cywilnego. 
Autor przedstawia w tej części wybrane elementy muzułmańskiej tradycji praw-
nej. Jest to bardzo ciekawe, jakkolwiek wąski zakres wyboru pozostawia niedosyt. 
W następnej części znajdujemy słownictwo odnoszące się do dziedziny bezpie-
czeństwa i terroryzmu, co może przyciągnąć uwagę w związku z wydarzeniami na 
świecie w ostatnich kilku dekadach. Dr Sławek  poświęca następnie uwagę języ-
kowi wypowiedzi publicznych, w szczególności zwrotom kurtuazyjnym i wyraże-
niom specjalistycznym. Książkę zamyka część słownikowa, w której zamieszczo-
ne zostały terminy istotne w opinii Autora dla dyplomacji i szerszej sfery polityki.

Materiał arabski został w książce zamieszczony wyłącznie po arabsku, 
bez transkrypcji, co sprawia, że jego odbiorcami mogą być głównie arabiści lub 
osoby o arabistycznym przygotowaniu. Dla pozostałych osób pozostaną polskie 
wyjaśnienia, terminologia i komentarze, co również może być ciekawe poznaw-
czo. Możemy bowiem dowiedzieć się, na przykład, jakie są typowe w dyplomacji 
arabskiej formy wyrażania stosunków przyjaźni wobec państw arabskich („amba-
sada braterskiego kraju”) i państw niearabskich i niemuzułmańskich („ambasada 
zaprzyjaźnionego kraju”). À propos tego zwrotu, Autor nie podaje, czy po arabsku 
wskazywany jest „kraj” ( katr), czy „państwo” (daula). Gdyby używany był ten 
drugi termin, to należałoby w tłumaczeniu napisać „ambasada braterskiego pań-
stwa” i „ambasada zaprzyjaźnionego państwa”, co byłoby zgodne z tradycją uży-
wania tego zwrotu w politologii.

Publikacja jest godna polecenia jako podręcznik dla studentów arabistyki, 
a zwłaszcza adeptów służby dyplomatycznej, ale także dla szerszego grona specja-
listów od spraw bliskowschodnich. 


